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

Quiz (2)
Net zoals beschreven door Liesbeth 
Hermans in de column Quiz, consta-
teer ook ik na een half jaar keihard 
werken dat de kids het in dat half 
jaar ineens mínder zijn gaan doen. 
Natuurlijk is het dan heel makkelijk 
van te voren specifiek te oefenen en 
achteraf resultaten weg te gummen. 
De directie, regelmatig op mijn ver-
zoek in de groep aanwezig, vindt dat 
ik uitstekend les geef, dus daar lijkt 
het niet aan de liggen. Daarnaast 
loop ik tegen alle tijd- en energie-
verslindende groepsadministratie  
aan. Die groepsplannen moeten  
binnenkort worden uitgebreid met 
een logboek: elke dag schrijven wat 
je met de plannen uit je groepsplan 

hebt gedaan. Een leerlingbespre-
king bestaat uit het berekenen van 
percentages A-, B-, maar vooral C-, 
D- en E-leerlingen. Het is werkelijk 
vreselijk dat de Inspectie met haar 
rigide eisen van een eerzame leraar 
een ordinaire fraudeur kan maken. 
Waarom moet de Inspectie álle, 
maar dan ook álle gegevens van 
ieder kind hebben? Vertrouwt mijn 
baas mij niet? Het onderwijs weer 
terug aan de leerkracht!
Hans Aalbersberg, Zuidland

Recht op onderwijs
Alle kinderen hebben volgens de 
Europese Conventie en het UN- 
verdrag van 1989 zonder beperking 

recht op onderwijs. Nationale wet - 
geving mag daarmee niet in strijd 
zijn. Minister Kamp (Sociale Zaken) 
wil in het beroeponderwijs deze 
beperking voor illegale kinderen wel 
aanbrengen omdat stage werk is, 
vindt hij. Maar stage is een onder-
deel van de studie voor het mbo-
diploma en wordt geregeld in een 
leerovereenkomst. Er wordt geen 
loon ontvangen en geen produc-
tieve arbeid verricht, wat bij een 
arbeidsovereenkomst wel het geval 
is. Onderwijs valt onder de minis-
ter van Onderwijs en niet onder 
het ministerie van Kamp, hij is dus 
niet bevoegd. Kamp beroept zich op 
uitspraken van de Raad van State 
als zou werk ruim geïnterpreteerd 
mogen worden. Deze uitleg slaat op 
de brandweerman die in de brand-
weerkazerne moet overnachten en 
de werkgever geen loon wil betalen 
omdat de brandweerman slaapt en 
dat is geen werken. Dat heeft niets 
te maken met stages in het mbo. 
Stelling: ‘Onderwijs aan illegale 
kinderen is een vorm van ontwikke-
lingshulp, minder kostbaar en doel-
gericht.’
Dirk Verbaan, Nieuwegein
(deze brief werd geschreven voordat 
de ministers demissionair werden, 
red.)

Vervolg brieven, zie pagina 33
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Quiz (1)
Als het nu eens écht niet waar is wat Liesbeth Hermans in haar 
column in Schooljournaal 7 schrijft over de toetstraining, dan ben 
je dus gezien als je een aantal jaren onder het landelijk gemid-
delde scoort bij Cito: zwakke school. En als je team dan ook nog 
eens niet voldoet aan een of andere instructietechniek die de 
stuurlui aan wal hebben bedacht, word je zelfs zeer zwak. En als 
ouwe rot met 40 dienstjaren (waarvan 32 als directeur) mag je 
dan het veld ruimen, zeer zeker als je de Inspectie ook nog eens 
niet serieus neemt en daarover zelfs publiceert in een landelijk 
onderwijsblad. Met gevolg een tikkeltje vervroegd weg met een 
gerepareerde fpu. Met dank aan de Inspectie, vissend aan de 
waterkant of op een van mijn lange afstandswandelingen!
Gerrit van Houwelingen, Genemuiden
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FOtO	MIRJAM	VAN	DeR	HOek

Plussen en minnen na pact Kunduz-coalitie
Plus: de bezuiniging op passend onderwijs van tafel. 

Min: twee jaar nullijn voor onderwijspersoneel. Dat zijn 

de twee duidelijkste gevolgen van de val van het kabi-

net en het vormen van de zogenaamde Kunduzcoalitie. 

VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks smeedden 

een pact en bedachten het stabiliteitsprogramma. Een 

deel van de plannen en wetten die nog boven de on-

derwijsmarkt hingen, zal controversieel verklaard worden. 

De Eerste Kamer zal waarschijnlijk – vlak na de dead-

line van dit blad – de Wet Passend Onderwijs contro-

versieel hebben verklaard. De Tweede Kamer buigt zich  

15 mei over een lijst met onderwerpen en zal waarschijn-

lijk de verplichte Cito-eindtoets controversieel verklaren 

en nog tal van onderwerpen (voor actueel nieuws: www.

cnvo.nl). Wat de in het stabiliteitsprogramma genoemde 

efficiencykorting van 875 miljoen euro voor onderwijs en 

zorg gaat betekenen, is nog niet duidelijk. De gevolgen 

van de pensioenplannen en dus het openbreken van het 

Pensioenakkoord, staan beschreven op pagina 20. In het 

Catshuisberaad (van VVD, CDA en PVV) was overigens 

sprake van het schrappen van de gratis schoolboeken 

en de prestatiebeloning, maar dat gaat nu waarschijnlijk 

niet door. CNV Onderwijs is heel gelukkig met de streep 

door de bezuiniging op passend onderwijs (zie pagina 10 

en verder), maar is kritisch over de nullijn. Vicevoorzitter 

Patrick Banis: ‘De regering wilde altijd het onderwijs aan-

trekkelijk maken voor nieuwe instromers. Met de handha-

ving van de nullijn wordt dat voornemen keihard de kop 

ingedrukt!’ 

CdG

Leerlingen van het Wellant College, locatie de Bossekamp in Ottoland, eind vorige maand aan de 
slag op boerderij Van der Heuvel in Molenaarsgraaf voor het vmbo-dierexamen.
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Komend schooljaar verandert er niets aan de vakantieregeling 

en de urennorm in het voortgezet onderwijs. De bestaande 

wetgeving blijft ook voor 2012-2013 van kracht. Dat maakte 

demissionair minister Van Bijsterveldt maandag bekend. CNV 

Onderwijs heeft samen met andere organisaties steeds fel 

geprotesteerd tegen de pogingen van de bewindsvrouw om 

in te grijpen in de vakanties van leraren. Ook tegen de verho-

ging van de onderwijstijd naar 1.040 uur werd fel geprotes-

teerd. Mede naar aanleiding van de zeer kritische brieven van 

CNV Onderwijs en de andere bonden heeft de Eerste Kamer 

een tweede schriftelijke ronde ingelast bij de behandeling van 

het wetsontwerp. Daarmee was invoering per 1 augustus  

onhaalbaar geworden. Vervolgens viel ook het kabinet.  

In de tweede schriftelijke vragenronde is door leden van 

de Eerste Kamer meermalen verwezen naar de geza-

menlijke brandbrief van CNV Onderwijs en de andere 

bonden aan de minister. Zo vraagt de VVD-fractie Van 

Bijsterveldt expliciet om te reageren op de kritische opmer-

kingen van de bonden over de vakanties en roostervrije 

dagen, het ingrijpen in de cao en de norm van 1.040 uur.  

Bestuurder Joany Krijt: ‘Het is goed om te zien dat de  

Eerste Kamer serieus aandacht besteedt aan onze argu-

menten.’ Inmiddels heeft CNV Onderwijs de senatoren op-

geroepen het wetsontwerp controversieel te verklaren. Krijt: 

‘Het huidige wetsvoorstel heeft terecht geleid tot een storm 

van protesten en discussies. Door dit voorstel nu controver-

sieel te verklaren wordt de ruimte geschapen voor een nieuw 

kabinet om in goed overleg met alle betrokkenen met een 

beter afgewogen voorstel te komen.’

EvB

Onderwijstijd	en	vakanties	voorlopig	ongewijzigd



Stress door social media
School zorgt voor een hoop stress bij jongeren. Maar social media 

ook. Uit een onderzoek van Liesbeth Hop, directeur van de Natio-

nale Academie voor Media en Maatschappij, blijkt dat veel jonge-

ren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social  

Media Stress. ‘Het blijkt dat vooral de angst om dingen te missen 

en om buitengesloten te raken bij jongeren een enorme druk kun-

nen veroorzaken. De sociale media bezorgen jongeren een sociale 

verplichting waar zij moeilijk onderuit komen, ze moeten direct re-

ageren,’ weet Hop. ‘Jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar zijn 

bezig hun eigen identiteit te vormen. Het is voor hen heel belangrijk 

zich goed te presenteren in de sociale media, bijna iedereen doet 

zich daar “beter” voor. Dit geeft een grote druk en het heeft zelfs on-

zekerheid en een lage eigenwaarde tot gevolg.’ Het is belangrijk dat 

jongeren op dit punt een nieuw bewustzijn krijgen, betoogt Hop. 

‘Ze moeten de sociale media beter kunnen relativeren en niet wor-

den verleid om dwangmatig gedrag te ontwikkelen.’ Het Isendoorn 

College uit Warnsveld heeft strikte regels omtrent het gebruik van 

mobieltjes en social media. ‘Kinderen mogen de mobieltjes niet aan 

hebben in de les, doen ze dat wel dan moeten ze zich drie ochten-

den om acht uur melden. Dat hakt er wel in. We pakken ze niet af 

want de meeste leerlingen moeten nog een stuk fietsen na school, 

ze moeten dan wel bereikbaar zijn,’ zegt D. Hissink van de receptie. 

‘Door strikte regels weten kinderen waar ze aan toe zijn. Ik merk 

niet dat leerlingen hier veel moeite mee hebben. Het is duidelijk: op 

school geen onzin met computers en mobieltjes.’ 

HD

Schoolnieuws

•	Heeft	Wilders	toch	nog	–	al	was	het	onbedoeld	–	iets	
goeds	bijgedragen	aan	Nederland.	Hij	trok	de	stekker	
eruit,	waardoor	andere	partijen	hun	kans	schoon	zagen	
de	bezuiniging	op	passend	onderwijs	te	schrappen.	Zij	
hadden	namelijk	hun	oren	en	ogen	niet	in	hun	zak	toen	
onderwijs	massaal	in	de	Amsterdam	ArenA	zat.
•	er	heerst	een	jubelstemming,	zeker.	De	vermaledijde	
korting	is	van	tafel.	kwetsbare	kinderen	houden	het	
onderwijs	dat	ze	nodig	hebben.	Leraren	en	ambulant	

begeleiders	houden	hun	baan,	al	hebben	er	inmiddels	
enkele	honderden	hun	heil	elders	gezocht.
•	Ik	wil	de	stemming	niet	verpesten,	maar	heel	soms	
denk	ik	wel	eens:	wat	heeft	dit	allemaal	voor	negatieve	
energie	en	bakken	vol	geld	gekost?!	Wanneer	komt	er	
eens	een	regering	die	zegt:	We	laten	het	onderwijs	de	
komende	twintig	jaar	met	rust,	doen	jullie	maar	rustig	
je	goede	werk.
Ciska de Graaff
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LintjeS 
voor 
Leden
Het bestuur van CNV 

Onderwijs feliciteert alle 

leden die op 30 april een 

koninklijke onderschei-

ding hebben ontvangen. 

CNV Onderwijs is dank-

baar voor al het goede 

werk dat deze leden ver-

richten.

Bestuur CNV Onderwijs
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Discussiebijeenkomsten 
vrijheid van onderwijs
Volgende maand organiseert CNV Onderwijs op een drietal 

locaties discussiebijeenkomsten over de vrijheid van onder-

wijs, een van de speerpunten van de bond, waarover de  

Onderwijsraad vorige maand een advies uitbracht. Een noti-

tie van CNV Onderwijs over dit thema werd uitvoerig behan-

deld in Schooljournaal 8. Nu is het de beurt aan de leden.

Woensdag 23 mei - Kampen:

De Rehobothschool, Populierenstraat 18

Woensdag 13 juni - Boxtel:  

Jenaplanschool Molenwijk, Achterberghstraat 12

Donderdag 7 juni - Purmerend:

Stichting CPOW, Wielingenstraat 111

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 16.30 tot 19 uur.

