
Nr. 7  07.04.2012
 



Schooljournaal 2

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

Homoseksualiteit
In Schooljournaal 5 stond een groot 
artikel over COC-voorlichtingen 
op scholen. ‘Problemen rond de 
acceptatie van homoseksualiteit 
zullen alleen verdwijnen als kin-
deren van jongs af aan leren hoe 
de maatschappij echt in elkaar zit’, 
is er te lezen in het artikel. Wat 
een ongelooflijk goede uitspraak! 
Maar wat kiezen de ministerraad 
en het COC een slechte route om 
te komen tot de genoemde accep-
tatie! Denkt men nu echt dat de 
acceptatie van homoseksualiteit 
breed tot stand gaat komen als je 
er op deze manier mee omgaat? 
Aparte gastlessen over homosek-
sualiteit en een aparte lesmethode 

over dit onderwerp? Dit vind ik 
symptoombestrijding! Als je wilt 
zorgen dat iets normaal gevonden 
gaat worden, moet je het ook op 
een normale manier inbedden 
in je onderwijs! Zorg er voor dat 
relaties en seksualiteit onderdeel 
worden van de kerndoelen van het 
primair en voortgezet onderwijs. 
Zorg er voor dat kinderen een 
gezond beeld krijgen van relaties 
en seksualiteit. Let er goed op 
dat scholen de hoofdstukken over 
homoseksualiteit uit een lesme-
thode ook gebruiken. Maar ga dit 
nu niet als apart onderdeel aan-
bieden. Dan houd je het namelijk 
ook apart!
Willem van Braak, Veenendaal

Bezuinigingen
Iedereen loopt te mopperen op de 
door de regering aangekondigde 
bezuinigingen, hoewel elk wel-
denkend mens met een IQ groter 
dan zijn schoenmaat weet dat we 
er echt niet aan kunnen ontko-
men. De regeringen hebben in 
de achter ons liggende jaren veel 
te veel geld uitgegeven. En daar 
komt bovendien de recessie nog 
eens bovenop. De meeste van die 
weldenkende mensen zeggen dan 
ook: ‘Ja, die bezuinigingen zijn 
noodzakelijk, maar bezuinigen kan 
natuurlijk niet bij ons.’ Dat zegt 
onderwijs, dat zegt de zorg, dat 
zegt milieubeheer, dat zegt defen-
sie en ga zo maar door. De eerder 
genoemde regeringen kwamen 
geld tekort en gingen dat lenen, 
wat ze met rente terug moeten 
betalen. In feite leeft Nederland 
op de pof. De verwachting is dat de 
staatsschuld in 2012 boven de 400 
miljard euro zal stijgen en dat we 
ruim 10 miljard alleen al aan rente 
kwijt zijn zonder nog een cent af 
te lossen. Van al die mopperende 
instanties heb ik er nog geen een 
horen aangeven waar ze het geld 
vandaan willen halen om al hun 
plannetjes, die door de voorgeno-
men bezuinigingen de mist in drei-
gen te gaan, uit te voeren. Lenen 
dan maar weer? 
Bob Fuhlhage, Eindhoven

Grote kerel
Ik hoop dat CNV Onderwijs nergens mee akkoord gaat 
wat betreft de plannen van de regering. Teken de 
vrede met de politiek niet. Die ziet de balk in hun eigen 
ogen niet. Verdere acties zijn nodig tegen de bezuini-
gingen op passend onderwijs. Stimuleer en organi-
seer dat er geen bescheiden meer richting de Inspec-
tie gaan. Weiger alle plannen te schrijven. Ik ontdek 
dat hier steeds meer van komen. 5,5 uur voor de klas 
is 3 uur formulieren invullen. Ik nodig Ton Elias (VVD) 
uit de hele week bij mij in de klas te komen. Hij is een 
grote kerel als hij durft!
Jan Dirk Rop, Nieuwe Pekela

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.
Brieven
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Mbo moet ‘pretstudies’ verminderen 
Om leerlingen een betere kans op werk te bieden moet het 

aantal ‘pretstudies’ in het mbo omlaag. Dit blijkt uit een brief die 

minister Marja van Bijsterveldt van onderwijs naar de Tweede 

Kamer heeft gestuurd. De minister wil het aanbod van kleine, 

specialistische opleidingen concentreren en het aanbod van 

populaire opleidingen met een kleine kans op een baan vermin-

deren. Om dit voor elkaar te krijgen wil de minister een licen-

tiesysteem invoeren. Het aanbod populaire opleidingen, zoals 

bijvoorbeeld dierverzorging, het CIOS (sportleraar) en de oplei-

ding tot artiest, wordt daardoor minder groot omdat ze alleen 

nog na voorafgaande goedkeuring van de minister bekostigd 

worden. Het mbo telt nu circa 700 verschillende opleidingen 

met ruim een half miljoen leerlingen. Sinds 1996 mogen mbo-

instellingen zelf bepalen welke opleidingen zij aanbieden. 

‘Het aanbieden van specialistische studies alleen is niet ge-

noeg,’ vindt Rudolf Winius, hoofd communicatie van ROC 

Friesland College in Leeuwarden. ‘Wij bieden specialistische 

opleidingen aan, maar daar krijgen we weinig cursisten voor 

binnen. We kunnen studenten ook niet dwingen om een studie 

te volgen.’

Mbo-instellingen moeten op regionaal niveau overleg voeren 

om te bepalen welke studies geschrapt moeten worden, of 

welke juist moeten worden ingevoerd. Ook moeten de instel-

lingen samen met het bedrijfsleven in de regio bekijken hoe de 

werkgelegenheid daar is. Het aantal leerlingen dat de opleidin-

gen volgt, moet daarop afgestemd worden. Winius vindt de 

brief van Van Bijsterveldt te voorbarig. ‘Wij merken er niets van 

dat de afgestudeerde studenten niet aan de bak komen. Neem 

onze CIOS-opleiding, 65 procent van de studenten leert verder 

en de overige 35 procent vindt werk in het onderwijs of bij een 

sportclub. Ik denk dat de zogenoemde “pretstudies” eerder 

aanvullend, dan verdringend werken.’ HD

Afgelopen dinsdag streden de finalisten van De beste schoollunch van Nederland tegen elkaar in de 
keuken van vijfsterrenrestaurant Grand Hotel Karel V in Utrecht. De elf genomineerde klassen (groep 
5 t/m 8) mochten hun zelfbedachte lunch bereiden onder begeleiding van topkok Jeroen Robberegt en 
tv-presentator Sipke Jan Bousema. De wedstrijd in het kader van Smaaklessen werd gewonnen door 
basisschool De Werfklas uit Culemborg. FOtORene	Bouwman
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Linkedingroep	blij	met	‘oude	rotten’
Oud of jong voor de klas, het maakt de mensen in de 

Schooljournaal-LinkedIngroep niets uit. Naar aanleiding 

van een artikel in het vorige Schooljournaal, over een bu-

reau dat gepensioneerden weer voor de klas zet, ontstond 

een discussie over de vraag of dit een goede zaak is of niet. 

Een paar reacties: ‘Humor en hart voor het onderwijs gaan 

door alle leeftijden heen. Van dat soort leerkrachten kun je 

er nooit genoeg hebben, maakt niet uit hoe oud iemand 

is.’ ‘Het onderwijs heeft je een mooi en rijk leven gegeven. 

Geef daarvan iets terug aan het onderwijs.’ ‘Ik vind kwaliteit 

de beste graadmeter en of die nu door oudere of jongere 

mensen wordt aangeboden, zal me een zorg zijn.’ ‘Fan-

tastisch idee: oude rotten hebben meestal veel kennis en 

veel ervaring. Stel dat de leeftijdskloof te groot zou zijn, dat 

geeft helemaal niks. Dan brengen de jonge mensen maar 

wat geduld en respect op voor de oude rotten. Ik zie wel 

een probleem voor de oude rot zelf: hij/zij moet er tegen 

kunnen dat de kinderen van nu soms met een andere in-

stelling naar school gaan dan hij gewend is.’ ‘Ik maak me 

wel zorgen over het grote aantal net afgestudeerde leraren 

die geen baan kan vinden.’ ‘Een goede leraar is leeftijds-

loos.’ ‘Ben zelf zo’n oude rot en vind het een prima idee. 

Jong en oud kunnen veel van elkaar leren.’ Het idee ont-

staat zelfs om een ouderotten-pool op te richten. Er zijn al 

een paar aanmeldingen. ‘Hoe kan het dat Frits Philips op 

zijn 80ste nog dagelijks jongeren kan inspireren? Welkom 

bij de groep Senior-talent!’ Meediscussiëren? Kijk op www.

linkedin.com > schooljournaal.

CdG



Lerarenregister geopend
Onlangs is het lerarenregister geopend. Dit is een initiatief van de On-

derwijscoöperatie, waarin CNV Onderwijs samen met vier andere on-

derwijsorganisaties zitting heeft. Doelen van het register zijn: leraren 

inspireren en motiveren om te werken aan het onderhouden van hun 

bekwaamheid, zichtbaar maken dat de leraar daarin investeert, een 

bijdrage leveren aan de versterking van de beroepsgroep en de be-

roepsidentiteit en het bevorderen dat de leraar gebruik maakt van een 

kwalitatief goed aanbod van scholingsmogelijkheden. Ook is een van 

de doelen het versterken van de positie van de leraar, met name waar 

het gaat over de zeggen-

schap over het beroep. 

De registratie gebeurt op 

basis van vrijwilligheid. 

Wie zich registreert geeft 

aan te willen werken aan 

bekwaamheidsonder-

houd. Bij andere beroeps-

groepen (zoals artsen en 

advocaten) blijkt een re-

gister kwaliteitsbevorde-

rend en statusverhogend 

te werken. Myriam Lies-

kamp, beleidsmedewer-

ker bij CNV Onderwijs: 

‘Net als bij een dokter 

wil je niet dat hij zich der-

tig jaar geleden voor het 

laatst heeft bijgeschoold 

op de nieuwste technie-

ken. Dat geldt ook voor 

de leraar. De laatste jaren 

is er minder belangstelling 

geweest voor de professionalisering van leraren en die is er nu wel. 

Het is niet meer van deze tijd om je niet te professionaliseren.’ De 

registratie verkeert nog in de beginfase, ‘maar’, zegt Lieskamp, ‘ik kan 

me wel voorstellen dat een school op den duur alleen geregistreerde 

leraren aanneemt’. Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen 

over het lerarenregister op www.registerleraar.nl. Hier zijn ook de voor-

waarden om je in te schrijven te vinden. De registratie is opengesteld 

voor leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar-

beroepsonderwijs.’ 

Schoolnieuws

•	ik	ben	journalist.	ik	houd	van	taal.	Voor	mij	is	het	schok-
kend	om	te	lezen	dat	steeds	meer	hbo-studenten	een	be-
labberd	taalgebruik	hebben.	Dat	hogescholen	zelfs	speciale	
cursussen	opzetten	om	het	niveau	wat	op	te	krikken.
•	Deze	studenten	hebben	minimaal	een	havo-	of	mbo-
diploma!	Waar	gaat	het	toch	mis?	elk	kind	leert	schrijven	
en	lezen	op	de	basisschool.	Zakt	die	kennis	weer	weg	
op	de	middelbare	school?	Of	wordt	die	verdrongen	door	
sms-	en	chattaal?

•	Veel	jongeren	tussen	de	12	en	2O	jaar	schrijven	‘me	
moeder’	in	plaats	van	‘mijn	moeder’.	en	als	je	daar	dan	
iets	van	zegt,	kijken	ze	je	aan	alsof	jíj	gek	bent.	is	dat	
fout	dan?	Ja!	Het	spelen	met	taal,	waar	de	hoogleraar	
taalvariatie	op	pagina	24	voorstander	van	is,	maakt	het	
onderwijs	vast	leuker,	maar	daarmee	ook	nuttig	voor	
kinderen?
Ciska de Graaff
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Wat was!
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Aaaaaah! Een puber
De stelling Het is hoog tijd dat de leraar weer de baas wordt 

over de puber in Schooljournaal 6 leverde een tiental re-

acties van leden van CNV Onderwijs op. De volgende drie 

winnen Het Enige Echte Puberboek: D. S. Pluister-van Til, 

S. Hartog en E. Bakker. De meest originele bijdrage is van 

S. Hartog, die we hierbij afdrukken.

De puber als mens 

Laten we er vanuit gaan dat de puber een mens is.  We we-

ten al dat een leraar een mens is. Stel nu dat er over u wordt 

gezegd; het wordt hoog tijd dat er iemand de baas wordt 

over u. Dit opdat u zich weer aan regels gaat houden; u ge-

woon weer uw werkgever gaat gehoorzamen. Ook al bent 

u het er niet mee eens: ‘Discussie? Alleen in uw eigen tijd; 

eerst luisteren.’ Wat zou u hiervan vinden? Dan hebben we 

de poppen aan het dansen en gaan de hakken in het zand. 

Er wordt een flink blik pubergedrag opengetrokken. Want 

in het onderwijs laten wij ons niets gezeggen: niet door een 

baas; niet door een collega; niet door de docent van ons 

eigen kind; niet door onze dokter; niet door de politie en 

al helemaal niet door de politiek. Wij zijn goed en wij zijn 

professioneel, we zijn mondig en niemand hoeft ons iets te 

vertellen… toch?  En aangezien ieder moet worden zoals 

wij, de leraren, en je daar niet vroeg genoeg mee kan begin-

nen, is het zeker niet verstandig dat de leraar weer de baas 

wordt over de puber. Daarmee creëren wij gehoorzame, 

volgzame, onderdanige, onmondige mensen. Mensen die 

kunnen accepteren dat ze niet alles beter kunnen weten, 

dat ze niet perfect zijn, dat de wereld niet alleen om henzelf 

draait. Nee, zulke mensen worden niet zoals wij, de leraren. 

Dus weg met die stelling. Gezag in de klas komt pas terug 

als we zelf weer gezag gaan accepteren. 

Wie wordt
van het Jaar
In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook dit jaar 

weer de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. 

Welke bijzondere of inspirerende leraar verdient deze titel? 

Schrijf uw kandidaat voor Leraar van het Jaar 2012 uiterlijk 

vrijdag 13 april in op www.deleraarvanhetjaar.nl. Naast le-

raren, schoolleiders en ondersteunend personeel, kunnen 

natuurlijk ook leerlingen en ouders kandidaten aanmelden. 

Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury een winnaar 

voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het 

middelbaar beroepsonderwijs. Deze drie zijn een jaar lang 

ambassadeur voor alle leraren in Nederland. De winnaars 

worden op 29 september bekend gemaakt. Meer informatie 

over de Dag van de Leraar en de verkiezing is te vinden op 

www.dagvandeleraar.nl.   

30 maart: Nationale pannenkoekendag: vandaag 
doen basisscholen uit heel Nederland mee aan 
de speciale scholenactie, waarbij leerlingen pan-
nenkoeken bakken voor ouderen in hun buurt. In 
Zeeland bakken kinderen op verschillende locaties 
van zorgorganisatie SVRZ. Zo bewijzen leerlingen 
van basisschool Don Bosco uit ’s-Heerenhoek hun 
diensten aan bewoners van zorginsteling Het  
Theresiahof. Groep 8 bakt zowel voor de cliënten 
van de zorginstelling als de bewoners van de appar-
tementen. (bron: zeeuwseregio.nl)
• Drie Friese scholieren versturen een dreigtweet. 
Daarin staat dat ze het leven niets waard vinden, de 
school in brand willen steken en ‘iedereen overhoop 
zullen knallen’. Het Bogermancollege neemt de 
tweet erg serieus en schakelt de politie in. Het twit-
teraccount is in de bibliotheek van de school aange-
maakt, maar door informatie van medescholieren 
worden de eigenaren toch opgepakt. (bron: nos.nl)
2 april: De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is 
de beste universiteit van Nederland. Dat vinden 
internationale studenten, blijkt uit een wereldwijd 
onderzoek naar tevredenheid onder internationale 
studenten. De RUG komt uit de Internationale  
Studenten Barometer naar voren als de meest aan-
bevelenswaardige universiteit van Nederland.  
(bron: onderwijsnieuwsdienst.nl)
• Commissaris van de Koningin in Noord Holland, 
Johan Remkes (VVD), geeft het startsein voor een 
proefproject ter voorkoming van overmatig internet-
gebruik door scholieren. Een van de belangrijkste 
oorzaken van de enorme stijging van verzuim, stu-
dieproblemen en zelfs schooluitval is dat scholieren 
per dag urenlang on line zijn en geen tijd hebben 
voor studie, huiswerk, slaap en andere belangrijke 
‘off line’-activiteiten. (bron: ANP)
3 april: Een schietpartij op een christelijke school 
voor hoger onderwijs in Oakland in de Amerikaanse 
staat Californië eist 7 doden, er raken drie mensen 
gewond. Een student vertelt aan The San Francisco 
Cronicle dat een man van rond de vijftig haar klas 
binnenkwam en begon te schieten. Daarvoor had de 
schutter geprobeerd een ander klaslokaal binnen te 
komen, wat niet lukte omdat de studenten de deur 
op slot hadden gedaan. (bron: sfgate.com)

Wat was!

Leraar2012?
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 GEBRUIK UWLERARENBEURS!

Onderwijs: speciaal voor iedereen

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

Laat u voorlichten!
• Leeuwarden 19 april 19.00 uur
•  Haarlem/Den Haag/

Alkmaar/Amstelveen 30 mei 17.00 uur
•  Utrecht 30 mei 19.30 uur
• Amsterdam (VU)   5 juni 19.00 uur
• Zwolle   8 juni 18.30 uur

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

Master Special Educational Needs

CHW12440_12120_ADV_MASTER_SEN_SCHOOLJOURNAAL.indd   1 03-04-12   14:32

 
Zeg me dat het niet zo is  
Zeg me dat het niet zo is  
Zeg me dat het niet waar is (2x) 
 
Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant  
Een tafel voor twee  
Ik heb gebeld, ze weten ervan 
En we drinken totdat de zon opkomt  
En we vergeten  
De oneerlijkheid van het lot  
 
Zeg me dat het niet zo is  
Zeg me dat het niet zo is  
Zeg me dat het niet waar is (2x) 
 
Kom we gaan trek je jas aan  
Anders wordt het te laat  
Kom eens hier  
Ik houd je vast  
Ik laat je nooit meer gaan  
En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach  
En we vergeten  
De blikken van de mensen in de stad  

In opdracht van IRIS CPO te Kampen zoekt 

Compaen Groep voor de  Koningin Emmaschool te 

Kampen een

Directeur
die kan stimuleren, organiseren en ontwikkelen!

Herken jij jezelf hierin?

Ga dan naar www.compaengroep.nl of 

www.iriskampen.nl

voor de volledige vacaturetekst en profielschets.

adv Directeur.indd   1 03-04-12   12:07

 
We doen net alsof 
het niet zo is  
Alsof het niet zo is  
Alsof het niet waar is  
 
We doen net alsof ze 
gewoon verder leeft  
Alsof ze gewoon 
verder leeft 
 
Zelfs als het niet zo is 

Tekst: Frank Boeijen
Van de cd Zijn 
mooste ballades 
(2008) 

Frank Boeijen (Nijmegen, 1957) is zanger, dichter, 
componist en muzikant. In de jaren tachtig en negentig 
maakte hij deel uit van de Frank Boeijen Groep. Zijn 
muziek is een mix van pop en chanson met vaak  
poëtische, melancholieke teksten.
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Zeg Me Dat Het Niet Zo is
Pasen 2O12



                HaaN
geachte heer Rog,
Beste Michel,

De verkeerde groep werkt hard in 
het onderwijs. Docenten ervaren 
een hoge werkdruk, terwijl de 
prestaties van de leerlingen ach-
teruit gaan. De meeste leerlingen 
hebben het niet druk, althans niet 
met school, zo leert de ervaring. 
Die werkdruk moet bij de leerlingen 
omhoog, wanneer wij hun prestaties 
willen verbeteren. De crux is het 
huiswerk. Gebroken gezinnen, 
tweeverdieners, maken het organi-
seren van het huiswerk lastig voor 
leerlingen en hun ouders. Vandaar 
de opkomst van de huiswerkinsti-

tuten. Door deze instituten ontstaat 
een ongelijkheid in het onderwijs die 
op geld gebaseerd is, niet op talent. 
Dat moeten we niet willen. Wat 
willen we wel? Leerlingen mogen 
voortaan alleen naar huis wanneer 
hun werk af is. De leerlingen krijgen 
op school de gelegenheid om hun 
huiswerk af te maken. Hebben ze 
het af, dan mogen ze meteen naar 
huis. Hebben ze hun werk niet af, 
dan blijven ze tot maximaal vijf uur 
in de middag. Na een korte wen-

periode zou het kunnen dat 
de scholen straks hetzelfde 
beeld bieden als nu. Rond 

vier uur is iedereen weg. Het 
grote verschil? De leerlingen 

vertrekken straks met een tas 
vol gemaakt huiswerk, in tegenstel-
ling tot de huidige situatie waar het 
huiswerk geen aandacht krijgt.
En de werkdruk van de docent? 
Wanneer die ook tot vijf uur op 
school blijft en de tijd benut om 
ook klaar te zijn voor de volgende 
dag, dan ben ik er, net als u, van 
overtuigd dat de werkdruk afneemt, 
vooral als het toezicht op de huis-
werkklassen een vrijwillige betaalde 
taak zou zijn. 
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     Ferry Haan is docent economie op het 
Jac. P. Thijsse College in Castricum en 
onderwijspublicist. 

De leerlingen vertrekken 
straks met een tas vOl 

gemaakt huiswerk

Rog veRsus
geachte heer Haan,
Beste Ferry,

Uw idee om pubers op school hun 
huiswerk te laten maken is interes-
sant. Een langere werkdag kan de 
werkdruk verlagen, mits er geen 
extra taken bijkomen. Als een school 
concurreert met een huiswerkin-
stituut is er taakverzwaring, omdat 
de leerling één op één aandacht 
moet krijgen. Als de leraar alleen 
oppas is en taken doet die hij anders 
thuis regelt, verdwijnt een stukje 
autonomie. Nu kan hij na schooltijd 
bijvoorbeeld sporten en dan ’s avonds 
schooltaken doen. Dat verandert 
nu in een hele lange werkdag. De 

conclusie om dan het plan maar af 
te schieten, deel ik niet. Het voorziet 
juist in diverse behoeften. Het kabinet 
wil inzetten op hogere leerprestaties 
in het onderwijs. Het meeste effect 
(50 procent) hebben maatregelen 
gericht op de leerling. Investeren in 
huiswerkbegeleiding zal een positief 
effect hebben op de leerprestaties. 
Ook ouders met een hoger inkomen 
investeren in huiswerkbegeleiding 
door speciale instituten in te scha-
kelen. De behoefte zal er ook zijn bij 

ouders met lagere inkomens. 
Scholen zouden huiswerkbege-
leiding kunnen aanbieden op 
basis van gemaakte uren van 
docenten. De helft  bekostigt 
de overheid, de andere helft 

via een ouderbijdrage. Dan is er 
sprake van win-win-win. 

Er blijven twee vragen over: Is 
het verplicht? Wat mij betreft is 
huiswerkbegeleiding niet verplicht, 
behalve voor de vakken waarvoor 
een leerling onvoldoende staat. Is de 
ouderbijdrage voor iedereen betaal-
baar? Tot een modaal inkomen zou 
de bijdrage beperkt moeten worden 
om de toegankelijkheid voor kinderen 
uit gezinnen met lage inkomens te 
waarborgen. Ondernemende scholen 
zouden een derde geldstroom kun-
nen aanboren en met de opbrengsten 
de werkdruk van leraren kunnen 
verlagen.

wat mij betreft is huis
werkbegeleiDing niet  

verPlicht, behalve vOOr 
De OnvOlDOenDe vakken

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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De vele valkuilen rond de vrijheid 
van onderwijs

Ruim tachtig jaar lang zorgde de wettelijke en financiële  gelijkberechtiging tussen 
openbare en bijzondere scholen (de pacificatie van 1917) voor een paradijselijke 

rust in onderwijsland. Maar al vanaf het begin van deze eeuw ligt deze vrijheid  
van onderwijs, zoals verankerd in artikel 23 van de grondwet, onder vuur. En 
niet altijd om onderwijsinhoudelijke redenen. Vooruitlopend op het advies van 
de Onderwijsraad, dat donderdag vlak na het ter perse gaan van dit nummer 

verscheen, alvast de notitie van CNV Onderwijs over dit heikele onderwerp, 
waarover het op korte termijn met de leden wil discussiëren.
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De vele valkuilen rond de vrijheid 
van onderwijs
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‘Artikel 23 is altijd een moeras geweest 
waar de politieke partijen omheen liepen. 
Politiek tactisch handig, maar op termijn 
loopt het onderwijsbeleid vast als de 
grondwet op dit punt ongemoeid wordt 
gelaten.’ Visionaire woorden uit 1995 van 
oud-VVD-onderwijswoordvoerder in de 
Tweede Kamer en huidig Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland, Jan 
Franssen. Want vooral van de kant van de 
politiek werd er vanaf het begin van dit 
decennium voortdurend gesteggeld over 
de vrijheid van onderwijs. De een wilde 
de komst van islamitische scholen tegen-
gaan, de ander was het een doorn in het 
oog dat orthodox-christelijke scholen zich 
op het wetsartikel beriepen om homosek-
suele leerkrachten te weren. Een derde 
argument was dat het onrechtvaardig was 
dat protestants-christelijke en katholieke 
scholen in het seculiere Nederland nog 
zoveel invloed hadden. Daarnaast liet 
artikel 23 te veel ruimte voor avonturiers 
om een eigen vorm van onderwijs te 
creëren. 
Duidelijk is dat bijzondere scholen af en 
toe stuiten op de  grenzen van de vrijheid 
van onderwijs. Dan is spanning voelbaar 
tussen artikel 1 (gelijkheidsbeginsel) en 
artikel 23 van de grondwet. Zeker als daar 
nog eens de Algemene Wet gelijke behan-
deling (anti-discriminatie) en diverse 
internationale verdragen die Nederland 
heeft ondertekend over de rechten van 
de mens, bij worden opgeteld. Tijd voor 
discussie in eigen gelederen. 

geloofwaaRDigHeiD 
Centrale vraag is natuurlijk wat door 
CNV Onderwijs zelf wordt verstaan 
onder de vrijheid van onderwijs, waartoe 
de liberale staatsman Thorbecke ooit de 
eerste aanzet toe gaf in 1848.  En, ook 
niet onbelangrijk, hoe ver deze voor ons 
mag reiken. De afgelopen jaren was er een 
flink aantal dilemma’s te onderscheiden 

waarbij de vrijheid van onderwijs in meerdere of mindere mate 
een rol heeft gespeeld. Een vijftal voorbeelden. Zo was er in 2011 
het verbod tot het dragen van een hoofddoek op een katholieke 
scholengemeenschap in Volendam, ondanks een open toela-
tingsbeleid. Een Turks meisje wilde een hoofddoek dragen, maar 
kreeg daar van haar school geen toestemming voor. Vervolgens 
werd daarop door de ouders een rechtszaak tegen de school aan-
gespannen. Dit leidde uiteindelijk vorig jaar in hoger beroep tot 
het oordeel dat de school in haar recht stond. Die had volgens 
de rechter de vrijheid om kledingvoorschriften te hanteren om 
zo de katholieke identiteit te waarborgen. CNV Onderwijs vraagt 
zich in haar nota het volgende af: Is het wel geoorloofd dat een 

bijzondere school eisen aan haar leerlingen stelt die verband houden met 

de identiteit van de school? En is het wel rechtvaardig dat een bijzondere 

school leerlingen met een andere religie beperkt in hun uitingen?