Halve scholen reddingsboei 
Fries onderwijs
De gemeente Littenseradiel (29 dorpen) wil haar basisscholen 

opsplitsen in onderbouw- en bovenbouwscholen. Het ene 

dorp krijgt dan een school met de groepen 1 tot en met 4,  

een andere de groepen 5 tot en met 8. De jonge kinderen 

blijven dan zoveel mogelijk op de oude locaties, waarbij 

de gebouwen gedeeld kunnen worden met kinderopvang 

en peuterspeelzalen. De gemeente hoopt met deze ‘halve 

scholen’ zo veel mogelijk scholen open te houden van de  

19 die er nu zijn. Wettelijk mag het niet maar de wethouder 

gaat ervoor het experiment uit te proberen.

3 mei: Tot twee uur ’s middags moet een patat-
verbod rond middelbare scholen gelden in 
Amsterdam. Dat idee komt van PvdA-raadslid 
Maarten Poorter, die onlangs stomverbaasd 
was toen hij, nota bene op de Dag van de 
Gezonde Schoolkantine, leerlingen met broodjes 
döner kebab en Turkse pizza’s in een kantine 
zag.   
(bron: www.deondernemer.nl)
2 mei: Een examenstunt moet origineel zijn, dat 
moeten de leerlingen van het Petrus Canisius 
College in Arnhem hebben gedacht. Ze huurden 
een stripper in. Op de website van de school 
stelt de directie in een verklaring dat de actie 
‘niet werd gewaardeerd door docenten en 
schoolleiding’. 
(bron: www.rtvnh.nl)
• Een elfjarige jongen veroorzaakt een flinke 
schade door over een stapel MacBook’s heen 
te plassen. Door de hoge nood van de jongen 
sneuvelden 30 laptops, waardoor de Upper 
Allen Elementary School in het Amerikaanse 
Mechanicsburg met een schadepost van maar 
liefst 36.000 dollar zit. 
(bron: www.macworld.nl)
1 mei: De stad New York voert een verbod in 
op contact tussen leraren en scholieren op 
social media. Leraren mogen hun persoonlijke 
Facebook-, Twitter-, en Flickr-accounts niet 
meer gebruiken voor contact met hun leerlin-
gen. Er zouden teveel ‘ongepaste relaties’ door 
ontstaan.  
(bron: www.nytimes.com)
29 april: Het voormalige schoolgebouw van 
basisschool De Regenboog in Ooltgensplaat 
brandt af. Het vuur is een tegenvaller voor de 
dorpsbewoners die het bijzondere pand voor 
sloop wilden behoeden. Het gebouw is neerge-
zet na de watersnoodramp van 1953. De Franse 
stad Toulouse doneerde destijds het geld voor 
de bouw.  
(bron: www.rijnmond.nl)

Wat was!

Cnv onderwijs 
biedt OOP-
loopbaanconsulent
Onderwijsondersteuners zijn onmisbaar. Klassenassis-

tenten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, les-

assistenten: zij zijn de extra handen in de klas en vaak 

nog veel meer. Maar wil jij verder? Wil jij vooruit en een 

volgende stap maken in je loopbaan tot bijvoorbeeld  

pedagogisch didactisch medewerker (schaal 5, 6, 7 of 8)? Kom 

dan nu in actie en schakel de OOP-loopbaan consulent van 

CNV Onderwijs in! 

Mail naar onderwijsondersteuners@cnvo.nl en meld je aan 

voor de landelijke intake op dinsdag 22 mei van 16 – 20 uur,  

CNV kantoor, Tiberdreef 4 Utrecht.

De Loopbaanconsulent hoort jouw verhaal aan en geeft advies 

op maat. Zo zetten wij samen de nieuwe stap in jouw loopbaan!



rog versus
geachte heer van den Berg,
Beste Dolf,

Door de val van het kabinet Rutte I 
komen er in september verkiezin-
gen, met nieuwe kansen voor het 
onderwijs. Dé les voor een volgend 
kabinet is dat het serieus luistert 
naar de klachten uit het veld. Zeker 
als het onderwijs zich verantwoorde-
lijk gedraagt en alternatieven biedt 
binnen de gestelde financiële kaders. 
Ik heb mij erover verbaasd dat pas 
tijdens onderhandelingen over 
extra bezuinigingen rekening werd 
gehouden met de breed gedragen 
gevoelens in de sector. Leraren die 
begaan zijn met de kwaliteit van het 
onderwijs. Te laat was dit kabinet van 

plan de bezuinigingen op passend 
onderwijs te halveren en de gratis 
schoolboeken en prestatiebeloning te 
schrappen.
In aanloop naar de verkiezingen zal 
CNV Onderwijs een eigen realistische 
onderwijsparagraaf schrijven, die rust 
op een aantal pijlers. Onze beleids-
voorstellen moeten het onderwijs in 
ieder geval beter maken. Het moeten 
duurzame ideeën zijn, gericht op en 
houdbaar voor volgende generaties 
en rekening houdend met de econo-

mische situatie. Vergeet ook 
niet dat bij onderzoeken Neder-
landers het onderwijs steevast 
op de laatste plaats zetten als 
mogelijke bezuinigingspost. 
Wat mij betreft zoekt het onder-

wijs aansluiting bij veranderende 
behoeften in de maatschappij. 

Zo willen ouders naast goede 
naschoolse huiswerkbegeleiding ook 
dat scholen met hun tijd mee gaan. 
Dat vereist investeringen om aan deze 
innovatiewens te voldoen. Scholen 
hebben daardoor meer belang bij 
een hoger budget en extra leraren. 
Door slimmer gebruik te maken van 
de aanwezige kennis en faciliteiten 
én door te voorzien in deze behoefte 
zou de onderwijskwaliteit wel eens de 
grote winnaar kunnen zijn. Immers, 
dit kabinet heeft zelf ook baat bij 
hogere leerprestaties om te voldoen 
aan Europese afspraken. 

volgend kabinet moet 
serieus luisteren naar 
klachten uit het veld

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Actie CNV Onderwijs voor nieuwe leden
Duizenden banen blijven behouden en de kwaliteit van het onderwijs gaat niet achteruit nu de miljoenenbezuini-

ging op passend onderwijs is geschrapt. Bovendien behoudt elke leerling het recht op goed onderwijs. Er is ge-

luisterd naar de samenleving. Met dank aan de 50.000 stakers in de ArenA en de lobby van CNV Onderwijs. Om 

ook de mogelijke toekomstige bezuinigingen van tafel te houden heeft de vakbond leden nodig. ‘Alleen samen 

staan we sterk en alleen samen blijven we sterk!’

CNV Onderwijs heeft een actie op touw gezet om de achterban te laten groeien. Ieder nieuw lid dat zich via in-

ternet aanmeldt krijgt de eerste drie maanden lidmaatschap gratis. Daarnaast kunnen bestaande leden mensen 

werven, zij kunnen dan kiezen uit bijvoorbeeld een theaterbon of een dinerbon ter waarde van € 25. Als lid kun 

je onder andere meepraten over hoe we de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen, maar ook werken 

aan je persoonlijke ontwikkeling door deel te nemen aan trainingen, cursussen en congressen over actuele on-

derwijsthema’s. Verder krijg je gratis informatie en advies over arbeidsvoorwaarden en hulp van onderwijsjuristen 

wanneer je dat nodig hebt. Kijk voor meer informatie op het bij dit Schooljournaal gevoegde promotiemateriaal en 

op www.cnvo.nl/actie of www.jestaatnietinje1tje.nl.

Schoolnieuws



     van den Berg
geachte heer rog,
Beste Michel,

Het is een feit dat 
al decennia lang 
vernieuwingen in 
werkelijkheid moeilijk 
aanslaan, niet altijd 
echt gaan leven en daar-
door weinig vruchtbaar wor-
den. Er is sprake van een te sterke 
bestuurlijke controle, waardoor het 
overheidsbeleid faalt. Regering en 
politiek blijken zichzelf in hun eigen 
voet te schieten. Het laatste kabinet 
heeft zelfs een testimonium pauperta-
tis achtergelaten, een testament van 
armoede/bewijs van onvermogen. 
Men was ziende blind en horende 

doof. 
Schraal-
heid, 
abstract-
heid, 

terughou-
dendheid en 

onzekerheid 
manifesteerden 

zich sterker dan 
volheid, overvloed, leiding en steun. 
Wat mij vooral dwars zit is de geringe 
wetenschappelijke onderbouwing 
van de beleidsvoorstellen. Enkele 
voorbeelden: het besluit om meer te 
gaan sturen op bijvoorbeeld onder-
wijsuren, vanuit de veronderstelling 
dat meer uren tot betere resultaten 
zullen leiden. Dat is niet waar. Voor 
wat betreft de prestatiebeloning 
blijkt dat in de top 30 van een grote 
groep landen weinig of geen voor-
beelden te vinden zijn van positieve 

effecten van prestatiebeloning op de 
leerresultaten van leerlingen. Het 
huidige beleid richt zich op toetsen, 
indicatoren en criteria (afvinklijstjes). 
De meerwaarde hiervan wordt door 
ons sterk betwijfeld. Ook kunnen 
we scholen niet afrekenen op hoge 
prestaties van leerlingen en tegelij-
kertijd verwachten dat meer leerlin-
gen met leer- en gedragsproblemen 
een plaats krijgen in het reguliere 
onderwijs, waar passend onderwijs 
op stuurt. Het is naar mijn mening 
tijd voor een grondige herbezinning. 
Leraren moeten het beste uit zichzelf 
halen en zich  laten leiden door 
vragen als: ‘Waar sta ik voor?’, ‘Wat 
is mijn missie?’ en ‘Waarom werk ik 
in het onderwijs?’.
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     Dolf van den Berg is emeritus hoogleraar aan  
de Radboud Universiteit in Nijmegen en 
hoogleraar aan TiasNimbas Business School  
van de Universiteit Tilburg.

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

Kijk voor meer informatie en data van voorlichtingsavonden  
in mei op www.pentanova.nl

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven? FBTO DOORLOPENDE REISVERZEKERING

Leden van CNV Onderwijs krijgen 5% korting op de FBTO 
Doorlopende Reisverzekering. Ga je met vrienden naar de EK in 
Oekraïne? Bij FBTO zijn tot 4 extra reisgenoten mee verzekerd. 
En hou je niet van voetbal? Maar ga je met je gezin naar de 
camping in Zuid-Frankrijk? Ook dan ben je goed verzekerd
 bij FBTO.
 
Sluit nu af en ga naar fbto.nl of bel (058) 234 58 85. 
Collectiviteitsnummer T16

Op reis?
5% korting



50.000 mensen 
staakten op 
6 maart in de 
arena tegen de 
bezuinigingen 
op Passend 
onderwijs.
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Onderwijs blij met schrappen miljoenenbezuiniging

De bezuiniging op passend onderwijs is van 
tafel. Met dank aan de brede protesten in het 

onderwijs én aan de Kunduz-coalitie. Blijdschap 
en opluchting overheersen op de scholen. 

Duizenden dreigende ontslagen zijn van de baan. 
‘De politiek heeft geluisterd naar de samenleving!’ 

‘Het is een dikke veer waard!’

‘Jubelstemming: staking en lobby
       voor niks geweest!’

de acties. In het Catshuisberaad tussen 
VVD, CDA en PVV was al doorgedron-
gen dat deze bezuiniging niet kon, want 
daar werd gesproken over halvering van 
de doelstelling. Het is dus de enorme 
maatschappelijke onrust en onvrede over 
de bezuinigingen die deze beweging heeft 
veroorzaakt. De politiek heeft geluisterd 
naar de samenleving. Duizenden banen 
blijven behouden. De kwaliteit van het 
onderwijs gaat niet achteruit. ‘Enthousiast 
de leuze van de staking op 6 maart herha-
lend: ‘Elk kind telt!’

geen stilstand
De komende tijd zullen heel wat  
besturen en medezeggenschapsraden  
om de tafel kruipen om te bespreken  

In het stabiliteitsprogramma, waarover de zogenaamde Kunduz-
coalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie) over-
eenstemming bereikte, staat dat de 100 miljoen euro bezuiniging 
voor schooljaar 2012-2013 van tafel is. Via het ministerie van 
Onderwijs volgde daarna per e-mail de mededeling dat ook 
de bezuinigingen voor 2014 en 2015 verleden tijd zijn. Omdat 
hierover nog niet via officiële brieven of stukken is gecom-
municeerd, blijven sommige schoolbesturen wat afwachtend, 
maar de blijdschap overheerst in onderwijsland. CNV Onder-
wijsbestuurder Patrick Banis: ‘Ik ben in jubelstemming! Al onze 
inspanningen zijn niet voor niks geweest: de lobby, de staking, 

niet



Onderwijs blij met schrappen miljoenenbezuiniging
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wat te doen. Formeel zouden pas per  
1 augustus 2013 de eerste ontslagen 
vallen ten gevolge van de bezuinigingen, 
maar naar schatting enkele honderden 
mensen hebben voor de zekerheid 
hun heil al elders gezocht of hebben 
ingestemd met afvloeiingsregelingen. 
Banis: ‘Waarschijnlijk zijn dit mensen 
die ook andere redenen hadden om weg 
te gaan en gebruik hebben gemaakt van 
het moment. Iemand die hierdoor bij-
voorbeeld met prepensioen kon, zal dat 
niet terug willen draaien. Maar we zitten 
dus wel met de vreemde situatie dat 
schoolbesturen hebben geanticipeerd op 
gevolgen van de bezuiniging, die nu niet 
meer doorgaan. We moeten het maar 
zien als een kans voor de nieuwe lichting 
van de pabo.’

dikke veer
Geert Jan Reinalda, directeur van de 
Mattheüsschool (zmlk) in Rotterdam 
en fervent tegenstander van de bezui-
nigingen, is ‘blij en opgelucht. Onze 
budgetten blijven op orde en dus kunnen 
we kwaliteit blijven leveren. Ik heb op 
vrijdag 27 april getrakteerd op gebak. 
De onrust in mijn team is verdwenen. 
De politiek heeft zich aan zijn woord 
gehouden, vooral D66, ChristenUnie 
en GroenLinks, die altijd gezegd hebben 
de bezuiniging van tafel te willen vegen. 
Zodra ze de kans zagen, hebben ze dat 
gedaan. Meestal is de politiek niet zo 
trouw aan zijn principes, maar dit keer 
wel. Dat is een dikke veer waard!’ Wel 
maakt Reinalda zich nog zorgen om de 
Wet Passend Onderwijs, met name om de 
minimale rol van de ouders en het feit dat 
de budgetten voor ambulante begeleiding 
geheel naar de samenwerkingsverbanden 

gaan, zonder de verplichting ze ook aan te wenden voor dit doel. ‘Maar 
ik verwacht dat de wet controversieel verklaard wordt door de Eerste 
Kamer (of dit gebeurt, wordt bekend na de deadline van dit blad, red.), 
dus dan moeten we maar zien wat er gaat gebeuren. Ik ben in elk geval 
heel blij dat ik nu acht kinderen per groep heb en straks ook nog, in 
plaats van de tien die het zouden worden mét de bezuinigingen.’

de Besten
Sanda Koot, voorzitter van de Stuurgroep Passend Onderwijs van 
CNV Onderwijs, is enorm blij met het schrappen van de bezuiniging. 
‘Wij hebben ons altijd al zorgen gemaakt om de combinatie stelselwij-
ziging en bezuiniging. We weten al sinds de commissie Dijsselbloem 
dat het invoeren van onderwijsvernieuwingen of stelselwijzigingen 
tijd kost en juist niet gepaard moet gaan met bezuinigingen. Door 
de korting met 300 miljoen euro zou expertise en daarmee kwaliteit 
verdwijnen.’ Onverdeeld gelukkig is Koot niet, moet ze bekennen. 
‘Er zijn namelijk al deskundige mensen verdwenen uit de sector, 
ambulant begeleiders die bijvoorbeeld gekozen hebben voor een 
docentfunctie of die voor zichzelf zijn begonnen. De besten, zij die 
perspectief zagen voor zichzelf, zijn misschien wel verdwenen uit de 
scholen. Ik denk dat dat op grote schaal is gebeurd. Of die terug te 
halen of te krijgen zijn? Ik weet het niet. Ik weet wel dat de school-
besturen in de vier grote steden staan te springen om mensen, dus 
daar is iedereen die terug wil van harte welkom.’ Passend onderwijs 
mét bezuiniging was onmogelijk. Dat wil niet zeggen dat nu het 
vertrouwen in een geslaagde stelselwijziging onbegrensd is, zegt Koot. 
‘Leraren moeten meer vaardigheden ontwikkelen om om te gaan met 
verschillen. Ambulant begeleiders moeten zich minder richten op het 
kind en meer op training van docenten. Het mag niet zo zijn dat we 
nu achterover gaan leunen, nu de bezuiniging van tafel is. Nog steeds 
vraagt de invoering van passend onderwijs veel van leraren en teams 
en daar moet hard aan gewerkt worden. Dat komt niet vanzelf goed.’ 

vraagtekens
Eén van de ambulant begeleiders die de afgelopen tijd al collega’s zag 
vertrekken is Meggie Vergouwen, werkzaam bij de dienst Ambulante 
Begeleiding Het Driespan in Etten-Leur. ‘Ik ben blij dat de geplande 
bezuiniging van 300 miljoen euro niet doorgaat, omdat hieruit blijkt 
dat men toch wil investeren in het onderwijs en dat een deel van de 
hoogstnoodzakelijke zorg niet zal verdwijnen. De invoering van de 
Wet Passend Onderwijs, waar ik het voor een groot deel wel mee eens 
ben, zal wel doorgaan. De zorggelden zullen dus toch per 1 augustus 

‘Jubelstemming: staking en lobby
       voor niks geweest!’niet
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en drie adviserende diensten telt deze 
stichting, met in totaal 300 fte. ‘Door de 
bezuinigingen moesten we de komende 
drie jaar 73 fte schrappen’, vertelt Freij. 
‘Sinds 1 augustus 2011 is onze stichting 
hier mee bezig, zodat we op tijd klaar 
zouden zijn. We hebben een sociaal plan 
en een reorganisatieplan afgesproken. 
Doelstelling was om mensen van werk 
naar werk te begeleiden. Daarvoor had-
den we elf instrumenten, variërend van 
een vertrekpremie bij vrijwillig vertrek, 
tot loopbaanonderzoek en het volgen van 
opleidingen. Daar is zeer ruim gebruik 
van gemaakt. Inmiddels zijn er mensen 
vertrokken, in totaal voor 14 fte, en 
maken zo’n 15 mensen gebruik van loop-
baanonderzoek. Anderen zijn minder gaan 
werken of volgen opleidingen. Ik heb zelfs 
iemand aangenomen voor drie dagen per 
week om dit allemaal te begeleiden.’

tijdelijke 
contracten
‘Kijk’, zegt de ervaren bestuurder naden-
kend ‘bezuinigen op zich is niet erg. Het 
maakt je scherp en creatief en laat je 
nadenken over efficiënter werken. Maar 
door deze bezuiniging werden heel veel 
mensen persoonlijk geraakt: leraren, 
ouders en – het ergste van alles – kwets-
bare kinderen.’ Freij gaf zijn scholen de 
gelegenheid op kosten van de stichting te 
staken. Ruim de helft van het personeel 
reisde af naar de ArenA op 6 maart. 
‘Dat de staking nu effect heeft is heel 
mooi. Het heeft partijen misschien extra 
overtuigd van de noodzaak om de bezui-
niging te schrappen. Maar dat werd pas 
echt mogelijk toen Wilders de stekker 
uit de coalitie trok.’ Hoe het nu verder 
moet met de personeelssituatie in zijn 
stichting, kan Freij nog niet zeggen. Hij 
gaat eerst in gesprek met de GMR. ‘We 
hebben dertig tijdelijke contracten aan 
het eind van het schooljaar beëindigd, 
misschien moeten we dat terugdraaien. 
We moeten het eens goed bekijken. Het 
schrappen van de bezuiniging maakt het 
in elk geval een stuk makkelijker om de 
stelselwijziging te realiseren. Met passend 
onderwijs is niks mis, elk kind op de 
goede plek, dus daar willen we graag aan 
meewerken.’
Ciska de Graaff

2013 naar de samenwerkingsverbanden gaan. Ik heb nog wel 
vraagtekens over de toekomst. Veel van mijn collega’s zijn al 
vertrokken of verplicht gemobiliseerd. Ik weet niet of dat nog 
terug te draaien valt. Ik denk dat een snelle en concrete reactie 
van de minister noodzakelijk is om ook aan de mensen op de 
werkvloer snel meer duidelijkheid te bieden!’

BovenBestuurlijk
Regiobestuurder van CNV Onderwijs Tom Boot staat aan 
de wieg van veel sociaal plannen in Limburg. ‘Tot nu toe zijn 
er geen gedwongen ontslagen gevallen in verband met pas-
send onderwijs in dit gebied. Ook niet door krimp trouwens’, 
voegt hij er aan toe. ‘Veelal zitten besturen nog in de fase van 
gestimuleerd vrijwillig vertrek van personeelsleden. Mensen die 
weg zijn of al toezeggingen hebben gekregen, kun je dat niet 
meer ontnemen. Er vallen nu dus gaten in de formatie. Wij als 
regiobestuurders zullen zeker bovenbestuurlijk overleg gaan 
stimuleren; dat het ene bestuur wellicht gaten in de formatie 
kan dichten met mensen die elders vertrokken zijn. Het is goed 
als dat gekoppeld zou worden. En misschien is dit ook weer 
een kans voor jonge mensen van de pabo’s, want die komen 
nu echt niet aan de bak in het onder krimp zuchtende Lim-
burgse onderwijs.’ Het is dubbel, moet Boot toegeven. ‘Ik hoor 
besturen verzuchten: “Straks heb ik heel veel geld gestoken in 
sociaal plannen om mensen weg te krijgen, en moet ik ze straks 
weer aannemen!”’ Hij benadrukt dat veel nog onduidelijk is. 
‘Er is ook nog sprake van een efficiencykorting op onderwijs en 
zorg, maar wat dat inhoudt weet nog niemand.’ 

Mensen vertrokken
‘Dat de bezuiniging van tafel is – in elk geval voor 2013 – is 
een goed stukje werk van de oppositiepartijen’, zegt Peter 
Freij, bestuursvoorzitter van de Stichting Speciaal Onderwijs 
Noord- en Midden-Limburg. Zes scholen met tien vestigingen 

Patrick Banis, 
bestuurder cnv 
onderwijs: ‘de 
politiek heeft 
geluisterd naar 
de samenleving. 
duizenden banen 
blijven behouden.’ 
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Ons buurjongetje Maik komt eieren brengen. Als hij aan 
de keukentafel aanschuift, is hij wéér de namen van onze 
zoons vergeten. Gek, voor een kind van vijf. Telkens vergist 
hij zich, er is iets aan de hand met dat joch. Moeder ver-
telde laatst dat de juffen van de kleutergroep zich zorgen 
maken over Maik. Maar pa en moe hadden het druk met 
verbouwen, dus hun instemming met een intelligentie-
onderzoek liet een tijdje op zich wachten. En ook nu doen 
ze het met tegenzin. Wat een gezeur! Maik is toch een 
leuke knul? Helaas blijkt zijn IQ zó laag, dat hij maar beter 
nog een jaar in de kleutergroep kan blijven. Eigenlijk is het 
zelfs het beste om hem door te verwijzen naar het speciaal 
onderwijs. 

Hó, maar dat is niet de bedoeling! Ineens worden de 
ouders wakker en tussen de werkzaamheden door zoeken 
ze zelf elders raad. Ze shoppen op internet en vinden bij 
een particulier opvoedingsbureau een orthopedagoog die 
hen met open armen wil ontvangen voor een intakege-
sprek. Zonder Maik al in levenden lijve gezien te hebben, 
trekt die meteen een veel prettigere conclusie. 
Nee hoor, wat hun zoon heeft, is echt niet zorgwekkend. 
Zijn intelligentie is van gemiddeld niveau, dat blijkt dui-
delijk uit hun verhalen. Wel is er sprake van dyspraxie en 
misschien ook van lichte dysfasie. Maar dat zijn stoornis-
sen waar best wat aan te doen valt! 

Logopedie, dát heeft Maik nodig. En ook fysiotherapie. 
Allemaal prima te regelen via zijn bureau en snel ook!  
Zal hij meteen namens hen een brief voor de verzekerings-
maatschappij schrijven, zodat zij een flink deel van de 
ziektekosten vergoed krijgen? 