Ook speelde vorig jaar een zaak rond een homoseksuele leraar op 
een gereformeerde basisschool in Oegstgeest. Aanvankelijk was 
de man door het schoolbestuur geschorst toen hij bekend had 
gemaakt een relatie met een andere man te hebben. Het bestuur 
vond dat zo iemand niet geloofwaardig de visie kon uitdragen dat 
het huwelijk iets is tussen een man en een vrouw. Uiteindelijk 
bepaalde de kantonrechter in Leiden dat de school de leraar niet 
op grond van zijn relatie mocht ontslaan. Het in twijfel trekken 
van diens geschiktheid was volgens de rechter in strijd met de 
Wet Gelijke Behandeling. Een vraag die dan opborrelt is of een bijzon-

dere school zich wel mag bemoeien met de keuzes die leraren maken in 

HeNRi Koele, algeMeeN DiRecteuR sPco  
De wouDse veNeN, alPHeN aaN DeN RijN
‘Al 95 jaar is er discussie over de vrijheid van richting en inrichting van 
het onderwijs. Artikel 23 zelf staat volgens mij niet ter discussie. De 
verschillende meningen zijn meer “naar aanleiding van”. Als dit artikel 
dan ook nog gaat wringen met rechten van het individu, wordt dat in onze 
moderne maatschappij steeds meer zichtbaar. De afweging tussen deze 
rechten wordt daardoor moeilijker. Op de scholen van onze stichting 
leeft zonder meer de vraag naar “onze identiteit” en hoe dat “vorm te 
geven met elkaar”. Zelfs deskundigen worden hiervoor ingehuurd om 
deze identiteit te duiden. Bij de vrijheid van richting zien we telkens twee 
terugkerende thema’s. In de eerste plaats zijn er oudergroepen die 
steeds meer ruimte opeisen op onze “open christelijke” scholen. Veel  
leerkrachten hebben het hier moeilijk mee. Op de tweede plaats betreft 
het de leerkrachten zelf, omdat de eigen identiteit een minder belang-
rijke rol lijkt te spelen. Moeiteloos wordt soms de kerkelijke identiteit in 
privétijd gecombineerd met Oosterse en “zesde zintuigervaringen”.’ 



hun persoonlijk leven, ook als het bestuur vindt 

dat deze in conflict zijn met de identiteit?  

sNoeP afPaKKeN
Een conflict in de jaren negentig op 
islamitische basisschool El Inkade (De 
Verlossing) in Ede, is het derde voorbeeld 
van een dilemma. Daar stelden school-
bestuur en directie steeds strengere eisen 
op voor de leraren. Thee drinken tijdens 
de les werd verboden, en van 
leerlingen moest snoep 
worden afgepakt als 
dat voedingsstoffen 
bevatte, die afkom-
stig waren uit var-
kensvlees. Verder 
werden mannelijke 
leraren verplicht 
een quaamis (lang 
gewaad) te dragen 
en werd hen dringend 
geadviseerd hun baard 
te laten staan. Tijdens de 
verplichte godsdienstles mocht alleen 
over de islam worden gesproken. Zeven 
Nederlandse leraren werd dit alles te 
veel, waardoor ze aanstuurden op ontslag. 
Volgens hen werd tegenspraak niet 
gewaardeerd en was inspraak een wassen 
neus. Toch stonden vanaf het begin in het 
huishoudelijk reglement van de school 
verbodsregels – later nog uitgebreid - over 

make-up, parfum, lange nagels, muziek en het verplicht zitten in 
aparte rijen door jongens en meisjes. Maar mag een schoolbestuur 

van zijn personeel eisen toezicht te houden op het naleven van identi-

teitsregels? En hoe moet CNV Onderwijs, als pleitbezorger van bijzonder 

onderwijs, zich opstellen bij dit soort conflicten?

PluRifoRMiteit
Nu schoolbesturen gaan samenwerken in 80 regionale samen-
werkingsverbanden, die ook nog eens private rechtspersonen 
worden, ontstaat in het passend onderwijs mogelijk ook een 

dilemma. Dit omdat de samenwerkingsverbanden een 
forse rol krijgen in de verdeling van zorgmiddelen 

tussen de schoolbesturen. Als dit nieuwe stelsel 
gaat slagen is het niet ondenkbaar dat deze 

samenwerkingsverbanden ook nog andere 
(bestuurlijke) taken krijgen, waardoor de 
autonomie van de schoolbesturen wordt 
uitgehold. Wie betaalt, bepaalt immers. 
Verregaande bestuursfusies liggen dan voor 

de hand. Vooral voor de kleinere stromingen 
binnen het bijzonder onderwijs wordt het dan 

lastig om als zelfstandige eenheid overeind te 
blijven. De druk om mee te gaan in deze fusiegolf 

wordt groot, waardoor de pluriformiteit in het onder-
wijsaanbod onder druk komt te staan. Mogelijk als eerste in de 
krimpregio’s. Wat moet voor CNV Onderwijs dan zwaarder tellen, het 

behoud van een pluriform onderwijsaanbod, of een efficiënte organisatie 

van het onderwijs in regio’s? 

Regels aaNgescHeRPt
De kwaliteit van nieuwe pedagogisch-didactische concepten op 
privé-scholen staat eveneens op het lijstje van dilemma’s. Tien 
jaar geleden was er de spectaculaire opkomst van Iederwijs. Een 
vorm van onderwijs waarbij de leerling zelf bepaalt of en wat het 
leert en op welke wijze het leert. Het sluit aan op de belangstel-
ling en geestelijke rijpheid van het kind. De rol van de leraar is 
om het leerproces te begeleiden. Over de kwaliteit waren onder-
wijsdeskundigen en ook de Inspectie destijds zeer kritisch. Ook 
werden door de overheid opgestelde kerndoelen niet uitgevoerd, 
waardoor leerlingen niet het onderwijs kregen waartoe scholen 
wettelijk verplicht zijn. Mede op aandringen van de Tweede 
Kamer, werden de regels voor particuliere scholen steeds verder 
aangescherpt, waardoor de leerlingenaantallen terugliepen. Toch 
ontstaan met regelmaat nieuwe initiatieven. Wat moet zwaarder 

wegen: de vrijheid voor ouders om het door hen gewenste onderwijsconcept 

voor hun kinderen te kiezen, de richtingsvrijheid voor maatschappelijke 

opvattingen die (mogelijk) strijdig zijn met de basiskwaliteit van onderwijs 

of de kwaliteit van het onderwijs zelf? Vrijheid van onderwijs is een groot 

goed, maar tot elke prijs? 

Peter Magnée
Gerben Horst

in Schooljournaal en op de website van cnv Onderwijs 
verschijnen eerdaags de data van de discussiebijeenkomsten 
over de vrijheid van onderwijs.
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leo De KRaKeR, RectoR goes 
lyceuM eN liD college vaN 
bestuuR PoNtes-scHoleNgRoeP
‘Artikel 23 over de vrijheid van onderwijs stamt uit 
een sterk verzuilde tijd. Maar de maatschappij is nu 
sterk geseculariseerd, past deze wet daarom nog wel 
bij deze tijd. Op nogal wat bijzondere scholen waar ik 
heb gewerkt deed het geloof er nauwelijks toe. Alleen 
als het zo uitkwam in bijvoorbeeld aannamebeleid 
speelde de identiteit ineens een rol. Dat is hypocriet. 
Ik vind dat een bijzondere school ook echt naar 
haar religie moet leven, waar hebben we anders dat 
artikel voor. En ja, dat geldt dus ook voor islamitische 
scholen: gelijke monniken, gelijke kappen. Dat is 
godsdienstvrijheid. Tegelijkertijd vind ik dat de wet 
boven het schoolbeleid staat. Scholen hebben zich te 
allen tijde te houden aan de Wet gelijke behandeling.’ 



liesbeth hermans
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Er is een plaats in Nederland waar meester X – één brok 
onderwijservaring – elk jaar in december de Citotoetsmap 
Woordenschat zorgvuldig doorneemt. Veel van de termen die 
hij daar ziet staan, treffen zijn leerlingen de weken daarop 
toevallig aan in allerlei oefeningen.
Waar of niet waar?
Twee duopartners ergens anders in het land splitsen hun 
kleutergroep af en toe op. Terwijl juf A het gewone werk 
doet, komt collega B op haar vrije dag terug om de kinderen 
te ‘scoren’, in groepjes van drie, in een apart kamertje. 
Waar?
Een juf uit de bovenbouw geeft spellingwerk mee naar huis. 
Goed je best doen, hoor! Stiekem heeft ze allerlei items van 
de Citotoets in de pakketten verstopt. 
Waar of niet waar?
Het gelaat van een lieve juf uit groep 2 is expressief en haar 
stem is levendig. Bij het voorlezen van de toetsopgaven 
horen oplettende kleuters aan haar intonatie welke antwoor-
den de juiste zijn.
Is dat waar?
Een oude rot in het vak voelt de vele D- en E- scores als een 
loden last. Helemaal gaar wordt ze van al die handelingplan-
nen. Weet je wat? Om half vier gumt ze hier en daar wat 
foute antwoorden weg en brengt ze verbeteringen aan. Zo, 
dat scheelt! 
Toch niet waar, hè? 
Een collega is dol op rekenen, heeft zelfs cursussen gevolgd 
en een masters gedaan. Elke dag weer supergemotiveerd. 

De digitale middelen zijn niet van de lucht en hij biedt zijn 
rekenstof op drie niveaus aan. De verwerking doen de leer-
lingen zowaar individueel op maat. Een excellente leraar! 
Zijn klas heeft net de Citotoets van januari achter de rug. 
Bij het nakijken kan meester wel janken. Vorig jaar pres-
teerden ze een stuk beter, hoe kan dat nou? Toen hadden 
ze nota bene les van een jong juffie, vers van de pabo. In het 
halve jaar bij hem is de helft er relatief op achteruit gegaan!
Waar of niet waar?
Een IB-er bekijkt de scores begrijpend lezen van groep 5. 
Veel onvoldoendes. Ze geeft het advies om de toets nog een 
keer over te laten maken. Weet je wat, lees de verhaaltjes 
maar klassikaal hardop voor. Bij dyslectische kinderen mag 
dat toch ook?
Echt waar? 

Nou, lezer, meegedaan aan de quiz? Dan komt hier de 
uitslag: Alles is wáár! 
Alle voorbeelden zijn mij toegestuurd door collega’s uit de 
praktijk. We schieten blijkbaar met zijn allen regelrecht 
van de kerststress in de toetsstress. Want er is één ding 
dat nooit mag gebeuren: dat we met naam en toenaam op 
internet en in de krant komen te staan. Zwakke school: 
rode kaart!
Dank u, beleidsmakers en inspecteurs! Zet ‘m op! Blijf ons 
volgen. Dan zullen onze leerlingen steeds betere toetsre-
sultaten halen! 
Waar of niet waar?

we schieten met zijn 
allen regelrecht 

van De kerststress 
in De tOetsstress

Quiz

liesbeth hermans 
(5O) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
Daltonschool in 

steenwijk. 
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‘Instructeurs horen 
in het lerarenregister’

MBO Raad-voorzitter verbaast zich over opstelling bonden

onderwijs. Dat is toch kletskoek. Moeten de docenten dan lesge-
ven in oude tochtige gebouwen? En studenten mogen toch ook 
trots zijn op een beetje nette behuizing.’

wacHtgelDeN
Een andere, veelgehoorde klacht is de opkomst van instructeurs en 

flexwerkers. Een docent met een vast contract wordt langzamerhand een 

uitzondering als de generatie van de babyboomers aanstonds opstapt.

Lacht: ’Aha, de klassieke discussie tussen werkgever en vakbond. 
Die aantallen vallen best mee. Hadden we maar meer flexwerkers 
gehad voor inburgering en educatie. Want de docenten die weg 
moesten waren als tweedegraads zwaarbevoegd en hadden een 
vast dienstverband. Ik ben helemaal geen aanhanger van soepel 
ontslag en een korte WW, maar hun langjarige wachtgeld drukt 
nu megazwaar op de kosten voor de school. Dat speelt met name 
in de grote steden. Wat door het Roc van Amsterdam bijvoor-
beeld aan wachtgelden wordt betaald, daar word je koud van. 
En daar gaat geen euro van naar het onderwijs. Gevolg van het 
beleid van onze wispelturige overheid, zullen we maar zeggen.’
Toch lijkt het verweer van de bonden tegen te veel instructeurs 
in het mbo meer aversie op te wekken bij de voorzitter van de 
MBO Raad.
‘Ik vind dat weinig flexibel van de vakbeweging. Instructeurs 
horen bij het mbo. Die komen uit het bedrijfsleven en zitten 
vooral op niveau 2 en 3. Dat is niet ineens iets nieuws, maar 
altijd zo geweest, ook voor de roc-vorming. Waarom toch dezelfde 
eisen stellen aan een automonteur als aan iemand van een 

Roc’s waren de laatste weken nogal negatief in het nieuws. Roc Nijmegen 

moet 100 man ontslaan door uit de hand gelopen kosten van nieuwbouw-

projecten, Roc Zadkine in Rotterdam schrapt 200 banen vanwege verlies 

op inkomsten, mede door Focus op vakmanschap. Nu blijkt volgens de 
Volkskrant dat vele miljoenen in de bouw van ‘regionale opleidingspalei-

zen’ verdwijnen in plaats van het onderwijs.

‘Mij verbaast het enigszins dat Zadkine Focus op Vakmanschap 
noemt als een reden voor ontslag, want dat begint pas in 2013. Ik 
heb van nog geen enkele school gehoord die daar op anticipeert.’ 
Zucht. ‘Van vier naar drie jaar, er is een hoop fanfare over, maar 
meer dan de helft van de opleidingen zijn al in drie jaar, ook bij 
Zadkine. Voor een beperkt aantal opleidingen wordt de maatregel 
geïntroduceerd en dat gaat juist gepaard met intensivering van 
het onderwijs. Meer uren dus. Het lijkt me sterk dat mensen 
daardoor hun baan verliezen. Ik denk eerder dat ze in Rotterdam 
het verlies voelen van de educatie- en inburgeringscursussen. Dat 
geldt trouwens voor de roc’s in alle grote steden. Overigens, de 
ergernis daarover bij Zadkine kan ik maar al te goed begrijpen.’ 

ReM KoolHaas
En de uit hand gelopen bouwkosten bij Roc Nijmegen?

‘Als je kijkt naar de ontwikkeling van het percentage dat wordt 
uitgegeven aan vastgoed in het mbo, dan is dat tussen 2006 
en 2011 consequent rond 6,5 procent. Tot achter de komma 
hetzelfde, als een stayer die elk rondje hetzelfde rijdt. Ik vind dat 
verhaal in de Volkskrant over de paleizen die roc’s laten bouwen 
dan ook lariekoek. Bovendien spreken ze zichzelf twee dagen 
later in een hoofdcommentaar alweer tegen, “omdat”, na terechte 
kritiek op bestuurlijke hoogmoed, “er ook in het mbo hoog-
waardig gebouwd moet worden”. We moeten wel Rem Koolhaas 
invliegen, maar het mag niets kosten.’ Stellig: ‘De financiële 
problemen bij veel mbo-instellingen  zijn helemaal niet het gevolg 
van nieuwbouw. Het gaat vaak om scholen met veel locaties 
zoals Amarantis in Amsterdam, het Drenthe College in Emmen 
en Mondriaan in Den Haag, waar voor de roc-vorming 52 mbo-
locaties betstonden. Zeer ondoelmatig allemaal.’
Maar om nu al je spaargeld in stenen te investeren, zoals het Arcus 

College in Heerlen.