Trouwens, dat plan om Maik te laten doubleren in de 
kleutergroep, dat is ook niks. Daar zijn veel te veel prik-
kels, zo’n kind kan daar niet tegen. Net zomin als tegen de 
Citotoets in groep 2, die moet hij zeker niet maken. Nee, zo 
vlug mogelijk naar groep 3, dan heeft hij een eigen tafeltje 
en een stuk meer structuur. Je zult eens zien, hoe hij daar 
zal gedijen!
De gevorderde pedagoog biedt ook nog twee briljante 
hulpmiddelen voor thuis aan: een dagritmekaart en een 
klok om het dagprogramma te visualiseren. En de ouders 
moeten beslist bij de juffen en de ib’er aandringen op 
inzage in hun handelingsplan. Weet je wat, hij maakt zelf 
wel een afspraak met school! Dan kan hij als professional 
eventjes goed uitleggen hoe ze zich moeten gedragen.

Vader en moeder stemmen blij in met zijn deskundige advie-
zen. Ze zullen vanavond meteen de leerkrachten bellen. 
Wat een geluk dat ze zijn gaan shoppen na die screening 
op school. Dat was een prútonderzoek, zeg. Niks waard! 
En je wilt toch zeker het beste voor je kind?  

trouwens, dat plan om 
maik te laten doubleren 
in de kleutergroep, dat 

is ook niks

shoppen

liesbeth hermans 
(5o) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
daltonschool in 

steenwijk. 

column



er zijn ook einzelgängers die zich behaaglijk voelen in de luwte.
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‘Betrek ook de stille leerling bij de les’
Boek breekt lans voor introverte mens

Stil (Quiet) is een langgerekt pleidooi voor mensen die 
niet op de voorgrond treden. Laten dat volgens schrijver 

Susan Cain nu juist de harde werkers zijn, zij die de 
druktemakers waar nodig afremmen en de maatschappij 

zo in evenwicht houden. Maar hoe zit het in het 
onderwijs: krijgen de rustige, bescheiden leerlingen wel 

de aandacht die ze verdienen? 
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aansprekende persoonlijkheidstijl, zegt 
Cain, die tegenwoordig grote bedrijven 
en advocatenkantoren adviseert over 
onderhandelingsstrategieën en per-
soonlijke presentatie. Ze noemt het de  
dwingende maatstaf waarvan de meeste 
mensen geloven dat ze zich eraan moe-
ten conformeren. Veel mensen gedragen 
zich daarom volgens haar zo, terwijl ze 
niet extravert zijn. Daardoor maaien ze 
wel het gras voor de voeten weg van hen 
die minder verbaal bedreven zijn. De 
Amerikaanse vindt dat de wijzer te veel 
is doorgeslagen richting assertiviteit (met 
als gevolg volgens haar de wereldwijde 

‘We laten tegenwoordig slechts een opmerkelijk smal spectrum 
van persoonlijkheidsstijlen toe. We laten ons voorhouden dat 
je alleen succes kunt bereiken als je lef hebt, en dat je sociabel 
moet zijn, wil je gelukkig worden’, schrijft de voormalige 
Wall Street-juriste Susan Cain in haar boek. Introversie is 
volgens haar net als sensitiviteit, ernst en verlegenheid, een 
tweederangs persoonlijkheidskenmerk. Een die het midden 
houdt tussen teleurstelling en ziektebeeld. Extraversie  is de 
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kapitaalcrisis) en pleit daarom voor een 
herwaardering van introversie. In een 
interview met de Volkskrant, vertelt ze 
dat stille, verlegen kinderen vaak van 
jongs af aan te horen krijgen dat er iets 
mis met ze is. Ze moeten meedoen met 
de groep. Onterecht volgens Cain, want 
‘verlegen kinderen zijn meestal ook 
gewetensvoller, empathischer en zorg-
vuldiger dan gemiddeld.’ Ze noemt Bill 
Gates, Barack Obama en Albert Einstein 
als voorbeelden.
  
eenzaaM
‘Als leerlingen rustig zijn, vinden leraren 
het soms wel zo makkelijk. Daar heb 
je immers niet zo veel last van, terwijl 
drukke kinderen vanzelf wel de aandacht 
opeisen’, zegt Maaike Nauta, klinisch 
psycholoog en universitair docent aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. ‘Daardoor 
wordt een depressie of angststoornis ook 
zo moeilijk herkend. Ik zou leraren toch 
zo veel mogelijk willen adviseren hun 
stille leerlingen wel bij de les te betrek-
ken.’ Ze beaamt dat er einzelgängers zijn 
die zich behaaglijk voelen in de luwte. 
‘Maar het zijn niet de kinderen waar ik 
mee te maken krijg. De vaak depressieve 
jongens en meisjes die ik zie, hebben daar 
wel degelijk last van. Ze ogen misschien 
alsof ze geen behoefte hebben aan con-
tact of aan een podiumoptreden, maar 
ze voelen zich wel ongelukkig dat ze dat 
niet kunnen. Ze zijn eenzaam in hun 
groep. Volgens de Wereldgezondheids-
raad is depressiviteit wereldwijd de ziekte 
die de meeste impact op jongeren heeft, 
nu en voor de komende jaren.’

sPannend 
Nauta verwijt leraren niets, maar ver-
moedt wel dat in de hectiek van alledag 
soms voor de makkelijkste weg wordt 
gekozen in een groep van dertig leer-
lingen. ‘Dan geven ze een leerling een 
beurt, waarvan ze weten dat die de oplos-

sing toch wel makkelijk geeft. En niet dat meisje dat al 
rood wordt als je haar aanspreekt. Haal haar geleidelijk 
uit haar comfort zone. Natuurlijk moet je zo iemand niet 
onmiddellijk voor de groep zetten, maar er zijn vast wel 
dingen te bedenken die bij haar passen, waardoor ze iets 
verder durft te gaan. Het is dan nog steeds spannend 
voor haar, maar de kans op succes is groter.’ Nauta gaat 
overigens niet aan karakters boetseren. ‘Rustig of naden-
kend zijn kan best bij iemand passen. Maar kinderen 
moeten  geen last krijgen van hun voorzichtige aard, zodat ze soms zelfs 
niet meer naar school durven.’

vergeten
‘Kinderen die verbaal sterker en aanwezig zijn, vestigen nu eenmaal meer 
de aandacht op zichzelf en zullen dat in de meeste gevallen dan ook 
krijgen.’ Een valkuil volgens Arjenne Vossepoel, psycholoog bij school 
voor speciaal basisonderwijs Park en Dijk in Gouda, is dat een leraar 
daarin meegaat. ‘Bij ons in het samenwerkingsverband is de laatste jaren 
meer oog voor het sociaal-emotionele aspect, met extra aandacht voor 
kinderen die dat hard nodig hebben.’ Die vertaalslag ziet ze niet altijd 
terug in het regulier onderwijs. ‘Leraren zouden zich meer bewust moeten 
worden van de kinderen die ze “vergeten” en hen actief bij de les betrek-
ken; ook door het voeren van individuele gesprekken in het kader van 
handelingsgericht werken.
Natuurlijk zijn de groepen groot en gebeurt er veel, toch is het belangrijk 
de aandacht te verdelen en zorg te dragen voor een veilig klimaat, waarin 
elk kind zich thuis voelt en de nadruk niet alleen ligt op verbale aspecten. 
Ik denk dat assertieve en introverte kinderen veel van elkaar kunnen 
leren, bijvoorbeeld door met elkaar samen te werken.’ 

restgroeP
‘Introversie hoeft zeker niet altijd als een probleem te worden gezien’, 
vindt Vossepoel. ‘oms zijn leerlingen wat minder verbaal ingesteld, maar 
kunnen toch prima aangeven wat zij nodig hebben. Hulp is noodzakelijk 
als een kind in zijn ontwikkeling wordt belemmerd.’ Ze geeft aan dat bin-
nen het samenwerkingsverband speciale aandacht is voor het vergroten 
van sociale weerbaarheid en zelfredzaamheid van leerlingen. ‘Kinderen 
(ook in het regulier onderwijs) bij wie sprake is van bijvoorbeeld een 
autisme-/spectrumstoornis, een cognitieve beperking of problemen thuis, 
worden er op tijd uitgefilterd. De problemen zitten bij een zogeheten rest-
groep: de kinderen die zich het liefst onzichtbaar maken en/of zich sterk 
aangepast gedragen. Intern begeleiders kunnen hierin een sturende rol 
vervullen, onder andere bij leerlingbesprekingen.’ Ze waarschuwt dat als 
zelfvertrouwen en assertiviteit onvoldoende worden gestimuleerd, (soci-
ale) faalangst en depressiviteit op de loer liggen. ‘Dan wordt de puberteit 
een grote opgave; om van het volwassen leven maar niet te spreken.’
Peter Magnée  

het boek Stil van 
Susan Cain is 
een uitgave van  
de arbeiderspers, kost  
€ 24, 95 en is te 
koop in de reguliere 
boekhandel.  
het isbn-nummer is: 
978 9o 295 7838 7.
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Na een tocht van zes maanden is het 
schip met bemanning terug in Nederland. 
Onder een donkere hemel vaart de Regi-
na Maris door de sluizen van IJmuiden. 
De wind speelt met de vlaggetjes en de 
regen vervaagt de kleuren van de vrolijke 
spandoeken. Familie en klasgenootjes 
verwelkomen ‘hun’ avonturiers. ‘Ik heb 
mijn zus erg gemist, maar het was ook 
wel lekker rustig’, lacht een meisje terwijl 
ze haar paraplu in bedwang probeert te 
houden. Een vader staat met tranen in 
zijn ogen te kijken hoe zijn dochter van 
boord stapt. Hij veegt zijn natte haar uit 
zijn ogen en geeft haar een bemoedigende 
klap op haar schouder. ‘Ik heb je gemist 
meid.’ Het meisje huilt ook, ‘omdat ik 
eindelijk weer thuis ben, maar ook omdat 
ik weg moet van de mensen aan boord. Ik 
zou zo doorgaan, naar waar dan ook.’

Plezierreisje
Het veertig meter lange schip voer langs 
Dominica, Bonaire, Panama, Cuba, Ber-
muda en de Azoren. Onderweg volgden 

Een half jaar letterlijk ‘opge-
scheept’ zitten met je collega’s, 

samen met 34 leerlingen en 
zeven mensen van de crew van 
het schip. Zes docenten onder-
gingen het avontuur. School at 
Sea: 24 uur per dag leerlingen 

om je heen, lesgeven op het 
‘zonnedek’ en het begrip glo-
balisering uitleggen terwijl je in 

Panama tussen de indianen 
staat. Een ervaring voor leerlin-

gen en docenten.

Gewoon naar 
school, maar dan 

Marit Bender: ‘je moet een beetje creatief zijn om taal aan boord in de praktijk te brengen.’
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de vierdejaars vwo’ers hun gewone studieprogramma. Het was 
de bedoeling dat ze de stof toepasten in de praktijk. ‘Dat was 
soms best moeilijk’, zegt Marit Bender, onderzoeker en docent 
Engels, bedenkelijk. ‘Een vak als natuurkunde in de praktijk 
brengen op een schip is eenvoudig, met taal is dat moeilijker. Je 
moet een beetje creatief zijn. Een paar keer mochten de leerlin-
gen het schip 48 uur lang overnemen. De sollicitatiebrief voor 
een bepaalde functie aan boord tijdens deze “scheepsovername” 
moesten ze dan bijvoorbeeld in het Engels schrijven.’
‘Voordat we aan boord stapten hebben we een docentenweek-
end gehad, om het plan door te spreken en elkaar een beetje te 
leren kennen’, zegt Bender. ‘Ook moesten we een Basic safety 
training volgen, daarin zit een stukje EHBO en brandveiligheid. 
Tijdens de eerste weken op het schip viel pas alles op zijn plaats.’