Kribbig: ‘Ze zijn financieel solide, maar elke euro die wordt 
besteed aan nieuwbouw valt kennelijk niet onder de noemer 

Te hoge werkdruk, die nog zal toenemen als 
door het actieplan Focus op vakmanschap de 

opleidingsduur grotendeels wordt teruggebracht 
tot drie jaar, werkgevers die zich niet houden 

aan afspraken rond scholing, normjaartaak en 
werkverdelingsbeleid, te grote klassen, plus de 

forse toename van instructeurs. Zie hier een 
paar grieven van mbo personeel. Hoogste tijd 

dus voor een confrontatie met MBO Raad-
voorzitter Jan van Zijl, op 20 april gastspreker 
tijdens de jaarvergadering van de Sectorraad 

Mbo van CNV Onderwijs.  
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gymnasium? Stop de energie liever in het 
onderwijsregister. Zorg met elkaar dat 
het niet te vrijblijvend is en regel goede 
afspraken over het onderhoud, zowel als 
een soort APK voor de docenten als voor 
het pedagogisch-didactische niveau van 
de instructeurs.’
Instructeurs zijn goedkoper en nemen de plaats 

van docenten in. Bovendien is het niet de 

bedoeling dat instructeurs in het lerarenregister 

worden opgenomen.

‘Iedereen die in de klas staat moet in 
het register. Een gemiste kans van de 
vakbeweging. Welk hoger vakbondsdoel is 
daarmee gediend? Dat is downgraden van 
mensen. Vakbond oude stijl, vasthouden 
aan wat je hebt. Wees ook de vakbond van 
de instructeurs. Dat zijn potentiële leden 
voor jullie. Op het niveau van praktische 
vaardigheden overdragen in het mbo heb-
ben we nu eenmaal niet overal tweedegra-
ders nodig. Vraag het studenten in niveau 
2 en 3 en ze zullen zeggen dat ze het meest 
leren van iemand die daadwerkelijk in zijn 
vak werkzaam is geweest.’
Critici noemen het actieplan Focus op 
Vakmanschap van minister Van Bijsterveldt 

een verkapte bezuiniging.

‘De minister heeft het over investeren, dat 
vind ik nogal overdreven. Er wordt her-
schikt. Maar ik onderschrijf wel de nood-
zaak. Veel studenten op niveau 4 vinden 
de lessen te weinig uitdagend. Opgeteld 
bij de neiging van ouders hun kind liever 
naar de havo te sturen als kortere route 
naar het hbo, maakt dat de minister 
niveau 4 compacter heeft gemaakt, met 
meer lesuren.’
Wat door het zittende personeel moet worden 

opgevangen. Zij vrezen voor een hogere 

werkdruk.

‘Ik kan en wil niet anders dan dat serieus 
nemen, maar ik weet wel dat het vaak in 
andere dingen zit. Te veel dingen moeten 
doen die eigenlijk niet tot je taak behoren, 
de administratieve druk is groot, veel 
Inspectiegedoe en te weinig zeggenschap 
over de inrichting van je programma.’
Als dat laatste een punt van kritiek op de 

leiding is kan ik er meer uit ons eigen onderzoek 

noemen, zoals het zich niet houden aan 

afspraken rond scholing, normjaartaak en 

werkverdelingsbeleid.

‘Ik ken het onderzoek niet, maar wat ik 
hoor als ik met kritische docenten spreek 

jan van Zijl voor een van de veertien verschillende muurprints in het kantoor van 
de Mbo Raad in woerden. Ze moeten de opleidingsdomeinen verbeelden. ‘Dit zijn 
handen, dat betreft zorg en welzijn.’ 

Fo
to

: R
en

e 
Bo

uw
m

an

is dat ze te weinig toekomen aan het echte onderwijs en te 
veel moeten vergaderen. Daarom zijn we zo blij met het met 
de bonden overeengekomen professioneel statuut. Dat geeft 
docenten de gelegenheid in hun teams veel meer de eindregie 
te hebben over de onderwijsinhoud. Ik denk dat dat meer bij-
draagt aan arbeidsvreugde dan een aantal van de voorbeelden 
die je opnoemde.’
U prijst nog steeds de dag waarop tot roc-vorming werd besloten?

‘We vergeten wel eens waar we vandaan komen. Vanuit het 
leerlingwezen was er geen enkele doorstroming naar de mts. 
Het mbo is ook minder megalomaan dan wordt gesuggereerd. 
We hebben 70 opleidingen, 700 gebouwen en zo’n 500.000 
studenten. Dat zijn er gemiddeld een dikke 700 per gebouw. 
Ik zat op mijn middelbare school al tusen 1.200 leerlingen, dus 
waar hebben we het over?’ 

jan van zijl is op  
2O april spreker 
tijdens de jaar
vergadering van de 
sectorraad mbo van 
cnv Onderwijs (zie 
de rubriek agenda 
op pagina 33).   
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‘Kijk wat het kind 
wél kan!’

Omgaan met gedragsproblemen: zoektocht naar Pippi 
Ill
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Lied van kleinkunstenaar Max Douw 
alias Alfred Jodocus Kwak: ‘Gisteren 
was ik een gewone jongen, nu haast een 
schoolpatiënt. Asperger, zmok, adhd, 
odd, ambivalant gehecht en borderline, 

ben ik dat echt? Gisteren was mijn 
school gewoon een schooltje, nu is 

het haast een tbs-kliniek, van al 
die tests word ik doodziek.’ Hij 

vertelt en zingt over Tim en 
Marjolein die hij ontmoette 

op een school. ‘Soms 
is Tim opeens in alle 
staten, als iemand 
hem met koude ogen 
aankijkt. Dan gaat 

‘We weten inmiddels zo veel, dat er geen 

normaal kind meer is. Net zoals er geen 

shampoo voor normaal haar meer is.’ Dat 

zegt pedagoog en onderwijskundige 

Kees van der Wolf op het congres 

van School aan Zet in Lunteren op 

21 maart. Gedragsproblemen en 

nog eens gedragsproblemen, 

maar vooral de oproep te kijken 

naar wat een kind wél kan.



Omgaan met gedragsproblemen: zoektocht naar Pippi 
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het malen in zijn hoofd. Dan wordt hij 
opeens ontzettend agressief. Marjolein 
heeft in zichzelf een plek gemaakt, waar 
ze zich verstopt. Op wie kunnen zij ver-
trouwen, op wie kunnen zij bouwen? Dat 
ben jij, de leerkracht! Juf en meester zijn 
het beste medicijn voor een Tim en een 
Marjolein!’

EtikEttEnmachinE
De toon is gezet en die is positief, ook al 
vindt Kees van der Wolf dat de etiket-
tenmachine op volle toeren draait. ‘We 
weten inmiddels zo veel, dat er geen 
normaal kind meer is. Net zoals er geen 
shampoo voor normaal haar meer is. 
Een kind in Nederland is buitengewoon 
gezond. We moeten ons niet laten aan-
praten dat het allemaal maar niks is. Het 
gaat er om hoe wíj dat kind benaderen. 
Als die adhd’er die constant mijn aan-
dacht opeist? Of als dat kind dat mijn 
hulp nodig heeft om iets te leren?’ Van 
der Wolf refereert aan de geluiden die 
– met passend onderwijs voor de deur – 
vaak klinken: ‘Kan ik dat kind er wel bij 
hebben?’ Hij zegt: ‘Bedenk altijd dat deze 
leerling zich niet anders kan gedragen 
dan hij doet. Hij heeft daarbij jouw hulp 
nodig!’

niEt EEuwig
Tips en trucs heeft Van der Wolf niet 
voor het omgaan met gedragsproblemen 
in de klas. ‘Een leerkracht heeft per 
jaar 250.000 interacties met leerlingen. 
Er is geen sociale gereedschapskist. De 
meeste problemen ontstaan in gezinnen, 
maar het handelen van leraren heeft wel 
degelijk invloed, dus daar moeten we 
aan werken. Hoe? Door te bedenken dat 
gedragsproblemen altijd situatief bepaald 
zijn. Als ik thuis voor mijn vrouw een 
powerpoint zou starten, zou ze dat raar 
vinden, maar u vindt dat heel normaal. 
Bekijk wanneer het kind afwijkt van 
zijn label, wanneer het wel lief speelt. 
Wanneer functioneert het kind goed? 
Stimuleer dat. Bedenk ook dat gedrag 
relationeel bepaald is: de reactie van de 
leerkracht speelt een rol. Gedrag is ook 
relatief: de ene leraar kan de klas wel 

aan, de andere niet. En het fluctueert: een kind hoeft niet 
eeuwig adhd te hebben.’ Hij raadt de aanwezigen aan in leer-
lingbesprekingen te kijken naar kwaliteiten en krachten van 
kinderen. ‘Kijk wat het kind wél kan!’

Paard oPtillEn
Deze boodschap komt ook van Peter Mol, orthopedagoog en 
directeur van Rec 4.5 in Castricum. ‘Passend onderwijs voor 
dummies is: zo goed mogelijk onderwijs geven.’ Hij laat een 
filmpje zien, waar een leerkracht vertelt over een meisje: ze 
heeft adhd en kan niet goed rekenen, heeft geen moeder meer 
en een vader die niet voor haar kan zorgen, ze wil niet naar 
school. Daarnaast is ze ook heel zelfstandig, ondernemend en 
vrolijk. Én ze is heel sterk, zo sterk dat ze een paard op kan 
tillen. En dan komt Pippi Langkous in beeld. Mol: ‘Zoek naar 
de Pippi in uw klas, de Pippi in elk kind.’
Mol vertelt dat eigenlijk maar vijf procent van de leerling 
‘moeilijk gedrag vertoont’, voor 20 procent moet je als leraar 
iets meer je best doen en 75 procent is voorbeeldig. ‘Het is de 
kunst om die 75 en 20 procent te laten groeien. Zorg dat de 
omgeving veilig is. Dat is heel simpel. Laat geen draadjes aan 
het plafond hangen en bevestig elke tekening met vier punai-
ses: anders gaat het wapperen en stoort dat adhd’ers en kin-
deren met asperger. Als je boven een kleuter uittorent en met 
harde stem zegt: “Ik vind dat je heel erg stout bent!”, dan voelt 
dat onveilig voor een kind. Wees duidelijk over de normen in 
de klas. Als het regel is om niet op tafels te zitten, doe dat dan 
zelf ook niet. Huiswerk niet af? Ga niet in discussie over oma’s 
die al dan niet ziek zijn, waardoor het huiswerk niet gemaakt 
is, wees duidelijk en streng.’

rotjuf
Pedagogische tact, daar gaat het volgens Mol om. Hij noemt 
wat voorbeelden. ‘Kleuter Frits zegt tegen de juf: “U bent een 
rotjuf!” De juf vraagt: “Wat is er?” “Mijn zusje zit niet goed.” 
“Dan zet ik haar toch even goed?” Moet Frits nu niet op zijn 
kop krijgen? Nee, dat heeft in dit geval geen toegevoegde 
waarde. Pedagogische tact is goochelen met situaties. Dat is 
niet te leren uit een boekje, dat is je eigenheid als leraar. Laatst 
sprak ik een leraar die zei dat hij een kleuter in de klas had die 
andere kinderen tot bloedens toe prikt met een prikpen. Hij 
was ten einde raad, wat moest hij doen? Ik heb geadviseerd de 
deur van de kast met prikpennen op slot te doen. Zo simpel 
kan het zijn.’ Mol laat een tekening zien, gemaakt door Margot 
(4), waarop – zo op het eerste oog – een mannelijk geslachts-
deel prijkt. ‘O jee, denkt de juf. Ze haalt de intern begeleider 
er bij, die bespreekt het in het zorgteam, de maatschappelijk 
werker gaat een gesprek aan met de ouders. En dan vraagt 
eindelijk iemand aan Margotje: “Wat heb je eigenlijk gete-
kend?” Margot antwoordt: “Ik heb gewoon mijn schaartje 
omgetrokken”.’
Ciska de Graaff
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Docenten 
Zuyd Hogeschool 
pakken de regie 

terugIn een bedrijf zou het ondenkbaar zijn: 
beslissingen nemen over medewerkers 

zonder dat zij zelf aan tafel zitten. In 
het onderwijs is dat vrij normaal. Maar 

niet bij Zuyd Hogeschool. Daar gaan ze 
met het Docentenberaad aan kop in de 

professionaliseringsslag. 

alleen ergens onder zetten als ik weet dat het haalbaar is, en 
wie kunnen dat beter inschatten dan onderwijsgevenden zelf? 
Het gaat immers om hun corebusiness. Dus is het logisch dat zij 
zelf nadenken over hun vak en het ontwikkelen daarvan.’

rEgiE tErugPakkEn
Jeroen Bergman is docent elektrotechniek en lid van het 
beraad. ‘Docenten zijn lang geen serieuze partij geweest in 
onderhandelingen over hun werk’, stelt hij. ‘Dat hebben we 
zelf laten gebeuren. Maar met deze constructie hebben we de 
regie teruggepakt.’ Het Docentenberaad heeft de discussie 
aangezwengeld over de professionele ruimte. Het eerste advies 
is inmiddels een feit. Hierin wordt korte metten gemaakt met 
de heilloze tegenstelling tussen docenten en management. ‘We 
hebben elk een eigen verantwoordelijkheid en moeten elkaar 
aanvullen’, vindt Bergman. ‘Wij houden ons bezig met alles wat 
ons vak aangaat, van functieafspraken tot kwaliteit en belo-
ning.’ Dat was even wennen, maar het advies is inmiddels met 
algemene stemmen aanvaard en fungeert als “bijbel” voor het 
beleid van de school. 
Nu de uitgangpunten helder zijn is het tijd voor de uitwerking. 
De eerste taak is het creëren van een functiehuis dat de kwali-
teit van het werk en het aanzien van docenten moet verhogen, 
want daar schort het flink aan. Bergman: ‘Ik kom uit het 
bedrijfsleven en als ik op feestjes vertel dat ik nu in het onder-
wijs werk is de vraag altijd: “Wat is er misgegaan?” Dat beeld 
kan alleen veranderen als we de kwaliteit van het onderwijs 
verhogen.’  

functiEhuis
Dat gebeurt door een nieuw functiehuis in te richten waarbij 
docenten optimaal de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooi-
en. Een systeem waarin kwaliteit wordt bevorderd en beloond, 
en gebrek aan kwaliteit consequenties heeft. Daar is behoefte 

‘Ik heb het moeilijkste gedaan uit mijn 
hele carrière: ik ben een poosje op mijn 
handen gaan zitten’,vertelt Karel van 
Rosmalen, voorzitter van het College 
van Bestuur Zuyd Hogeschool, over de 
periode nadat hij op 1 september 2009 
aan zijn huidige baan begon. Aanvanke-
lijk ging hij enthousiast aan de slag met 
een notitie over investeren in profes-
sionaliteit en loopbaanperspectief van 
medewerkers, om er vlak daarna resoluut 
mee te stoppen. Een zaak van logisch 
denken volgens de hoogste baas van de 
Limburgse hbo. ‘Als het gaat om de rol 
van docenten en hun verantwoordelijk-
heid als professionals, is het vreemd als 
een bestuursvoorzitter daar notities over 
schrijft.’
Vervolgens legde de leiding van de school 
de bal waar die hoort: bij de docenten. 
Er is  een Docentenberaad geformeerd 
dat het bestuur gevraagd en ongevraagd 
adviseert over alle onderwijsinhoudelijke 
en logistieke onderwerpen. ‘Als er een 
hoofdlijnenakkoord met de minister van 
Onderwijs wordt gesloten of als er presta-
tieafspraken worden gemaakt, moet het 
Docentenberaad daarnaar kijken’, stelt 
Van Rosmalen. ‘Ik wil mijn handtekening 
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aan, weet Bergman.’ Niemand is blij met het gebrek aan prik-
kels in het huidige onderwijssysteem. Je kunt nu slapend je 
pensioen halen en ontslag is nauwelijks mogelijk. Aan de 
andere kant kunnen mensen die wèl carrière willen maken geen 
kant op. Dat is een ongezonde situatie waar het functiehuis een 
einde aan maakt.’ 
‘Een goede zaak’, oordeelt Van Rosmalen. ‘Het functiehuis 
maakt kwaliteit inzichtelijk en controleerbaar. Het is niet meer 
voldoende dat je zègt dat je goed bent. Je moet het ook laten 
zíen. Het functiehuis dwingt docenten hun portfolio bij te hou-
den, zich bij te scholen, te bewegen. Het werkt twee kanten op: 
er is ruimte om te excelleren en te groeien, maar ook ruimte om 
collega’s die niet voldoen de maat te nemen en bij te sturen.’
Er zijn verschillende manieren om te groeien: in de breedte 
of de diepte. Docenten die hun vak willen verbreden kunnen 
richting onderzoek, management of contractactiviteiten. Maar 
ook leraren in hart en nieren die niets liever doen dan voor 
de klas staan, krijgen de mogelijkheid om te groeien: naar een 
expertstatus, zodat onderwijs ook een carrièrepad wordt. Van 
Rosmalen: ‘Iedereen heeft in de toekomst de kans om zich te 
ontwikkelen, en dat moet ook. Er is straks geen excuus meer 
om het niet te doen.’

Extra gEld
Kost dat niet veel extra geld? Bergman: ‘Met deze aanpak 
besparen we ook’, verzekert hij. ‘Er komen kwaliteitseisen waar 
docenten aan moeten voldoen. Daarmee elimineer je enerzijds 

de excessen van mensen die op de automa-
tische piloot gaan zonder dat het wat ople-
vert, en verhoog je anderzijds de efficiency 
en de output doordat kwaliteit optimaal 
wordt benut.’
Toch kost professionalisering inzet van 
extra geld, maar dat vindt Van Rosmalen 
geen punt. ‘Ik heb altijd gezegd: als het 
scholingsbudget op is, trakteer ik op cham-
pagne. Dat is nog nooit gebeurd, maar nu 
gaat het eindelijk de juiste kant op. Kwali-
tatief onderwijs is onze “raison d’être”. Wij 
moeten zorgen dat onze studenten floreren 
en het goed doen op de arbeidsmarkt. Dat 
krijg je alleen voor elkaar met mensen die 
plezier hebben in hun werk, en dat vraagt 
om professionalisering. De kwaliteit van 
deze opleiding staat of valt met de kwaliteit 
van onze docenten. Daar moet je dus fors 
in willen investeren.’ 
Het Docentenberaad gaat er de komende 
tijd in elk geval hard tegenaan. Berg-
man: ‘We krijgen hier de kans om de 
verantwoordelijkheid te pakken voor 
onze eigen professionalisering. Die 
mogen we niet laten lopen!’
Petra Pronk

jeroen Bergman: 
‘we mogen de kans 
op verantwoordelijk-
heid voor onze eigen 
professionalisering 
niet laten lopen!’
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Werk &Recht
aBP-premie omhoog
Vanaf deze maand gaat de premie voor het ouder-
doms- en nabestaandenpensioen met 2,2 procentpunt 
omhoog. Voor de werknemer betekent dit dat er 0,66 
procentpunt meer premie wordt ingehouden (over 
het inkomen minus de franchise). Het netto salaris 
valt hierdoor iets lager uit. De premieverhoging is een 
gevolg van het verhogen van de herstelopslag op de 
premie. Het bestuur van ABP moest hiertoe besluiten 
omdat de dekkingsgraad van het fonds eind 2011 met 
94 procent (net) niet hoog genoeg was om eind 2013, 
als het herstelplan afloopt, de minimaal vereiste dek-
kingsgraad van 104,3 procent te kunnen halen. Over 
heel 2012 en 2013 gerekend bedraagt de extra herstel-
opslag 2 procentpunt. Maar omdat de herstelopslag 
pas vanaf april kan worden aangepast, moet deze 
omhoog van 1 naar 3,2 procent.

hoe staat het met het 
Pensioenakkoord?
Het is al een tijdje stil rond het Pensioenakkoord. 
Maar achter de schermen gebeurt er wel degelijk van 
alles. Eind maart is in een werkgroep van de Pensioen-

kamer het overleg gestart over vernieuwing van de 
ABP-regelingen. Deze maand wordt de uitkomst van 
twee belangrijke onderzoeken bekend. Die moeten 
duidelijk maken of en hoe de bestaande pensioen-
rechten onder het nieuwe pensioencontract kunnen 
worden gebracht en hoe een eerlijke verdeling tussen 
de generaties kan worden gewaarborgd. Ook deze 
maand wil Minister Kamp van Sociale Zaken met een 
hoofdlijnennotitie komen voor een nieuw 
Financieel Toetsingskader. Het voor-
stel voor een gewijzigde Pensioenwet 
zou er de eerste helft van 2013 
moeten kunnen liggen en 
het nieuwe stelsel zou dan 
in 2014 in werking kunnen 
treden. Er is dus nog voldoende 
zicht op spoedige gezondmaking van de pensioenen. 
Maar dan mag het kabinet het Pensioenakkoord 
natuurlijk niet opblazen met extra bezuinigingen. 

roc midden nederland 
maakt einde aan participatie 
opleidingen 
Roc Midden Nederland stopt met de uitvoering van de 
participatie opleidingen. Met CNV Onderwijs en de 
overige bonden zal worden gesproken over een sociaal 
plan. Het Roc garandeert dat het stoppen met de 
opleidingen niet zal leiden tot gedwongen ontslag. Kijk 
voor meer informatie op: www.cnvo.nl. 

geldt de cao gao en wordt u 
65 jaar na 1 april 2012?
Werknemers mogen sinds afgelopen 1 april niet meer 
worden ontslagen op de eerste van de maand waarin 
ze 65 worden, ondanks de bepaling daarover in de cao 
GAO. Hierdoor wordt voorkomen dat er een inko-
mensgat ontstaat voor mensen die later in de maand 
jarig zijn. De AOW wordt namelijk sinds 1 april dit 
jaar pas vanaf de 65ste verjaardag uitgekeerd. Zie voor 
meer informatie www.cnvo.nl. 

maand wil Minister Kamp van Sociale Zaken met een 
hoofdlijnennotitie komen voor een nieuw 
Financieel Toetsingskader. Het voor
stel voor een gewijzigde Pensioenwet 
zou er de eerste helft van 2013 

treden. Er is dus nog voldoende 

maand wil Minister Kamp van Sociale Zaken met een maand wil Minister Kamp van Sociale Zaken met een 
hoofdlijnennotitie komen voor een nieuw 
Financieel Toetsingskader. Het voor-
stel voor een gewijzigde Pensioenwet 
zou er de eerste helft van 2013 

treden. Er is dus nog voldoende 

In gesprek met bestuur ABP
Tot en met 8 mei houdt het bestuur van ABP nog 
informatieve bijeenkomsten over de premieverho-
ging en de voorgenomen pensioenverlaging met een 
half procent per 1 april 2013. Omdat niet iedereen 
hier naar toe wil of kan, komen er twee bijeenkom-
sten die vanuit huis live via webcasting op www.
abp.nl zijn te volgen: die van Utrecht op zaterdag 
21 april en die van Den Haag op woensdag 25 april. 
Voor aanmelding voor een bijeenkomst, het vooraf 
indienen van vragen die de bestuursleden moeten 
beantwoorden en voor meer informatie over de 
webcasting: www.abp.nl.
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Vanaf 2013 kan iedereen gebruik maken van de rege-
ling vitaliteitssparen. Deze komt in de plaats van de 
levensloopregeling en het spaarloon. Die regelingen zijn 
per 1 januari 2012 afgeschaft. Alleen deelnemers aan de 
levensloopregeling die meer dan € 3.000 hadden gespaard 
op 31 december 2011 kunnen deze regeling voortzetten. 
Wie doorspaart voor levensloopverlof moet er rekening 
mee houden dat voor de spaarjaren vanaf 2012 geen 
levensloopverlofkorting meer geldt bij opname. Wie min-
der gespaard heeft dan € 3.000 kan het gespaarde bedrag 
opnemen of onderbrengen in de vitaliteitsregeling. In dat 
laatste geval kan het overgehevelde bedrag niet worden 
afgetrokken van de inkomstenbelasting, omdat er al fis-
caal voordeel is genoten bij het storten in de levensloop.
Er zijn nogal wat verschillen tussen het spaarloon en de 
levensloop enerzijds en het vitaliteitssparen anderzijds. 
Belangrijk is dat het sparen niet meer via de werkgever 
loopt. Iedereen die inkomstenbelasting betaalt kan zelf 
via een spaarrekening maximaal € 5.000 per jaar sparen. 
Het totale spaarbedrag mag niet meer zijn dan € 20.000. 
Deze vorm van sparen is fiscaal aftrekbaar in box 1 van de 
inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel moet dus via 
de belastingaangifte worden verzilverd. Ieder jaar kan het 
bedrag dat in dat jaar is gespaard worden afgetrokken in 
box 1. Als u geld heeft opgenomen mag er weer worden 
bijgespaard tot het maximale bedrag van € 20.000.

Een ander belangrijk verschil is dat er geen beperking is 
in de doelen  waarvoor het gespaarde bedrag mag worden 

Wat houdt de regeling 
vitaliteitssparen in?

vraag:

opgenomen. Maar de overheid wil wel een beetje 
sturen in de doelen. Zo hoopt ze te stimuleren dat het 
spaarbedrag deels wordt gebruikt voor scholing. Om 
dat te bevorderen wordt de drempel voor aftrek van 
scholingskosten gehalveerd van € 500 naar € 250. Wie 
nog geen 62 jaar is mag zoveel opnemen als gewenst 
en er mee doen wat men zelf wil. Vanaf 62 jaar is de 
maximale  opname per jaar € 10.000. Daarmee wil de 
overheid voorkomen dat de vitaliteitsregeling als pre-
pensioenregeling wordt gebruikt. Het hele gespaarde 
tegoed moet opgenomen worden voor het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd (nu nog 65 jaar). 
Daarmee wordt het te behalen belastingvoordeel flink 
beperkt. Wie geld opneemt uit de vitaliteitsregling 
moet daar, net als over het gewone inkomen, belasting 
over betalen, waardoor het fiscale voordeel van het 
sparen vrijwel nihil is. 
De vitaliteitsregeling maakt deel uit van het belasting-
plan 2012. Daarin worden niet alleen de spaarloon- en 
de levensloopregeling afgeschaft, maar verdwijnt 
vanaf 2013 ook de doorwerkbonus voor werknemers 
van 62 jaar en ouder. Daarvoor in de plaats komt één 
werkbonus voor werknemers vanaf 61 jaar met een laag 
inkomen. De bonus bedraagt naar verwachting € 2.350 
per jaar en is daarmee in de meeste gevallen aanzienlijk 
lager dan de huidige doorwerkbonussen.
De verwachting is dat de vitaliteitsregeling niet massaal 
gebruikt zal worden, met name omdat het fiscale voor-
deel relatief klein is.

Overzicht regiOspreekuren 

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
dinsdag 15 mei Assen
vrijdag 25 mei Den Bosch
dinsdag 29 mei Roermond


rechtspOsitie

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

opgenomen. Maar de overheid wil wel een beetje 
sturen in de doelen. Zo hoopt ze te stimuleren dat het 
spaarbedrag deels wordt gebruikt voor scholing. Om 

antwOOrd:
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Cursussen
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en 
plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd? In de cursus krijgt u antwoord op deze vragen. Ook is er 
volop ruimte om uw eigen vragen te stellen. 

Basiscursus voor (G)MR of OR: 
(G)MR/OR en bevoegdheden

Inhoud
U maakt uitgebreid kennis met het 
(G)MR- of OR-reglement en u krijgt 
een overzicht van andere (wettelijke) 
regelingen rondom medezeggen-
schap. We gebruiken casussen en 
voorbeelden uit de schoolpraktijk. De 
cursusleider gaat ook in op de veel-
gestelde vragen rondom het verschil 
tussen de MR en de GMR: wie is wan-
neer aan zet en wat betekent instem-
ming van de GMR over een bepaald 
onderwerp nu voor de MR?