Vast rooster
De docenten waren ‘in functie’ van 8 tot 6 uur. Bender: ‘Dat 
werkte niet. Het “docent zijn” kun je niet uitschakelen. In 
plaats van roosters kwamen er vaste tijden om aan school te 
werken. Als je ze zelf de verantwoordelijkheid geeft om hun 
werk in te plannen werken ze veel harder.’ De leerlingen kwa-

men van verschillende scholen, ieder kind 
had dan ook een eigen lesprogramma. ‘Soms 
kregen we alle toetsen doorgestuurd, maar er 
waren ook scholen die daar niet aan wilden 
meewerken.’ De leerlingen hebben bij terug-
komst een achterstand op het normale school-

werk. ‘Maar dat is niets als je ziet wat ze 
wel leren,’ zegt initiatiefnemer van School 

at Sea, Monique Touw. Ze ontdekte een 
succesvol project met een Duits school-
schip. Deze ‘geweldige ervaring’ wilde ze 
ook mogelijk maken voor Nederlandse 

kinderen.

Dek schroBBen
Naast het gewone schoolwerk leerden 
de kinderen koken, wassen, dek schrob-
ben en schilderen. ‘Sommige kinderen 
wisten niet eens het verschil tussen een 
theedoek en een dweil,’ lacht Joost Pen-
ninx, docent aardrijkskunde en Spaans. 
De eerste drie maanden was er een kok 
mee, daarna moesten de leerlingen zelf 
koken. Dat gebeurde in ploegen van drie 
leerlingen. ‘Als ze thuis komen kunnen ze 
dus koken voor dik veertig man.’
Penninx is erg enthousiast over School At 

Sea. ‘De eerste weken waren veel van ons 
zeeziek. Thuis gaan de kinderen dan even 

op de bank liggen, maar hier kan dat niet, dat 
zeil moet toch echt omhoog voordat je vooruit 
komt. Ze krijgen veel verantwoordelijkheid, 
zo haal je veel meer uit de kinderen. Het is 
ook een geweldige manier van leren, maar ook 
lesgeven. Op een gegeven moment konden 
we zelfs vissen ontleden die aan dek gevlogen 
waren.’ Bender noemt de ervaring ‘heftig’. ‘Je 
staat middenin het leven van de kinderen. Je 
ziet van dichtbij hoe ze leren en vooruit gaan.’

once in a lifetiMe
‘Ik zag het direct wel zitten dat ze mee zou 
gaan,’ zegt Carlos Elzo Kraemer, vader van 
Andrea. ‘Het is een once in a lifetime experience,’ 
knikt hij. Moeder Astrid Elzo Kraemer was 
een stuk minder enthousiast: ‘Wie laat zijn 
kind van 15 nou een half jaar van huis zijn? 
Dat dacht ik,’ zegt ze. ‘Over de kwaliteit van 
het onderwijs heb ik mij geen zorgen gemaakt, 
maar wel omdat ik mijn kind een half jaar 
kwijt zou zijn,’ zegt de moeder terwijl ze haar 
handen warmt aan een kopje koffie. Haar 
man: ‘Andrea was zo vastbesloten dat ze mee 
wilde. We moesten haar wel laten gaan.’
Hester Dijkstra

Gewoon naar 
school, maar dan 

na een half jaar op zee weer terug bij zijn familie.
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Meer dan de helft van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Het beeld 

van het meest bezochte schooltype is niet 
bepaald positief. Het staat bekend als afvoerputje 

van het Nederlandse onderwijs, het zou er vol 
zitten met ongemotiveerde probleemleerlingen 

die beroerd onderwijs zouden genieten. De 
nieuwe serie van de VPRO Ik ben vmbo, geeft 

een kijkje in het leven van zes leerlingen.

Vmbo: hoezo 
afvoerputje 
van het onderwijs?

van Sintmaartensdijk is samen met zijn 
crew gedurende acht maanden een paar 
keer per week op het KWC geweest om 
de zes leerlingen te volgen. ‘We hebben 
bewust voor deze school in Culemborg 
gekozen,’ zegt Van Sintmaartensdijk. 
‘Deze leerlingen zijn minder rolbeves-
tigend dan bijvoorbeeld Amsterdamse 
vmbo’ers.’ Ook de keuze voor derdejaars 
leerlingen was niet moeilijk. Want, zegt 
de programmamaker, ‘dan zijn ze op een 
leeftijd dat er meer met ze gebeurt. Op 
school, maar ook daarbuiten.’

De ‘echte’ VMBo’er?
‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat 
er een juist beeld gegeven wordt van 
vmbo-leerlingen. Dat is wel moeilijk, 
want de “echte” vmbo’er bestaat 
natuurlijk niet’, lacht Bert Bos, teamlei-
der theoretische en gemengde leerweg 
vmbo. ‘Maar in de serie wordt het wel 
duidelijk dat deze leerlingen niet onder-
schat mogen worden.’ 
‘Het duurt alleen wat langer, maar uit-
eindelijk kom je er wel, als je wilt’, zegt 
een meisje in de eerste aflevering van 
de serie. ‘Zo moet je het vmbo ook zien, 
als opstapje’, legt Joke Hengefeld, rector 
van het KWC, uit. ‘Tegenwoordig heerst 
de gedachte “hoger is beter”, maar die 
klopt niet. Je moet een opstap kiezen 
die past bij een kind. Als we met deze 
serie dat denken kunnen kantelen, zou 
dat geweldig zijn.’ De school was in het 
begin ‘voorzichtig enthousiast’, zoals 
Hengefeld het omschrijft. ‘We waren 

‘Jongens, we hebben een klein probleempje. De limousine 
heeft een lekke band’, zegt Hans van Heesewijk, sector-
directeur vmbo op het Koningin Wilhelmina College (KWC), 
met een verontschuldigend lachje. ‘Maar neem gerust nog 
een kopje koffie.’ Onder luid gejoel van klasgenoten, ouders 
en opa’s en oma’s draait de wagen een half uurtje later het 
schoolplein op. De leerlingen hangen half uit het raam en 
zwaaien met een fles kinderchampagne. Na een korte foto-
sessie voor de limousine schrijden de ‘sterren’ in het avond-
zonnetje over de rode loper. ‘Het lijkt wel Hollywood, zo 
moeten ze altijd naar school gaan’, verzucht een moeder.

rolBeVestigenD
Iedere dag stappen er zo’n 420.000 pubers op 
de fiets of in trein, tram of bus, op weg naar 
een van de honderden vmbo-scholen in ons 
land. Op weg naar hun ‘beroerde’ opleiding. 
‘Stel je nou eens voor dat je opgroeit in een 
samenleving waar op je wordt neergekeken 
als je niet de capaciteiten hebt om op een 
universiteit of hogeschool te studeren. 
Aan dat onrecht, dat verdriet, moet 
echt eens iets gedaan worden,’ zegt Van 
Heesewijk tijdens zijn openingsspeech. 
‘We zijn blij met het initiatief van de 
VPRO om een beeld te geven van deze 
kinderen.’  Programmamaker Teus 

Ik ben vmbo is iedere 
zondagavond te zien op 
Nederland 3 om 21.15.  
De eerste afleveringen  
zijn terug te kijken op  
http://programma.vpro.nl/
ikbenvmbo. 

‘De waarheid is mooi, maar doet soms ook een beetje pijn’
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een beetje bang voor mediasensatie en 
een verkeerde beeldvorming. Maar toen 
we kennis maakten met de mensen van 
de VPRO voelde het goed.’

eVen De Deur Dicht
Het was wel wennen om een filmploeg 
in de klas te hebben, bevestigt Van 
Heesewijk. ‘Op een gegeven moment 
loop ik doodgemoedereerd naar een klas 
toe, en dan staan ze al klaar met alle 
apparatuur, dat is toch even slikken. Je 
moet even een drempel over.’ Er waren 
ook docenten die vooraf hadden gezegd 
dat ze niet gefilmd wilden worden, dat 
was ook goed. Er zijn geen afspraken 
gemaakt over wat wel of niet gefilmd 
mocht worden. ‘Soms deed ik de deur 
even dicht. Dan hoorde ik achteraf wel: 
“Goh, waarom mochten wij daar nou 
niet bij zijn?”’ 
Ook Anne de Groen, psycholoog en 
orthopedagoog op de school, had geen 
problemen met de cameraploeg, maar 
hield zich soms wel even in. ‘Dan zat ik 

in een gesprek over privecyzaken van een leerling en dan zag 
ik ineens die hengel met een microfoon boven ons zweven, 
dan ging ik er gewoon even niet zo diep op in.’ De serie laat 
het vmbo wel zien ‘zoals het is’, knikt Van Heesewijk. ‘Maar 
er zijn natuurlijk ook dingen die niet opgenomen zijn in de 
serie, die waren iets te heftig. Zo is het herkenbaar genoeg.’ 
Het was soms ook confronterend, weet teamleider Bos. ‘Op 
een gegeven moment belde iemand van de VPRO mij op, 
die van de orthopedagoog gehoord had dat Joshua naar de 
theoretische leerweg ging. Ik kende die hele Joshua nog niet 
eens!’

Persoonlijk
Voor de zes ‘hoofdrolspelers’ was het ook spannend. Naomi is 
met haar ouders naar de VPRO gegaan om haar aflevering te 
bekijken, omdat ze er tegenop zag. Haar ouders vonden het 
prachtig, maar zij niet. ‘Het is ontzettend persoonlijk. Er zit-
ten prachtige ontroerende momenten in, maar je komt ook 
dingen tegen waarvan je denkt, nou, dat had ik misschien 
wel anders willen zien. De waarheid is mooi, maar doet soms 
ook een beetje pijn’, zegt de sectordirecteur Van Heesewijk 
voordat hij het woord overdraagt aan programmamaker Van 
Sintmaartensdijk. ‘We gaan nu de eerste aflevering bekijken, 
met Joshua in de hoofdrol. Ik zou zeggen, “sterkte, Joshua!” ’ 
Hester Dijkstra 

De hoofdrolspelers van ik ben vmbo arriveren bij de school. 
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‘De waarheid is mooi, maar doet soms ook een beetje pijn’



Werk &Recht
Pensioenakkoord onzeker
Door het akkoord van het demissionaire kabinet en de 
fracties van D66, GroenLinks en de ChristenUnie is 
het Pensioenakkoord in lastig vaarwater gekomen. Het 
begrotingsakkoord doet op drie punten flink afbreuk 
aan het zo moeizaam tot stand gekomen pensioencom-
promis. Op de eerste plaats door al vanaf 2013 een 
begin te maken met verhoging van de AOW-leeftijd. 
Het Pensioenakkoord hield de AOW-leeftijd tot 2020 
op 65 om eerst de arbeidsmarkt beter toegankelijk 
te kunnen maken voor ouderen. Dat is hard nodig, 
want een 55-plusser die zijn baan verliest heeft minder 
dan 3% kans om binnen een jaar weer aan het werk 
te komen. Op de tweede plaats door vanaf 2014, 
bovenop de verhoging van de fiscale pensioenrichtleef-
tijd naar 67, ook nog de maximale percentages fiscaal 
gefaciliteerde pensioenopbouw te verlagen. Onderdeel 
van de pensioendeal was juist dat deze maxima gelijk 
zouden blijven. Ten slotte schrapt de Kunduz-coalitie 

het budget van € 800 miljoen voor de extra doorwerk-
bonussen. Die moesten het vooral voor de lagere inko-
mensgroepen mogelijk maken om toch wat eerder te 
kunnen blijven stoppen met werken en waren essen-
tieel voor het draagvlak onder het Pensioenakkoord. 
Vooralsnog is onduidelijk hoe het nu verder gaat, 
waarbij de uitkomst van de verkiezingen in september 
natuurlijk ook een ongewisse factor is. Minister Kamp 
wil deze maand toch met een notitie komen over 
nieuwe toezichtregels voor pensioenen, waaronder het 
cruciale punt welke rekenrente de fondsen moeten 
hanteren bij het bepalen van hun verplichtingen. In 
het gesneuvelde Catshuis-akkoord zat een belangrijke 
versoepeling van de rekenrente, maar de Kunduz-

coalitie heeft deze helaas niet overgenomen.