Praktische informatie
De cursus wordt op maat en op loca-
tie aangeboden en is beschikbaar in 
twee varianten: één of twee avonden. 
Neem voor meer informatie over de 
mogelijkheden en de tarieven contact 
op met (030) 751 17 85 of stuur een  
e-mail naar aanvraagopmaat@cnvo.nl. 

Henk Hospes is trainer bij CNV Onderwijs 
Academie en verzorgt de basiscursus.  
‘De bedoeling van de cursus is om  
(G)MR-leden de rechten en plichten die 
zij hebben in hun werk uit te leggen.  
De cursus is niet alleen interessant voor 
beginnende leden van de medezeg-
genschapsraad, maar ook voor hun 
wat meer ervaren collega’s, die zo hun 
kennis kunnen opfrissen. We werken 
aan de hand van casuïstiek, dus met 
eigen documenten en voorbeelden. 
We nemen bijvoorbeeld gezamenlijk het reglement van 
de (G)MR door. Van tevoren bespreken we ook de wensen van de  
(G)MR met betrekking tot de scholing. Tijdens cursussen merk je 
vaak dat (G)MR-leden niet helemaal op de hoogte zijn van hun 
bevoegdheden, of dat er dringend behoefte bestaat aan het aanbren-
gen van structuur in alle informatie waarover een (G)MR beschikt. 
We besteden ook aandacht aan de verschillende rollen die de (G)MR 
kan spelen: wil je een formele (G)MR zijn of wil je juist actief meeden-
ken over het beleid?’ Deze cursus is ook geschikt  voor OR-leden. Voor 
(G)MR’en die meer begeleiding willen dan alleen deze cursus is het 
MR-Partnerschap een interessante optie. Kijk voor meer informatie op 
www.cnvo.nl/academie. 

is trainer bij CNV Onderwijs 

We nemen bijvoorbeeld gezamenlijk het reglement van 

Jouw partner in training en advies
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columncolumn
Pierre Wind

geen smoezen of 
soCiaal gedoe, 
CijfeRs moeten 

We geven!

columncolumn
Pierre Wind

geen smoezen of 
iaal gedoe, 

s moeten 
e geven!

Pierre Wind (47) 
is docent op 

onder andere Roc 
mondriaan Horeca 

in den Haag.

Zeuren over het onderwijs is makkelijk. Dat kan iedereen. 
Maar daar moeten we ons niet mee bezig houden. Positief 
oplossend vermogen, dat is de remedie tegen alles. Ook nu. 
Als ik alle wol om ons huidige leersysteem wegscheer, 
kom ik tot één conclusie: het onderwijs draait eigenlijk 
maar om één speerpunt. Hoe krijgen we de student aan 
zijn of haar diploma? De rest is bijzaak. Ja, ik weet het, 
voor deze constatering zal ik geen nobelprijs voor de 
innovatie krijgen. Al zou dat wel moeten, vind ik. Want 
hier zit namelijk dé onderwijspijn, die in de vele discus-
sies nauwelijks aan bod komt. Op dit punt ging het in de 
nieuwe eeuw in het mbo ook volledig mis. 
Op vele instituten werd bij de intrede van het competen-
tiegericht onderwijs het overzichtelijke cijfersysteem 
veranderd. Het begon al in de jaren negentig bij het even 
zo discutabele studiehuissysteem. Van regelmatig cijfers 
uitdelen, werd er overgegaan op periodieke cijfers. Ergo, 
het cijfer werd vaak zelfs verdrongen door het waardeoor-
deel voldoende/onvoldoende. Wat is uiteindelijk de drijf-
veer van de student om te presteren? Cijfers. Waar is de 
student mee te enthousiasmeren? Met cijfers. Hoe krijg 
je discipline? Met cijfers. Hoe dring je absentie terug? 
Cijfers. Ook de huidige ‘het-komt-wel-op-mijn-pad’- 
student is hier gevoelig voor. We moeten dus heel snel 
weer naar ‘meetellende proefwerken’. Niet drie of vier 
keer per jaar een periodetoets. Nee, liefst tweewekelijks, 

maar minstens maandelijks. En voor alle vakken. Elk 
cijfer telt mee. Onvoldoendes blokkeren sowieso de over-
gang. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn. Cijfers dus.
U zou natuurlijk kunnen denken: ‘Ietwat simplistisch 
gedacht’. Daar kom ik honderd procent voor uit. Maar de 
grootste uitvindingen en ideeën zijn vaak simplistische 
brainuitspattingen. Daarbij heeft het verleden al bewe-
zen dat cijfers een goed fundament zijn. We, het onder-
wijs, maken het ons zelf veel te moeilijk met oeverloos 
gezwam hoe we de tere docenten– en studentenziel 
kunnen bereiken. Cijfers. Dat is de basis. Cijfers zijn het 
studentensalaris. Je hebt voldoende punten nodig om te 
overleven. Daarin zit het succes. Wie wil er niet over-
leven? Volgens welke methode je ook lesgeeft, het zijn 
ten opzichte van cijfers randzaken. Hoe de student zich 
voelt dus ook. Bang op de teentjes te trappen? Gewoon 
keihard met je hakken op de voeten. Stop de machines. 
We gaan over op het cijfersysteem. Geen smoezen of so-
ciaal gedoe. Het docententeam en de megabegeleiders 
willen elke student helpen, als-ie maar de wil heeft om 
voldoendes te halen. Lukt dit om de een of andere reden 
echt niet, dan wordt deze liefdevol geholpen naar een 
studie op een lager niveau. Maar daar geldt ook: cijfers 
en nog eens cijfers. Tot de student in het OLO (Ontiege-
lijk Lager Onderwijs) terecht komt. Daar is het andere 
koek. 

cijfers

Fo
to

: H
en

rië
tt

e 
G

ue
st



Docenten verdeeld over opleuken 
taallessen door sms 

Even wordt ff en mss is misschien. Docenten hebben 
soms een dagtaak aan het weren van dit soort 

‘verbasteringen’ van de Nederlandse taal die leerlingen 
gebruiken in hun teksten. Maar zouden we deze 

creatieve manier van omgaan met taal niet juist moeten 
omarmen binnen het onderwijs? ‘Als je w8 opschrijft in 

plaats van wacht, reflecteer je op taal’, vindt hoogleraar 
taalvariatie Hans Bennis. ‘En dat is een stuk interessanter 

dan saaie spellingslessen.’ 

Gebruik ‘verbasteringen’ kan angst regeltjes wegnemen

‘als leerlingen hun 
mobieltje meene-
men in de klas, ma-
ken we er een mooi 
feestje van.’
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Amstrerdam, enigszins voorzichtig. ‘Maar 
laten we eerlijk zijn, spelling en gram-
maticalessen zijn natuurlijk vreselijk saai. 
Met hun smartphones en via internet 
maken jongeren continue gebruik van 
hun eigen soort schrijftaal. Het staat 
alleen mijlenver af van de taal die ze op 
school leren. Ze gebruiken allerlei bijzon-
dere afkortingen of schrijven woorden 
expres verkeerd. Dit zouden we juist 
moeten gebruiken om te reflecteren op 
taal en aan te sluiten bij hun belevings-
wereld. Volgens mij bereik je dan meer 

‘Kijk, ik ben natuurlijk geen onderwijskundige, dus ik wil ook 
niet één of andere wijsneus van een professor zijn die leer-
krachten gaat vertellen hoe ze hun werk moeten doen’, begint 
Hans Bennis, hoogleraar taalvariatie aan de Universiteit van 
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Docenten verdeeld over opleuken 
taallessen door sms 

Gebruik ‘verbasteringen’ kan angst regeltjes wegnemen
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met taalonderwijs dan als je alleen maar 
bezig bent met hameren op dt-fouten.’ 

hiPPE woordEn 
’Taal is aan verandering onderhevig, 
dat is altijd zo geweest en zal altijd zo 
blijven.’ Henk Brouwer, die op de Hoge-
school van Amsterdam les geeft aan 
studenten die opgeleid worden tot eerste 
en tweedegraads docenten Nederlands, 
is het deels met Bennis eens. ‘Maar dat 
betekent niet dat we volledig mee moe-
ten gaan in deze vorm van jongerentaal. 
In de jaren zestig is er eens een boek 
geschreven waarbij alle spellingsregels 
overboord zijn gezet, haast geheel fone-
tisch. Literair erg interessant, net als de 
zogenaamde sms-taal onder jongeren nu, 
maar dat maakt het leren van de huidige 
spellingsregels natuurlijk niet ineens 
overbodig.’
Martin Hunziker, docent Nederlands aan 
de lerarenopleiding basisonderwijs van 
de Marnix Academie in Utrecht, voegt 
toe: ‘Je moet ook oppassen dat je geen 
“coole” leerkracht wil worden, die net op 
de verkeerde momenten hippe woorden 
probeert te gebruiken. Want dan sla je de 
plank juist finaal mis. Jongerentaal is iets 
van jongeren, laat ook het ook iets van 
hen zijn, dat moet je misschien ook niet 
proberen af te pakken.’ 

saai
De taal van jongeren, met alle eigen-
aardigheden en afkortingen, gebruiken 
om te reflecteren op taal en daarmee 
aan te sluiten bij hun belevingswereld is 
zeker wel interessant, vinden Brouwer 
en Hunziker. ‘Ik denk zeker dat Bennis’ 
suggestie om meer aandacht te geven 
aan taalbeschouwing om zo interesse te 
wekken voor taal, een grotere rol zou 

moeten spelen binnen het taalonderwijs’, zegt Hunziker. Realiteit is dat 
de meeste tijd gaat naar het aanleren van spelling en grammaticare-
gels. ‘Waarom dat zo is? Tja, misschien omdat het, in tegenstelling tot 
nadenken over taal en taalbeschouwing, zo lekker meetbaar is’, lacht de 
pabo-docent.
‘Het is wel saai en tijdrovend’, meent Bennis. ‘Waarom moeten kinde-
ren per se ieder woord correct kunnen spellen? Daar hebben we toch 
woordenboeken voor? Laat ze interesse krijgen voor taal, dan mogen ze 
van mij die sollicitatiebrief door de spellingscontrole van Word halen.’ 
Hij vraagt zich af waarom wij het als maatschappij überhaupt zo belang-
rijk vinden dat er goed gespeld wordt. ‘Wat maakt het nou uit als een 
loodgieter in zijn sollicitatiebrief een dt-fout maakt? Dat zegt niets over 
hoe goed hij is in zijn werk.’

angst
Brouwer ontkent dat niet, maar hopen dat de computer alle spelfou-
ten uit je sollicitatiebrief haalt, is volgens hem toch wat te kort door 
de bocht. ‘Het is nu eenmaal bijna een soort conventie binnen onze 
samenleving dat er correct gespeld wordt. Daarom wordt hier in het 
onderwijs veel tijd aan besteed, kinderen hebben deze kennis in hun 
verdere leven nodig.’
Hunziker weet hier alles van: ‘Pabo-studenten die niet kunnen spellen 
zijn landelijk nieuws, zó belangrijk vindt iedereen dit. Terwijl ik bij veel 
van hen, ter voorbereiding op de taaltoets bijvoorbeeld, vaak een angst 
voor taal bemerk. In plaats van interesse voor taal ontstaat er paniek 
over regeltjes. Dat spelling stom is en dat het toch steeds verandert, 
hoor ik dan. Als je kan bereiken dat leerlingen niet bang zijn, maar de 
uitdaging ervan gaan inzien, dat ze denken “oké dit is een lastige zin om 
te ontleden, ik ga eens uitzoeken hoe het zit”, dan bereik je veel meer. 
Dan breng je ze nieuwsgierigheid bij en dat brengt ze met het leren en 
toepassen van regels ook weer verder.’

fEEstjE
En die interesse aanwakkeren bij leerlingen? Dat kan prima door een 
potje Wordfeud te spelen met de hele klas. ‘Heel geschikt om de woor-
denschat uit te breiden. Maar ook om leerlingen uit te dagen anders 
naar taal te kijken. Laat ze bijvoorbeeld woorden maken zonder de 
letter “e” te gebruiken’, geeft Bennis als suggestie. ‘Je kunt ook met 
leerlingen een sms-woordenboek samenstellen of ze een tekst laten 
inkorten tot twitterbericht. Staat er niet ook iets over plezier in de 
kerndoelen? In dat geval: laat leerlingen hun mobieltje maar meene-
men in de klas, dan maken we er een mooi feestje van.”
Inger Bout



Volg een bachelor- of masteropleiding met de Lerarenbeurs. Dit verhoogt niet alleen je eigen niveau, 
maar ook dat van je leerlingen. Haal het maximale uit jezelf én zie dat terug in je klas. 
Aanvragen kan van 2 april tot en met 1 juni 2012 op www.duo.nl

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas.

1235-01-025_Lerarenbeurs210x297HINKEL.indd   1 07-03-12   11:51
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Starten met onderwijsvernieuwing?

Volg de Master
Leren en Innoveren

Start 4e leergang: september 2012

Kom naar onze voorlichting!
Voor data en meer informatie:

www.lereneninnoveren.nl

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de lerarenbeurs.

6
9
1
2

Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl

le 
es in 

mair
wijs!

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

uw vakkennis verdiepen of verbreden?
Hogeschool Utrecht heeft een ruim en divers professio-
naliseringsaanbod op het gebied van onderwijs en 
opvoeding. Onderstaande masters voldoen aan de 
criteria van de lerarenbeurs (aanvraagperiode:  
2 april t/m 1 juni). 

• Master Special Educational Needs (SEN)
• Master Pedagogiek
•  Master of Education  

(talen, maatschappij- en exacte vakken)
•  Master Management of Education
• Master Leren & Innoveren
• Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebaren Taal
• Master SEN: Auditief Gehandicapten
• Master SEN: Communicatief Gehandicapten

Ook onze deeltijd bachelor opleidingen komen in 
aanmerking voor de lerarenbeurs. Kijk voor het aanbod 
en voor meer informatie op www.hu.nl/lerarenbeurs.

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor 
(aankomend) onderwijsmanagement. 
• Oriëntatie op management
• IMPULS trainingen
• opleiding Middenmanagement
• opleiding Schoolleider
• opleiding Directeur Primair Onderwijs
• Master Educational Leadership (NVAO geaccrediteerd) 

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

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?



Schooljournaal 28

webbedingetjes

@  Deze maand is het honderd jaar geleden dat het 

onzinkbaar geachte schip de Titanic op zijn eerste reis 

verging. Een lesbrief over de ondergang van een van de 

beroemdste schepen uit de geschiedenis is te vinden op  

www.kennisnet.nl/vo/docent/perdagwijzer/titanic.

@  Communiceren; we doen het op steeds meer manieren. 

Het Museum voor Communicatie in Den Haag biedt 

verschillende programma’s aan voor het onderwijs.  

Van basisschool tot mbo. Kijk voor meer informatie op 

www.muscom.nl/onderwijs. 

@  Wie eens een keer wat anders wil, kan een dansles in het 

programma invoeren. Op de website www.talvandansen.

nl/docs/dansinhetonderwijs.php lees je alles over de 

mogelijkheden zo kunnen leraren onder meer zelf een 

workshop volgen waarin ze leren hoe ze met hun klas 

kunnen dansen.

     Ik lig regelmatig wakker door  
de werkdruk in het onderwijs

Eens 91%

Oneens 9%

@@@

@ @ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak:

Ik ben van plan me te registreren in het lerarenregister.

ApenstAArtjes

Michel Rog: 
Nullijn in ruil voor harde voorwaarden! 
Wajongeren aan het werk en bezuiniging 
#passendonderwijs terugdraaien! (29 maart)
Volg Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs, op Twitter: 

www.twitter.com/michelrog

Stelling:

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

com > groups > Schooljournaal) wordt gediscussieerd 

over het artikel ‘Scholen blij met oude rotten’ uit 

Schooljournaal 6 over gepensioneerden die weer voor 

de klas staan. Is het een goede zaak dat ze weer voor de 

klas staan? De meerderheid van de discussiedeelnemers 

lijkt het daarmee eens te zijn. Zoals een docent schrijft: 

‘Humor en hart voor het onderwijs gaan door alle 

leeftijden heen’. 

Getwitterd
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Waar Duindam spiritualiteit heeft gevon-
den in het christendom, boeddhisme en 
hindoeïsme, vindt Bodar godsdiensten 
niet gelijkwaardig, zo zei hij vorige week 
in Amersfoort op het mede door CNV 
Onderwijs georganiseerde Paascongres. 
Hij acht het christendom belangrijker dan 
andere godsdiensten. ‘Al kun je dat in 
het publieke debat niet zeggen, want dan 
ben je een fundamentalist. Relativisme is 
tegenwoordig het enige absolutisme wat 
in de westerse wereld wordt erkend.’

Pleasen
Hoe theoretischer, hoe groter de verschil-
len tussen de twee mannen. Zij naderen 
elkaar echter wel op meer praktische 
punten, hoewel zij uit verschillende bron-
nen putten. Duindam: ‘Als je iets wilt 
betekenen, moet je naar jezelf kijken. We 

zitten vol van zaken die ons in de weg zitten. Ruzies, zorgen over 
wat er vanavond gegeten wordt, je verleden als gekwetst kind, 
stil kind of het kind dat wilde pleasen bijvoorbeeld. Het gaat 
erom dat je je leeg maakt voor God: vacare deo. Ik hoorde laatst 
een mooi voorbeeld van een lerares. Voordat zij de klas ingaat, 
gooit ze eerst al de dingen die haar bezighouden en afleiden 
(bijvoorbeeld haar echtscheiding) in een rugzak die ze letterlijk 
op de gang hangt. Daardoor heeft ze de volle aandacht voor de 
kinderen.’ 

Onderscheid
In een van de workshops legt Bodar het verschil uit tussen 
orthodoxie en vrijzinnigheid. ‘Als je ergens lid van bent, of 
dat nu een vakbond of een voetbalclub is, hoor je af en toe je 
gezicht te laten zien en je steentje bij te dragen. Als jouw school 
een christelijke identiteit heeft, is het niet zo vreemd om uit te 
leggen wat bidden is of om te stimuleren naar de kerk te gaan. 
Je bent niet identiteitsbevorderend bezig als je verschillende 
godsdiensten naast elkaar zet.’ De dagelijkse werkelijkheid op 
school is anders volgens een schoolleider van een protestants-

christelijke school: ‘Ik krijg geen docenten 
die met gebed willen beginnen. We hebben 
docenten met hoofddoekjes en de samenstelling 
van het leerlingenbestand is zeer pluriform.’ 
Bodar: ‘Maar wat is dan het onderscheid tussen 
uw school en een openbare?’ De schoolleider: 
‘Dat is een lastige vraag. Er zijn vieringen en 
het jaarthema is “Ik luister”.’ Bodar: ’Dat is 
een prachtig thema. Een dialoog begint met 
luisteren.’ Een docent vindt dat scholen meer 
lef moeten tonen: ‘Sommige zijn 14 dagen 
katholiek, om kinderen binnen te lokken. Ik 
had het in mijn klas over het weesgegroetje. 
Een meisje herkende dat omdat zij dat van haar 
oma had geleerd. Zij bad het toen ik erom vroeg 
en de klas was doodstil.’ Een docente vult aan: 
‘Spiritualiteit moeten we niet beperken tot het 
vak godsdienst.’
Martin van Oosten

‘Spiritualiteit is alles en daarom ook niets. Het is het verkeren met de Heilige Geest, 
want spiritualiteit die om het eigen ik draait, is geen spiritualiteit’ Aan het woord is 

Antoine Bodar, rooms-katholiek priester en hoogleraar die hecht aan de traditie. 
Zijn opponent is universitair docent Vincent Duindam. Die houdt een pleidooi voor 

ik-gerichte spiritualiteit: ‘Thuiskomen in de klas is thuiskomen bij jezelf.’

Paascongres in 
teken van spiritualiteit

antoine Bodar: 
‘een dialoog 
begint met 
luisteren.’
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‘Ik vind het leuk om betrokken te blijven bij 
het onderwijs. Zo lang ik kan, blijf ik vrijwil-
lig werken in het onderwijs’, zegt Ton van 
den Boom (66). Hij werkte als leerkracht, 
directeur en bovenschools directeur. Zo 
werkte hij nauw samen met de pabo Tilburg 
voor het traject opleiden in de school. Sinds 
zijn pensioen doet hij op vrijwillige basis de 
financiële administratie van basisschool 
Berkeloo in Berkel Enschot. ‘En als de 
school nog andere vragen heeft, sta ik daar 
ook voor open. Ik heb wel eens een school-
plan geschreven voor een andere school 
en ik schrijf in het personeelsblad van het 
bestuur. Ik blijf graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het onderwijs. Ik maak me 
dan ook kwaad om de bezuinigingen op het 
passend onderwijs. Iedereen weet dat dat 
een regelrechte ramp gaat worden, behalve 
de regering!’
CdG

Fo
to

: K
ee

s B
ee

km
an

s

Niet achter de geraniums

MIndfulnESS voor jongeren
Mindfulness voor jongeren – oefeningen is speciaal 
ontwikkeld voor deze doelgroep. Het is een boek 
en cd ineen waarmee jongeren direct aan de slag 
kunnen. Mindfulness leidt ook bij hen tot goede 
resultaten. Regelmatig oefenen zorgt ervoor dat ze 
stress beter leren hanteren, minder last hebben van 
faalangst en hun emoties beter kunnen plaatsen. de 
auteur david dewulf stelde speciaal voor jongeren 
deze mindfulnesstraining samen, met herkenbare 
voorbeelden uit hun leefwereld en concreet toepas-
bare technieken. Het boek (ISBn 978 90 209 4491 4) 
kost € 14,99.

Diabetes bij kinderen
Kinderen krijgen diabetes omdat ze te dik zijn of omdat 
ze te veel snoepen. dat is niet waar. Kinderen krijgen 
bijna altijd diabetes, omdat het lichaam niet goed werkt, 
waardoor er te veel suiker (glucose) in het bloed komt. 
Vroeger werd diabetes ook wel suikerziekte genoemd. 
Stichting KIddOX heeft in samenwerking met Sugar-
KidsClub Van diabetesvereniging nederland (dVn) een 
brochure gemaakt, bedoeld om leraren en begeleiders 
in het basisonderwijs te adviseren over het omgaan met 
diabetes bij een kind in de groep. de brochure biedt op 
een eenvoudige manier in tien punten alle benodigde 
informatie.
Meer informatie over diabetes bij kinderen staat op 
www.sugarkidsclub.nl. Op deze website is 
ook de brochure, Een kind met diabetes 
in mijn groep, te downloaden.

lesgeven met een app
Kinderen groeien op in een multimediale omgeving. 

Ze worden continu geprikkeld. Meerdere dingen 

tegelijk doen is voor deze kinderen de normaalste 

zaak van de wereld. Op school is het moeilijk om de 

aandacht van kinderen langere tijd vast te houden. 

Van leraren wordt verwacht dat ze in de lessen 

gebruik maken van afwisselende werkvormen.

Om leerkrachten te ondersteunen heeft www.docent

talent.nl, in samenwerking met www.educatheek.nl, 

verschillende werkvormen verzameld. Om met 

de multimediale tijd mee te gaan is hier een App 

voor ontwikkeld, de Onderwijs TipTool. In de App 

wordt stap voor stap uitgelegd wat nodig is om de 

werkvorm uit te voeren, welk doel deze dient en hoe 

deze kan worden toegepast. de werkvormen duren 

maximaal 10 minuten, inclusief voorbereiding.

de App is gratis te downloaden in de Appstore, of op 

www.tiptool.nl.
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Niet achter de geraniums

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

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

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

www.overblijven.nl

Is uw overblijf al geregeld
   voor volgend schooljaar?
Is uw

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

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

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

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

Moeder
zkt. kip

Toom kippen
s 25,-

Voor €25 schenkt u een moeder in Afrika 8 kippen en een haan. 
Daarmee kan zij haar voeding en inkomen voorgoed verbeteren.

Doneer kippen op 
giro 4663 of heifer.nl

Origineel Moederdag cadeau!
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GEPENSIONEERDEN
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 89, e.strijker133@home.nl.

rayon Midden-limburg
Woensdag 18 april, 14-15.30 uur, wandeling  
onder leiding van gids door het leudal. 
Vertrek vanaf parkeerplaats naast  
St. Elisabethshof, Roggelseweg 56, Haelen. 
na afloop koffie. niet-leden betalen € 5,-.

rayon Breda e.o.
Woensdag 18 april, aanvang 10.30 uur, 
Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel. leden-
vergadering met lunch. Hoofdonderwerp: 
Meet the Judge. Twee rechters komen ver-
tellen over hun vak. Els Schmitz, secretaris, 
(013) 507 79 10, els@m-en-m.nl. 

Gelderse rayons
donderdag 19 april, 10-16 uur, ontmoetings-
dag 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 bankrekening 208770, 
CnV Rayon Achterhoek PA. Info: H. Reijmer 
(0316) 33 17 62 of hwbreijmer@hetnet.nl  

rayon Tilburg 
Woensdag 9 mei, aanvang 13.30 uur, 
Gebouw Generalaat, Gasthuisring 54. 
Bezoek Museum van de fraters. Info en  
aanmelden voor 30 april: Jan de Bakker, 
(013) 543 65 12, rinyjandebakker@ziggo.nl

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

rayon amsterdam e.o.
donderdag 7 juni, van 10 tot 12.45 uur, Kerk de 
Goede Herder, Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 
ledenvergadering met huldiging jubilarissen. CnV 
Onderwijsmedewerker Astrid de Cock spreekt over 
onze toekomst in pensioenland. de kerk is te berei-
ken met bus 62, halte Heemvlietstraat, en tram 5 en 
51, halte Van Boshuizenstraat. let op: géén gratis 
parkeren meer. Aanmelden voor 3 juni bij:  
M.J. Klaassen, de Roerdomp 86, 1444 XZ Purmerend, 
tel. (0299) 43 05 47, alex0505@live.nl.

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 over verhalen Uit het leven 
gegrepen. Info/aanmelden: secretaris leo van der 
Meer, (0545) 84 00 65, gepensioneerden@cnvo.nl.

VROUWEN
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

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 
Academie. Info/aanmelden: Metta Buise,  
l.buise@onsneteindhoven.nl
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Zeeland
Woensdag 18 april, 16 uur, doopsgezinde 
Gemeente Walcheren, Middelburg, over Com-
municatie…..leren van en met elkaar, door Hans van 
dinteren, trainer CnV Onderwijs. Info/aanmelden: 
Majke Koolen, majkekoolen@kpnmail.nl

drenthe
Woensdag 25 april, 16 uur, de Krullevaar te Hoog-
eveen, 25e feestelijke vrouwennetwerkbijeenkomst. 
Thema: Presenteren is wat een ander van je ziet. Met 
CnV Onderwijsbestuurder Joany Krijt en vijf work-
shops: Zumba dansen, Make-up en nagelverzorging, 
Adviezen over haarstijlen, Gezonde voeding, Kanjer-
training en een presentatie over Lichaamstaal.
Info/aanmelden: Julia Hartman, julia.hartman@live.nl

ONDERWIJSDIENSTVERLENING/
WERKGROEP LIB
dinsdag 24 april, CnV-gebouw, utrecht,  landelijke 
conferentie identiteitsbegeleiders Kwaliteiten faci-
literen, verdiepen en belichten. de dag wordt geor-
ganiseerd door lOCI (landelijk Overleg van Centra 
voor identiteitsbegeleiding) in samenwerking met 
Werkgroep lIB van CnV Onderwijs. Alle identiteits-
begeleiders zijn welkom, leden en  niet-leden. In 
het ochtendprogramma drie kenniskringen lOCI 
met hun inzichten over actuele inhoudelijke ontwik-
kelingen 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 College, 
locatie Zijlweg 203, Haarlem, regiobijeenkomst met 

als onderwerp Hoe mondig is uw team? 
Spreker Ben van Rooij, medewerker indivi-
duele belangenbehartiging CnV Onderwijs, 
over de algemene facetten van regelgeving, 
taakbeleid inclusief taakbrief en werkoverleg 
binnen uw team. Van Rooij zal ook van te 
voren doorgegeven vragen beantwoorden. na 
afloop is er een diner in het nova-restaurant. 
Aanmelden/bij H. Emmerik, hans.emmerik@
upcmail.l of hemmerik@novacollege.nl.