Pensioengevolgen akkoord 
kunduz-coalitie 
Behalve dat het pensioenakkoord in gevaar is, valt er 
nog nauwelijks iets concreets te zeggen over wat het 
akkoord van de Kunduz-coalitie voor de pensioenen 
gaat betekenen. Als het verloop van de verkiezingen 

en de daarop volgende kabinetsfor-
matie de afspraken intact laten, zal 
de AOW-leeftijd al in 2013 met 
1 maand omhoog gaan en 
daarna met 2 of 3 maanden 
per jaar. Uiterlijk in 2019 zou 
de AOW-leeftijd op 66 moeten 
staan, uiterlijk in 2024 op 67. Een verhoging op zeer 
korte termijn kan in het bijzonder een probleem zijn 
voor wie nu al met FPU is. Het akkoord rept wel van 
een overgangsregeling om negatieve inkomensgevol-
gen te beperken. De extra versobering vanaf 2014 van 
de fiscale ruimte voor pensioenopbouw heeft nadelige 
gevolgen voor de afspraken die in de Pensioenkamer 
over de vernieuwing van de ABP-regelingen kunnen wor-
den gemaakt. Deze beperking raakt wel alleen de nieuwe 
pensioenopbouw en kan dus maar relatief geringe nega-
tieve gevolgen hebben voor de oudere leeftijdsgroepen.
Meer informatie op www.cnvo.nl.

Dekkingsgraad ABP fractie hoger
ABP heeft in het eerste kwartaal van 2012 een 
goed beleggingsresultaat behaald. Het vermogen 
van het fonds nam met € 15 miljard toe tot € 261 
miljard. Helaas heeft dat niet geleid tot een evenre-
dige stijging van de dekkingsgraad van ABP. Dat lag 
vooral aan de lage rente. Deze deed de waardering 
van de verplichtingen (het totaal van alle pensioe-
nen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren) 
opnieuw fors stijgen, met € 13 miljard naar € 274 
miljard. De dekkingsgraad bedroeg eind maart 
95%, slechts 1 procentpunt meer dan eind 2011. 
Het beleggingsrendement van ABP over het eerste 
kwartaal kwam uit op 5,9%. Hierdoor steeg het 
langjarige rendement (het gemiddeld door ABP per 
jaar behaalde rendement sinds 1993) naar 7,1%. 
Voor meer informatie: www.abp.nl. 
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vraag:

aNTwoord:

MR / IB

overzichT regiospreekureN 

maandag  14 mei  Utrecht
dinsdag  15 mei  Assen
vrijdag  25 mei  Den Bosch
dinsdag  29 mei  Roermond
donderdag  31 mei  Apeldoorn
donderdag    7 juni  Rotterdam 
dinsdag  12 juni  Assen
maandag  18 juni  Utrecht
dinsdag 19 juni Roermond
donderdag 21 juni Den Bosch en Apeldoorn


rechTsposiTie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruik maken 
van de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending 
van noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen 
voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Heel wat leerkrachten die in dit schooljaar in het risico-
dragend deel van de formatie (rddf) zijn geplaatst, vra-
gen zich af of die rddf-plaatsing kan worden opgeheven 
nu de bezuiniging op Passend Onderwijs van de baan is. 
Hoewel het lijkt dat deze vraag simpel met ‘ja’ te beant-
woorden is, blijkt de praktijk toch wat gecompliceerder.

Rddf-plaatsing is gebaseerd op een bestuursformatieplan 
dat met instemming van de P(G)MR is vastgesteld.  
Daarnaast is bij besturen met werkgelegenheidsbeleid 
ook nog de verplichting om met de vakorganisaties een 
sociaal plan af te spreken waarin onder meer wordt 
vastgelegd hoeveel (en welke) functies er worden opge-
heven. In de tweede fase van dit sociaal plan worden 
er aan die opheffing ook personen gekoppeld en in het 
rddf geplaatst. Het sociaal plan wordt afgesloten tussen 
schoolbestuur en de vakorganisaties.

Het besluit om de bezuinigingen terug te draaien, zal dus 
moeten leiden tot nieuw overleg over het bestuursfor-
matieplan (met de P(G)MR) en eventueel ook over het 
sociaal plan (met de vakorganisaties). De hieruit voort-
vloeiende, aangepaste plannen vormen de basis voor het 
intrekken van de rddf-plaatsing van werknemers. Omdat 
er ook sprake kan zijn van wijziging van de organisatie of 
leerlingendaling staat niet bij voorbaat vast dat alle rddf-
plaatsingen teruggedraaid zullen worden. Bovendien zullen 
besturen wellicht afwachten tot er absolute duidelijkheid is 
over de beschikbare formatie voor het volgende schooljaar.

Blijf ik in het rddf nu de bezuiniging  
Passend Onderwijs niet door gaat?

vraag:

Werknemers die op 1 augustus 2011 in het 
rddf zijn geplaatst en van wie de functie dus 
per 1 augustus aanstaande zou worden opgeheven, 
doen er verstandig aan hun werkgever te vragen of de 
rddf-plaatsing wordt gehandhaafd. Overigens zullen 
deze werknemers mogelijk al hun ontslag aangezegd 
hebben gekregen. Als de werkgever geen duidelijkheid 
geeft, kunnen deze werknemers – bij twijfel over de 
rechtmatigheid van de rddf-plaatsing – binnen 6 weken 
nadat het ontslag is aangezegd beroep instellen bij de 
Commissie van Beroep. Het is belangrijk deze termijn 
in de gaten te houden. Zo’n beroep kan later altijd nog 
worden ingetrokken.
Datzelfde geldt in feite voor werknemers die per  
1 augustus 2012 in het rddf worden geplaatst. In veel 
gevallen zal deze plaatsing nog geen 6 weken geleden 
hebben plaatsgevonden, maar ook als dit bericht eerder 
is ontvangen is het – bij twijfel over de rechtmatig-
heid van de rddf-plaatsing – verstandig om daartegen zo 
spoedig mogelijk beroep bij de Commissie van Beroep 
in te stellen. Verder is het verstandig om je vakbond om 
advies te vragen over de verdere aanpak. 

Met werkgevers waar CNV Onderwijs sociale plannen 
heeft afgesloten, zal in de komende weken cotact wor-
den gelegd om te kijken of de plannen kunnen worden 
beëindigd of aangepast. Leden van CNV Onderwijs 
worden door de onderhandelaar geïnformeerd over de 
uitkomsten van dit overleg.

aNTwoord:

MR / IB
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Cursussen
Als (G)MR-lid doet u erg uw best: u leest de stukken goed door, vergadert en overlegt heel wat af. 
Maar heeft u daadwerkelijk invloed? In de cursus MR en invloed gaan we aan de slag met dit thema.

Nieuw: MR en invloed

Inhoud
De invloed van de (G)MR wordt 
bepaald door een combinatie 
van harde factoren (het kennen 
van de WMS en bevoegdheden) 
en zachtere factoren zoals com-
municatie en opstelling. En het 
gaat ook om positiekeuze. Een 
raad die geen positie kiest wordt 
heen en weer geslingerd. In 
deze cursus geven we aandacht 
aan beide kanten: de hardere 
en de zachtere kant. Na deze 
cursus weet u hoe u uw invloed 
kunt vergroten.

Praktische informatie
De cursus wordt op maat en 
locatie aangeboden.  
Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie of 
bel met (030) 751 17 47.

Rob Overmars is trainer bij CNV 
Onderwijs Academie en verzorgt 
de cursus MR en invloed. ‘We krij-
gen steeds vaker de vraag vanuit 
MR’en en GMR’en hoe ze meer 
invloed kunnen uitoefenen, 
bijvoorbeeld op de directie of 
achterban. Niet onbelangrijk 
nu er op sommige instellingen 
gereorganiseerd gaat worden. 
De raden vragen zich af hoe ze 
meer vat kunnen krijgen op wat er speelt. Sommige 
raden hebben voor zichzelf het idee dat ze steeds te laat zijn, of 
niet op tijd geïnformeerd worden. Ze hebben dan handvatten 
nodig om zichzelf beter te kunnen neerzetten. En die kunnen wij 
hen bieden. We verzorgen de cursus op maat en op locatie en 
gaan aan de slag met de specifieke vragen van een MR of GMR. 
Tijdens een intakegesprek met een van onze medewerkers kun-
nen scholen hun wensen kenbaar maken. Daar passen we het 
programma op aan. Binnen de cursus kunnen we alle kanten op.’

Jouw partner in training en advies
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column
Pierre Wind

Wanneer je op de homepage van het Ministerie van 
Onderwijs kijkt, zie je een top 5 van meest gestelde 
vragen. Grappig! Dit lijstje zegt namelijk genoeg over 
hoe de burger met het onderwijs bezig is. Op 1 staat 
namelijk niet de verwachte vraag over de inhoud en 
kwaliteit van het onderwijs. Het is ongelooflijk, maar 
waar: op 1 staat ‘Wanneer zijn de schoolvakanties?’ En 
op 2: ‘Wat is de wettelijke hoogte van het collegegeld?’ 
Op 3: ‘Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?’ 
Pas op plek 5 komt de eerste inhoudelijke vraag over 
de kerndoelen in het basisonderwijs. Waarom staat 
niet op 1: ‘Hoe krijgt u de inhoud van de lesstof weer 
op een hoger plan en wordt de lesstof eenduidig in 
heel Nederland?’ Op vraag 2 zou ik heel graag zien: 
‘Wanneer schaft U het gratis boekenpakket af’?  
En op 3: ‘Nu het kabinet gevallen is, gaat dan het 
stompzinnige idee van prestatiebeloning voor docenten 
de prullenbak in?’ 
Na zo’n lijstje vraag ik me af: ‘Hoe betrokken is de 
ouder bij het onderwijs?’ Zeker op het mbo en hbo laat 
de ouder het vooral over aan de school. Begrijp me 
goed, ik wil absoluut geen ouders op de directiestoel 
of op die van de docent. Neen. Maar ik zou het prettig 
vinden als de ouder meer voor de school op kwam. 
Wat meer druk uitoefende op de politiek. Stakend 

onderwijs is geen onbekend beeld. Maar waar zijn 
al die ouders, die voor de inhoud en tégen al dat 
politiek onderwijsgedraai op en in het binnenhof in 
actie komen? Het is akelig stil. Ik ga ervan uit dat 
de ouders het gewoon niet weten. Willen doen ze 
wel, want welke ouder wil niet het beste voor zijn 
kind? Dus ik denk dat het onderwijsfront een nieuwe 
missie heeft. Licht de ouders in. Roep ze op. Laat 
ze met ons meestrijden. Door de ouders goed in te 
lichten, krijgen ze ook meer betrokkenheid. Welk 
roc heeft een nieuwsbrief, die specifiek is gericht 
op de ouders? Het zou helemaal mooi zijn als die 
nieuwsbrief specifiek is gericht op de ouders en 
waarin te lezen staat hoe de klas van het bewuste 
kind het doet. Een nieuwsbrief op maat dus. Geloof 
me, dat werkt. 
Nog één ding, dat moet ik effe kwijt. Ik heb echt een 
rondedans van blijdschap gemaakt toen het kabinet 
viel. Eindelijk gaat die Van verBijsterendveldt van het 
onderwijspodium af. Althans dat hoop ik. En hopelijk 
komt die BlèrToeter van een Elias niet meer op de 
verkiezingslijst van de VVD voor. Maar ik voelde bij 
het vallen van het kabinet ook een traan: nu er weer 
een nieuwe onderwijsminister komt, is de kans groot 
dat alles wéér overhoop wordt gehaald…

Waar zijn de ouders?

Pierre Wind (47) is docent 
op onder andere Roc 
Mondriaan Horeca in  

Den Haag.

HOPelIjk kOMt 
DIe BleRtOeteR 
vaN eeN elIas 

NIet MeeR OP De 
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Het ministerie van Onderwijs startte eind 2009 met 
het project Eerst de Klas. Een programma om het 
lerarentekort in het voortgezet onderwijs terug te 
dringen en het afnemend aantal academici voor 
de klas tegen te gaan. Schooljournaal blikt terug 

met twee deelnemers uit de eerste lichting.

hij voor een verdere loopbaan in het 
bedrijfsleven, na twee jaar natuurkunde 
te hebben gegeven op het Dominicus 
College in Nijmegen. ‘Ik merkte dat ik 
bij het voor de klas staan onvoldoende 
bezig was met de natuurkunde, zoals ik 
die tijdens mijn studie had leren kennen. 
Daarnaast was ik een deel van de tijd op 
school bezig met andere zaken, zoals orde 
houden. En dat sprak me minder aan.’
Maar de omgang met de jeugd trekt hem 
wel nog steeds. ‘Ik zit bij de scouting en 
werk veel met jongeren. De losse omgang 
daar vind ik prettig. Het gestructureerde 
van het klaslokaal past niet bij me.’
Welles werkt nu bij een afvalver-
werkingsbedrijf, dat zich onder meer 
bezighoudt met het omzetten van afval 
in energie. ‘Ik volg een traineeship duur-
zaam leidinggeven waarbij ik gedurende 
twee jaar met drie verschillende projec-
ten bezig ben.’ In z’n nieuwe baan zitten 

‘Het neusje van de zalm’, zo betitelde de toenmalige staats-
secretaris Van Bijsterveldt eind 2009 de deelnemers aan het 
project Eerst de Klas. Een programma waarin negentien pas 
afgestudeerde academici twee jaar lang aan de slag zouden gaan 
in het onderwijs en bedrijfsleven, waarna in de zomer van 2011 
een keuze is gemaakt voor een van beide richtingen. In maart 
2010 sprak Schooljournaal met twee deelnemers: Ragna Woodall 
en Sef Welles, die toen allebei sinds een paar maanden voor de 
klas stonden. Twee jaar later is het tijd voor een terugblik. Heb-
ben ze gekozen voor het onderwijs of toch het bedrijfsleven?

klassenManageMent 
In 2010 vertelde Welles over zijn eerste onderwijservaringen 
in Schooljournaal: ‘Tot nu toe vind ik het erg leuk. Ik ben er 
wel achtergekomen dat er veel bij komt kijken als je voor de 
klas staat. Je moet de leerlingen actief betrekken bij de les om 
te zorgen dat ze de aandacht erbij houden.’ Uiteindelijk koos 

ragna Woodall: 
‘het blijft ook 
echt een hobby 
van me. ik vind 
het zo fijn om 
goed voorbereid 
voor de klas te 
staan en zelf m’n 
lessen te maken.’

Fo
to

: H
en

rië
tt

e 
G

ue
st

Voor de klas of het



sef Welles: 
‘Medewerkers 
met jarenlange 
ervaring zijn 
heel andere 
leerlingen dan 
pubers, maar 
uiteindelijk was 
het qua klassen-
management 
niet zo heel  
anders.’
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elementen waar de opgedane kennis en 
ervaring uit het onderwijs goed van pas 
komen. Zo verzorgde Welles onlangs 
binnen het bedrijf een opleiding voor 
medewerkers waarin ze kennismaakten 
met een nieuw softwareprogramma. 
‘Medewerkers met jarenlange ervaring 
zijn heel andere leerlingen dan pubers, 
maar uiteindelijk was het qua klassenma-
nagement niet zo heel anders’, zegt hij. 

oh helP!
Anders dan Welles koos Ragna Woodall 
wel voor het onderwijs. Ze werkt nog 
steeds als docent maatschappijleer en 
geschiedenis aan het Wateringse Veld 
College in Den Haag, waar ze ook lesgaf 
tijdens het project Eerst de Klas. Ze heeft 
niet lang getwijfeld over haar keuze, 
al verliep haar debuut als docent niet 
helemaal vlekkeloos. ‘Op 4 januari 2010 
stond ik in mijn eerste les voor een  
3 vmbo-TL-klas. We waren tien minuten 
bezig en er zaten al twee leerlingen bij de 
afdelingsleider. Toen dacht ik: Oh help, 
wat doe ik hier? Toch kreeg ik na de les 
het gevoel dat ik dit stiekem wel heel  
erg leuk vond.’ Nu is dat heel anders, 
vertelt ze. ‘Ik ben nu mentor van een  
3 vmbo-TL-klas. En die geef ik met 
zóveel plezier les, het is echt een doel-
groep die mij uitdaagt.’
In 2010 stond ze drie dagen in de week 
voor de klas. Daarover zei ze in School-

journaal: ‘Het lukt me nog niet om in die drie dagen school ook 
alles te doen. Elke zondag gaat op aan lesvoorbereiding en het 
nakijken van toetsen. Maar dat komt ook omdat ik het erg leuk 
vind en graag zelf het lesmateriaal maak. Ik moet de routine 
nog krijgen om alles in één werkweek te krijgen.’ Woodall heeft 
daarom nu bewust gekozen om vier in plaats van vijf dagen te 
werken. ‘Omdat ik het fijn vind om een weekend te hebben. 
De andere vijf dagen gaan volledig op aan school. Maar het 
blijft ook echt een hobby van me. Ik vind het zo fijn om goed 
voorbereid voor de klas te staan en zelf m’n lessen te maken.’ 
Daarnaast is Woodall ook voorzitter van de stichting Leraren 
met Lef. Volgens Woodall ‘een organisatie van actieve, betrok-
ken docenten die zo goed mogelijk onderwijs willen verzorgen. 
Het zijn de types die niet afwachten. Dat voorzitterschap is ook 
het stukje dat ik nodig heb om niet alleen binnen de muren van 
de school bezig te zijn.’

succesVol Project
Het project Eerst de Klas was een succes voor het onderwijs, zo 
blijkt uit de cijfers van de eerste groep. Veertien van de negen-
tien deelnemers kozen voor het onderwijs of een functie waarin 
onderwijs een belangrijk deel van de taak is. Inmiddels is de 
selectieprocedure voor de vierde lichting deelnemers aan Eerst 

de klas begonnen, die in augustus zal beginnen. Volgend jaar start 
de vijfde lichting.
Demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra noemt het project 
een win-winsituatie op www.eerstdeklas.nl: ‘Deze nauwe samenwer-
king is gebaseerd op een gedeeld belang, want ook het bedrijfs-
leven is gebaat bij een hogere kwaliteit van het onderwijs. Hoe 
beter de docenten, hoe beter de leerlingen die voor de concrete 
arbeidspraktijk worden afgeleverd. Bovendien kunnen de leider-
schapskwaliteiten die jonge academici in de onderwijspraktijk 
ontwikkelen, ook weer van waarde zijn in het bedrijfsleven.’
Edwin van Baarle
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Identiteitsbegeleiding: 
luxe of noodzaak?
Identiteitsbegeleiders zijn breed inzetbaar in het onderwijs. 
Een workshopleider vertelde over die keer op een school dat 
een groep Surinaamse leraren een collega van hem vroeg een 
ruimte in te zegenen, ‘omdat er een slechte sfeer hing’. Toch 
gaat de meeste tijd op aan vragen rond rituelen (bijvoorbeeld 
het afscheid van groep 8, de opening van het schooljaar), rouw-
verwerking, zingeving (‘waar gaat het om in het leven?’), ethiek 
en burgerschap. Religie speelt uiteraard ook een rol (festivitei-
ten rond kerst en Pasen), alhoewel de identiteitsbegeleiders nog 
wel eens op scholen komen waar leraren weinig van de traditi-
onele riten van het geloof weten. Op de landelijke bijeenkomst 
in Utrecht werd ook gewezen op andere doelen, waarvoor de 
hulp van identiteitsbegeleiders kan worden ingeroepen, zoals 
loopbaanbegeleiding, verzuim, schooluitval en werkdruk. 

Interne motor 
Want inmiddels weten ook de identiteitsbegeleiders wat markt-
werking inhoudt. Van de ongeveer 40 tot 50 personen die dit 
beroep professioneel uitoefenen werkt tweederde in dienst van 
een op identiteit en levensbeschouwing gerichte advies- en 
begeleidingsdienst, waarvan er inmiddels een paar failliet zijn 
gegaan. De rest is zzp’er, van wie sommigen zich hebben ver-
enigd. Piet van Hest is zo’n zelfstandige, maar het gevoel van 
concurrentie is hem vreemd. Hoewel hij nog niet het gevoel 
heeft dat scholen hem te duur vinden, merkt hij op dat ‘scholen 
bezig zijn hun eigen kwaliteit te verbeteren, door hun mensen 
te professionaliseren. Dat gebeurt nu nog met andere vakken, 
maar het begint langzamerhand ook bij identiteit.’ Collega 
Liesbeth Vroemen, ook zzp’er: ‘Laten we niet te star doen. Er zit 
zeker toekomst in het vak, want identiteit is de interne motor 
van de school, vooral in het primair onderwijs, waarin wij voor-
namelijk actief zijn. Bovendien is het voor mij nu makkelijker 
dan toen ik nog voor een stichting werkte. Je kunt goedkoper 
werken en bent veel flexibeler. Ik hoef me niet door allerlei 
processen binnen mijn organisatie te worstelen om aan de slag 
te gaan.’ En scholen met veel islamitische leerlingen, kunnen 
die nog klant zijn? Vroemen: ‘Juist daar ligt een hulpvraag.’

PersPectIef
‘We hebben ook wel concurrentie van organisaties als de 
Besturenraad en het Bureau Katholiek Onderwijs, waarbij 
protestants-christelijke en katholieke scholen zijn aangesloten’, 
zegt Kees Kat, directeur van Arkade-Cilon, voor advies en 
begeleiding bij identiteit en levensbeschouwing. Toch heeft hij 

genoeg werk voor zijn 17 medewerkers. 
‘We hebben geen problemen bij het 
vinden van gekwalificeerd personeel. 
Wat me opvalt is dat met name jongeren 
kiezen voor dit beroep. Waarom? Zij 
hebben wat betreft religie een open en 
nieuwsgierige houding en vinden het 
interessant om vanuit dat perspectief een 
bijdrage te leveren.’ 
Peter Magnée     

Via tv en internet ontgaat kinderen 
tegenwoordig weinig van wat zich 
afspeelt in de wereld. Menig leraar blijft 
het antwoord schuldig op levensvragen 
van leerlingen, druk als men het heeft met 
het dagelijkse lesprogramma. Het is de 
taak van de identiteitsbegeleider teams 
daarin te coachen. Scholen hebben daar 
steeds minder geld voor over, bleek op de 
Landelijke dag voor identiteitsbegeleiders 
van CNV Onderwijs.



‘Leraren hebben recht 
op onze expertise’
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Het zou zonde zijn als de expertise van 
onderwijsadviesdiensten verloren gaat. 
En omdat, zo meent de Sectorraad ODV, 
leerkrachten recht hebben op onder-
steuning door deskundigen, ontstond bij 
hen het idee scholen op te roepen ook 
in tijden van schaarste te investeren in  
expertise. Dat zal de kwaliteit van het 
onderwijs op de langere termijn op peil 
houden. Aanjager van de ‘campagne’ 
voor duurzame onderwijsadvisering is 
Peter Dierkx, lid van de Sectorraad ODV 
en directeur van de Goudse schoolbe-
geleidingsdienst MHR architecten in 

leren. ‘Leraren hebben recht op onze expertise.’ Bedoeling is 
dat op de komende Algemene  Vergadering een motie wordt 
aangenomen waarbij CNV Onderwijs wordt opgeroepen zich 
in te zetten voor duurzame onderwijsadvisering.

Valse concurrentIe
‘Dat hoeven ze uiteraard niet te doen bij megaschoolbestu-
ren, die financieel in staat zijn deskundigheid in de vorm 
van psychologen, orthopedagogen en onderwijskundigen in 
hun staf op te nemen’, vindt Dierkx. ’Het gaat om de veelal 
kleinere besturen, voor wie het lastig is om alle expertise zelf 
in huis te halen. Daarbij zijn er nog heel wat gemeenten die 
tot op de dag van vandaag geld uit het gemeentefonds krijgen 
om te besteden aan schoolbegeleiding, maar dat vanwege 
bezuinigingen niet doen. Ik ben zelf assertief genoeg om bij 
een wethouder te klagen dat ze deze subsidie fatsoenlijk 
moeten afbouwen, maar ik zie hier ook een taak voor school-
bestuur en politiek.’ Dierkx heeft er geen moeite mee dat 
schooladviesdiensten hun eigen broek moeten ophouden, 
maar hij heeft een broertje dood aan valse concurrentie, die 
verre van vakinhoudelijk is. ‘Iemand die in de jeugdzorg zit, 
heeft geen verstand van onderwijs. Die kan dus ook geen 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
leraren.’