Jaarvergadering mbo
Vrijdag 20 april, vanaf 9.30 uur, Beauty 
College Roc Midden nederland, Kreta-
dreef 61, utrecht. In de ochtend gaan 
MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en een 
vertegenwoordiger van het ministerie 
van Onderwijs in op de vele  verande-
ringen in en voor de sector, zoals de 
Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsle-
ven. daarna geeft Jan nieuwenhuizen, 
directeur van het Beauty College, zijn 
visie op het onderwijs op zijn school. 
na de pauze keuze uit een bezoek aan 
het Beauty of Sport College. Verder vier 
workshops: Een Schoonheidsbehandeling 
door deelnemers van het Beauty college; 
Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van 
professionalisering (o.a. over het leraren-
register); Workshop Professioneel statuut 
en De financiële gevolgen van Focus op 
Vakmanschap. Aanmelding uitsluitend 
via ontvangen aanmeldingskaart of per 
mail: kaderservice@cnvo.nl of middel-
baarberoepsonderwijs@cnvo.nl.

HOGER ONDERWIJS
(let op: nieuwe datum en locatie)
Maandag 21 mei, 16.30 uur, CnV-gebouw, 
utrecht, sectorledenvergadering, thema 
Onderwijs NU. Onderwerpen: Hoger 
Onderwijs: crisis of kwaliteit?, door doekle 
Terpstra, oud-voorzitter CnV en HBO-raad 
en momenteel bestuursvoorzitter Hoge-
school Inholland. Verder Nieuwe CAO Hoger 
Onderwijs, de laatste stand van zaken, door 
CnV Onderwijsbestuurder Willem Jelle 
Berg en dorien Reijn, beleidsmedewerker 
hoger onderwijs en regiobestuurder CnV 
Onderwijs. Over enkele weken volgt een 
schriftelijke uitnodiging met antwoord-
kaart. Ook kunnen belangstellenden zich 
dan inschrijven via e-mail. Info:  
M. Haanstra, hogeronderwijs@cnvo.nl k i n d e r e n  c e n t r a a l

Als intern Begeleider 

AAn de slAg binnen één vAn de 
grootste schoolorgAnisAties 

vAn nederlAnd?
kijk dan op onze weBsite 
www.pcBoapeldoorn.nl

advertentie



De Joost van den Vondelschool is een kleine 

katholieke basisschool, die samen met kinderdag-

verblijf ’t Stoeltje en buitenschoolse opvang De 

StoelBus, brede school de Omnibus vormt. Het 

schoolgebouw is in 2007 volledig opgeknapt en 

uitgebouwd tot brede schoolgebouw. Er vindt 

sindsdien intensieve inhoudelijke en organisato-

rische samenwerking plaats o.a. in doorgaande 

leerlijnen, brede schoolproject en vieringen. De 

school kenmerkt zich door  laagdrempeligheid en 

een open en oplossingsgerichte sfeer.

De school heeft ongeveer 150 leerlingen en groeit 

per jaar licht. De ’Joost’ is een echte buurtschool. 

De leerlingenpopulatie is multicultureel. In de 

school wordt extra aandacht besteed aan taal 

en techniekonderwijs. Dit laatste via ontdekkend 

leren. Kwaliteit van onderwijs en opbrengstgericht 

werken zijn belangrijke speerpunten.

Basisschool Joost van den Vondel
zoekt per 1 augustus 2012 een

directeur brede school
voor een benoeming van 0,8 fte

Uw profiel
Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u:
• ervaring heeft als leidinggevende, binnen of buiten het onderwijs;
• een relevante vooropleiding heeft;
•  de opleiding schoolleider primair onderwijs cq. schoolleider brede school, heeft 

gevolgd of bereid bent deze te volgen.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende competenties:

Persoonskenmerken
• uitstekende communicatieve vaardigheden;
• goede sociale vaardigheden en kan goed samenwerken;
• is een enthousiaste en stimulerende persoonlijkheid;
• kan zich goed in anderen en situaties inleven;
• is toegankelijk voor ouders, personeel en externe contacten.

Professionele kwaliteiten
•  beschikt over een heldere, samenhangende visie op onderwijs en op een brede

ontwikkeling van kinderen;
• beschikt over aantoonbare leidinggevende- en organisatorische kwaliteiten;
•  kan leiding geven aan de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en deze

ontwikkelingen versterken;
• kan de deelnemende instellingen in de brede school verbinden;
• vertaalt recente ontwikkelingen in het primair onderwijs naar de schoolorganisatie.

Verwachtingen
• inspireert mensen hun kwaliteiten te ontplooien en heeft oog voor individuele talenten;
• is betrokken bij team, ouders en kinderen;
• kijkt met een ondernemende blik naar nieuwe ontwikkelingen binnen de brede school;
• bewaakt de groei van de school.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie dan kunt u bellen met
Fred van Oijen, voorzitter van de benoemingsadvies commissie en directeur
van De Cirkel (06 -10 10 44 11).

Gaat u solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae dient uiterlijk op 20 april a.s.
in het bezit te zijn van Stichting Onderwijsgroep Amstelland ter attentie
van mevr. J.J. de Vries, beleidsmedewerker P&O, postbus 9188, 1180 MD Amstelveen. 
U kunt uw brief ook mailen naar info@onderwijsgroepamstelland.nl.
De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 25 en 26 april.

De sollicitatieprocedure loopt tegelijkertijd intern en extern.
Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld
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HERVORMDE SCHOOL-
VERENIGING TE NIJKERK
De Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 
heeft 6 scholen onder haar beheer. Op deze 
scholen ontvangen ongeveer 1100 leerlingen 
onderwijs en zijn ruim 115 personeelsleden 
werkzaam. Het beleid is gericht op welzijn en 
ontwikkeling.
De vereniging heeft als grondslag Gods 
Woord, opgevat in de zin van de Drie 
Formulieren van Enigheid.

Wij vragen personeelsleden die uit overtuiging 
kiezen voor christelijk onderwijs en inhoud 
kunnen geven aan de identiteit van de school.
Ze zijn meelevend in een kerkelijke gemeente 
op gereformeerde  grondslag.
Ze gaan voor kwalitatief goed onderwijs en 
werken enthousiast aan een veilig 
pedagogisch klimaat in de school en aan 
goede opbrengsten.
Kortom ze herkennen zich in de drie v’s van 
de HSN:

Vakmanschap
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen

Meer weten? 
Bel de algemeen directeur, Jan Blonk, tel. 
033- 2470317 (kantoor) of 06-10551619.

Kijk op www.hsn-scholen.nl en klik door 
naar de Maranathaschool voor meer
informatie over de vacature.

Directeur in de HSN?
Pas jij bij onze V’s?
Samenwerken met je team én met directieteam HSN?

Kijk op www.hsn-scholen.nl

Reacties mailen naar directie@hsn-scholen.nl 
of sturen naar HSN, Zandoogje 1 3863 HS NIJKERK, 
uiterlijk woensdag 18 april 2012.

MARANATHASCHOOL
Kinderen, leerkrachten, 
ouders: teamwork!
 - Springlevende school in de wijk Paasbos
 - 200 kinderen kijken naar je uit
 - WTF: 0,8 – 1,0 in schaal DB
 - Per 1 november 2012

VAKMANSCHAP
VERANTWOORDELIJKHEID

VERTROUWEN

Alle basisscholen van HSN

school-hsn 120327.indd   1 29-03-2012   15:23:40
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De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Quercus zoekt, in verband met het vertrek van de huidige directeur, 

met ingang van 1 augustus 2012, voor Het Braambos in Hoofddorp een

Acquisiti e n.a.v. de advertenti e wordt niet op prijs gesteld.

Quercus is een Christelijke schoolvereni-
ging in de Haarlemmermeer. 
De Vereniging beheert op dit moment elf 
basisscholen, waarvan negen scholen in 
Hoofddorp, één school in Badhoevedorp 
en één school in Abbenes.
De schoolvereniging beschikt over een 
tweehoofdig College van Bestuur.
Informati e over de Vereniging is te vinden 
op de website www.vco-quercus.nl.

 

Enthousiast, modern, christelijk, in be-
weging, bruisend: onze basisschool Het 
Braambos is het allemaal! Onze school is 
een plek waar leerkrachten hun uiterste 
best doen om leerlingen opti male kansen 
te bieden om zich te ontwikkelen en ken-
nis op te doen. 
Dat betekent onder meer dat er binnen 
het leerstofj aarklassensysteem veel aan-
dacht is voor het individuele kind.

Onze school is een zogenaamde brede 
school met diverse acti viteiten voor ouder 
en kind, zowel onder als na schoolti jd.  
We hebben ruim 700 leerlingen, verdeeld 
over 27 groepen. 
Het team van onze school bestaat uit ruim 
55 enthousiaste en hardwerkende perso-
neelsleden met diverse kwaliteiten.  

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

Directeur  m/v  (1,0000)
 
Het Braambos is een school die zich kenmerkt door:
 - een veilige en open sfeer met respect voor elkaar;
 - christelijke normen en waarden;
 - het werken volgens het principe van zelfstandig werken en 
  coöperati ef leren;
 - kennis van handelingsgericht werken;
 - leerlingen die bij het eigen leerproces worden betrokken;
 - een team dat betrokken is en voor elkaar klaar staat;
 - sterk betrokken en meedenkende ouders;
 - een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leer-
  lingen; ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Het Braambos zoekt een directeur die:
 - staat voor de christelijke identi teit van de school;
 - de visie van de school uitdraagt;
 - beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 - onderwijservaring heeft  in het basisonderwijs;
 - zicht heeft  op nieuwe ontwikkelingen en over actuele kennis 
  beschikt;
 - de schoolleidersopleiding PO heeft  gevolgd;
 - beschikt over empathisch vermogen;
 - verschillen ziet en benut;
 - sterk is in samenwerken met de MR, BSO en andere overleg-
  partners van de Brede School.  

Een profi elschets en een schoolgids zijn op aanvraag beschikbaar.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met 
Leendert van Dijk (huidige directeur Het Braambos); tel.: 023-5577663 
of Eef Niezing (voorzitt er College van Bestuur VCO Quercus), tel.: 
023-5542356.

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

Sollicitati es dienen uiterlijk maandag 23 april 2012 binnen te zijn. 
De gesprekken vinden plaats na de Meivakanti e.

school-vco quercus 120402.indd   1 03-04-2012   13:50:19
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Kleine advertenties

Te Huur: 
Stacaravan www.effe-dur-uut.nl op camping De Heigraaf te 
Woudenberg. Mooie zwem-, wandel- en fiets omgeving.  
Tijdens schoolvakanties: kinderprogramma’s! Informatie: 
j.d.brouwer@hetnet.nl of (0346) 21 13 86.

Te Huur: Te Huur: 

Te Huur: 

Te Huur: 

In Lhee (Dwingeloo- Drenthe) is ons unieke landhuis voor 4 tot  
6 personen te huur. Genieten van natuur, ruimte en rust.  
We hebben nog ruimte van 27/4 tot 4/5 en de maand augustus. 
Onderwijsleden kunnen profiteren van korting. Voor meer info: 
www.ledanet.nl of bel H.J. Koning, (033) 463 76 38.

Comfortabele stacaravan op Ameland (Ballum) op mooie  
standplaats met vrij uitzicht. Ameland, de waddendiamant  
met uitstekende wandel en fietsmogelijkheden.  
Info: tel. (0592) 34 01 84, jandemaar@hetnet.nl of raadpleeg  
de site van camping Roosdunen/verhuur particulieren.

Vakantiewoning in natuurlijke omgeving en ca. 15 minuten 
lopen naar zee, met veel rust, ruimte en privacy. Bungalowpark 
Prinsenhof, Ouddorp aan Zee (Z-H). 6 personen; € 495,- per 
week, excl. toeristenbelasting. Van 30 juni t/m 7 juli en vanaf  
14 juli 2012. Huisdieren zijn niet toegestaan. Info/reserveren:  
H. van Eck, tel. (033) 48 03 924

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

die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in 
deze advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan-
bieden van personeel. Uw korte advertentietekst (max.  
55 woorden) kunt u toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. 
Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders 
dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum € 25,- over 
te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, 
o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce 
zo snel mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de 
kwaliteit van de aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt 
zich het recht voor om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vechtstreek en Venen zoekt voor
de protestants-christelijke basisschool “De Fontein”

(ingaande 1 augustus 2012):

een inspirerende directeur m/v
wtf 0,8 - 1,0

 

Herkent u zich in dit profi el en past het bij uw ambitie?
Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren naar deze functie.
Kijk voor meer informatie op:
www.vechtstreekenvenen.nl of www.fonteinmijdrecht.nl

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

Onze nieuwe directeur:
☛  is een daadkrachtig leider
☛  heeft een sterke onderwijskundige visie
☛  is ondernemend en wil het gezicht van de school zijn
☛  weet kwaliteiten en talenten van medewerkers te benutten

Kleine advertenties



voorkeur bij het lesgeven in het middelbaar onderwijs: 
‘Daar heb je meer dynamiek in het werkveld.’ 
Na haar studie gaat ze een paar maanden naar Uganda 
om les te geven aan straatkinderen. ‘De kans op een 
baan na mijn studie is erg klein, zo kan ik mijn tijd toch 
nuttig besteden.’ Lesgeven in het buitenland is haar 
niet vreemd, haar eerste stage heeft ze in Zambia ge-
daan. ‘Ik gaf daar les aan kinderen van 9 tot 16 jaar, het 
was zo leuk, daarom ga ik nu weer naar Afrika.’ Terug 
in Nederland wil Renée een tijdje werken, daarna wil 
ze, als het lukt, naast het lesgeven een deeltijdopleiding 
volgen, want, ‘uiteindelijk wil ik aardrijkskunde geven 
aan het vmbo.’
HD

‘Tijdens een voorlichting van CNV Onderwijs op de 
ipabo in Amsterdam, ben ik lid geworden. Je kreeg de 
Rechtspositiegids bij een lidmaatschap, een boek met 
alle juridische ins en outs van het onderwijs, daar was 
ik wel nieuwsgierig naar.’ Renée zit in het laatste jaar 
van de pabo en loopt stage op de Dr. H. Bavinkschool in 
Haarlem. Daar geeft ze les aan groep 8. Toch ligt haar 

Renée Rijkhoek (23):
‘In Uganda kan ik mijn  
tijd nuttig besteden’
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Jouw partner  
in de school

 