VooroP loPen
‘Onze kracht is dat we niet alleen kennis hebben van gedrag 
en onderwijs, maar het ook kunnen aanpakken en begeleiden 
en implementeren. Dat betekent dat we een kind individueel 
kunnen volgen, maar ook in de groepssituatie en in de totale 
ontwikkeling van een school: het pedagogisch klimaat en 
het methodegebruik. Dat kan geen ander type organisatie’, 
benadrukt Dierkx. ’Bovendien is er een mate van onafhan-
kelijkheid. Intern begeleiders doen weliswaar heel goed werk, 
zijn ook steeds beter opgeleid en doen veel van wat onze 
orthopedagogen, psychologen en onderwijskundigen vroeger 
deden, maar zijn wel in dienst van de school. Daarbij is er 
momenteel sprake van een forse verdichting van de gedrags-
problematiek. Daarnaast komt passend onderwijs steeds dich-
terbij. Daar kunnen wij goed bij helpen, denk bijvoorbeeld 
aan het verbeteren van het opbrengst- en handelingsgericht 
werken. Wij lopen als branche qua kennis toch voorop, zowel 
gedragsmatig als onderwijskundig en methodegericht.’
Peter Magnée

Sinds het scholen vrij staat kennis in 
te huren zijn onderwijs adviseurs hard 

geconfronteerd met de wetten van de 
markt. In nog geen tien jaar tijd is het aantal 

schooladviesdiensten vrijwel gehalveerd door 
fusies en faillissementen. Hoogste tijd voor de 

Sectorraad Onderwijsdienstverlening (ODV) 
van CNV Onderwijs om het tij te keren.
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webbedingetjes

@  Sinds vorige maand kunnen leraren online samenwer-

ken met collega’s bij het maken van leermateriaal. In de 

nieuwe versie van Wikiwijs – het platform voor het zoe-

ken, gebruiken, maken en delen van open, digitaal leer-

materiaal – kunnen gebruikers leermateriaal van collega’s 

bewerken, aanvullen en van feedback voorzien. Kijk op  

www.wikiwijs.nl.

@  Het is mei, bloeimaand. De natuur om ons heen biedt 

enorme mogelijkheden voor interessant natuur- en/of 

biologie-onderwijs. De site www.natuuronderwijs.nl bevat 

interessante en praktische opdrachten, gericht op natuur 

en milieu voor het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs. 

@  Op www.onderwijsgeschiedenis.nl tref je artikelen 

aan over de geschiedenis van het lager onderwijs. In 

chronologische volgorde wordt de ontwikkeling van het 

onderwijs weergegeven. Aan de orde komen: wetgeving, 

inhoud, methodiek, didactiek en identiteit.

Eens 31%

Oneens 69%
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@

@

@
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@
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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:

Nu de bezuinigingen geschrapt zijn, heb ik weer vertrouwen 

in de toekomst van het onderwijs

ApenstAArtjes

Getwitterd

Willem Jelle Berg:
Dus niet: 1OO miljoen van tafel, niet  
2OO miljoen van tafel, alles van tafel!  
#CNVO #passendonderwijs; 55OOO leraren in 
de Arena; het werkt! (27 april)
Volg Willem Jelle Berg, bestuurder bij CNV Onderwijs, op Twitter: 

www.twitter.com/willemjelleberg

Stelling:
     Het lijkt me heel aantrekkelijk om te 
werken op een school met andere tijden

Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.
linkedin.com > groups > Schooljournaal) wordt 
er gesproken over wel of niet staken tegen de 
nullijn. De meerderheid lijkt tegen staken te zijn. 
Een leerkracht reageert: ‘Niet staken voor de 
nullijn. We kunnen de rekening niet doorgeven 
aan onze kinderen. Eerst de landshuishouding op 
orde en dan zien we wel verder.’
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Van het begrotingsakkoord van de Kunduz-coalitie had op dat 
moment nog nooit iemand gehoord, dus CNV Onderwijs- en 
ABP-bestuurder Willem Jelle Berg lichtte het toen nog onge-
schonden pensioenakkoord toe. ‘Het Nederlandse pensioenstel-
sel is nog steeds het beste van de wereld, maar vernieuwing is 
nodig. Als we niets doen, wordt het pensioen steeds duurder. 
Want, gefeliciteerd, we worden steeds ouder! U krijgt nu 
gemiddeld 19 jaar pensioen en dat is langer dan waarvoor is 
gespaard.’ 

Boosdoener
Berg legde uit dat het vermogen van de pensioenfondsen steeds 
afhankelijker wordt van rendementen. ‘Als het slecht gaat met 
de beurzen is dat niet te compenseren met premie-inkomsten. 
De lage rente is de grote boosdoener, want dat doet de verplich-
tingen van ABP stijgen.’ Als er niets verandert, gaat ABP per  
1 april 2013 de pensioenen met een half procent korten.
Kort daarna smeedden VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks 
en D66 bezuinigingsplannen. Onderdeel daarvan is om de 

AOW-leeftijd sneller te laten stijgen dan 
in het pensioenakkoord tussen werkge-
vers en vakbonden was afgesproken. Berg 
zegt daar nu over: ‘Het pensioenakkoord 
lijkt in gevaar. De verhoging van de 
AOW-leeftijd gaat eerder in, terwijl we 
zien dat veel oudere werklozen geen baan 
vinden. En het schrappen van de extra 
doorwerkbonussen, vooral bedoeld voor 
de mensen met fysiek zware beroepen, is 
écht een pijnpunt.’

Koesteren
Voorzitter van de Sectorraad Gepen-
sioneerden Ans Wibier, op deze 
jaarvergadering herkozen, prees in 
haar toespraak de vele vrijwilligers 
die actief zijn in de sector. ‘Dat is een 
kostbaar kapitaal van CNV Onderwijs, 
dat gekoesterd moet worden. Hierdoor 
zijn we dichtbij de mensen, waardoor 
we leden binden en behouden.’ Ze 
roemde aftredend bestuurslid Lenie 
Bakker-Van Ast. ‘Deze coördinator van 
de rayoncontactpersonen is gedreven en 
een enorme stimulator van dit enorm 
belangrijke werk. Zij werkte volop mee 
aan het succes en de bloei van de sector.’ 
De aanwezigen kozen Sjoeke Beetstra 
als haar opvolger, door de rayonraden 
Fryslan en Amsterdam e.o. voorgedragen 
als ‘recht door zee, positief kritisch en ter 
zake zeer kundig’. Ook Frans Hintzen, 
lid van de Deelnemersraad ABP, nam 
afscheid. Wibier zei over hem: ‘Frans 
is een wijs en bekwaam bestuurder die 
zeer ingewikkelde materie goed kan 
uitleggen.’ Hij werd opgevolgd door 
Henny de Pee, tot nu toe zeer actief in de 
Sectorraad Primair Onderwijs. Ook pen-
ningmeester Henk Köhler nam afscheid. 
Wibier bedankte hem voor zijn grote en 
deskundige inzet. Pieter Heerens werd 
gekozen tot zijn opvolger, door zijn ‘eco-
nomische deskundigheid en maatschap-
pelijke betrokkenheid’ voorgedragen 
door de rayonbesturen van Rivierenland 
en Haaglanden.
Ciska de Graaff

Voorzitter 
ans Wibier 
spreekt de 
gepensioneerde 
leden toe.
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Pensioenen en actieve leden, daar draaide het om op de goed 
bezochte jaarvergadering van de Sectorraad Gepensioneerden 

van CNV Onderwijs op 25 april. Bestuursleden werden bedankt en 
uitgezwaaid en nieuwe verwelkomd. Verder lieten de aanwezigen 

zich bijpraten over de ontwikkelingen in pensioenland.

‘Gepensioneerde 
vrijwilligers 

kostbaar 
kapitaal!’
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Advertentie

Ben jij gek?!
In iedere klas zit wel een leerling met depres-
sieve gevoelens, adhd, eetproblemen of overma-
tige angsten. Het Fonds Psychische Gezondheid 
wil meer openheid en stimuleert jongeren eerder 
aan de bel te trekken bij psychische problemen. 
Het bestaande lespakket Ben jij gek?! heeft 
nieuwe toevoegingen, bijvoorbeeld een les over 
vooroordelen. Het lespakket richt zich op leerlin-
gen van het mbo, niveau 1 tot en met 4 en leer-
lingen van het voortgezet onderwijs, bovenbouw 
havo/vwo. Het bestaat uit een website, mobiele 
tentoonstelling, posters en freecards, korte 
films en een handleiding met lesmateriaal voor 
docenten. Meer informatie staat op de website 
www.benjijgek.nl.

Als een kind soms niet 
praat

Een stil kind in de klas, terwijl het kind 
thuis honderduit praat? Uit onderzoek 
blijkt dat meer kinderen aan selectief 
mutisme lijden dan lange tijd werd 
aangenomen. Het niet durven praten 
kan voor een kind ernstige gevolgen 
hebben. Dit boek geeft praktische tips 
om kinderen te helpen hun angst om te 
praten buiten de vertrouwde thuissituatie 
te overwinnen. Klinisch psycholoog en 
psychotherapeut Max Güldner beschrijft 
in zijn boek een praktische handleiding 
over selectief mutisme bij kinderen. 
Bestemd voor leerkrachten, hulpverle-
ners en ouders. 
Het boek is het zesde deel van de reeks 
Kinderpsychologie in de Praktijk. In deze 
reeks beschrijven (ortho)pedagogen en 
kinderpsychiaters de nieuwste weten-
schappelijke inzichten in verschillende 
problemen bij kinderen en jongeren. Het 
boek Selectief mutisme bij kinderen, als 
een kind soms niet praat (ISBN 97894 014 
00367) kost €17,99 en is te bestellen op 
www.lannoocampus.nl.

donorWise
Jongeren van 18 jaar krijgen een brief van de 
overheid met de vraag of ze zich willen registreren 
in het Donorregister. Hoe maak je orgaandonatie 
bespreekbaar? De gratis lesmodule, ontwikkeld 
door de Nederlandse Transplantatie Stichting in 
samenwerking met het UMC Groningen, laat jon-
geren nadenken over dit thema. Zowel de biologi-
sche, maatschappelijke als persoonlijke aspecten 
van orgaandonatie komen aan de orde. Door de 
opbouw van losse onderdelen is het lespakket 
flexibel inzetbaar. De module met speelse ani-
maties, vrolijke website, filmpjes, ervaringen van 
leeftijdsgenoten, quizzen en discussieopdrachten 
is geschikt voor het digibord en is gratis beschik-
baar via www.donorwise.nl. 

rekenhulp
Het maximale resultaat behalen met iedere 
leerling, dat is een doel voor iedere leer-
kracht. CPS biedt met het boek Resultaat 
met rekenen ondersteuning bij rekenlessen 
in het basisonderwijs. Alle aspecten van 
effectief rekenonderwijs komen aan bod: Het 
bepalen van juiste doelen, het realiseren van 
een passend aanbod, efficiënt gebruik van de 
rekentijd, didactiek en monitoring. Het boek is 
een aanvulling op de bestaande lesmethodes. 
Met bruikbare handvatten en tips helpt het boek 
leerkrachten om meer uit hun rekenles te halen. 
Het boek (ISBN 9789 0650 8647 1) kost € 27,90 en 
is te bestellen op www.cps.nl/uitgeverij of via tel. 
(033) 453 43 44.

Kennis van autisme
Tijdens de Week van Autisme, de eerste week van april, is weer dui-
delijk geworden dat autisme op vrijwel alle scholen een belangrijk 
item is. Op sommige scholen ontbreekt kennis over het onderwerp. 
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg in Tilburg orga-
niseert in samenwerking met Plantijnhogeschool in Antwerpen voor 
het twintigste jaar een conferentie over autisme, In Service Autisme. 
Gastsprekers tijdens deze conferentie zijn onder andere dr. Olga 
Bogdashina (Engeland), prof. dr. Jean Steyaert (Leuven) en dr. Ina 
Miniankova (Minsk). In verband met de samenwerking met Vlaamse 
autisme-specialisten vindt deze plaats in de provincie Antwerpen, 
in het Provinciaal Vormingscentrum Malle. Het bijwonen van beide 
dagen, 4 en 5 juni, inclusief overnachting en maaltijden kost € 265,-. 
Inschrijven via www.fontysoso.nl/inservice2012.
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Kinderen in de politiek
Dagelijks worden er zestien school-
klassen gratis rondgeleid over het 
Binnenhof, in de Ridderzaal en de 
Eerste en Tweede Kamer. Deze 
rondleidingen zijn een initiatief van 
ProDemos, een landelijke, niet-
partijgebonden organisatie. Pro-
Demos wil zo veel mogelijk mensen 
bij de politiek betrekken. Naast de 
rondleidingen heeft ProDemos divers 
lesmateriaal over actuele onder-
werpen, organiseren ze gastlessen, 
rollenspellen en kinder- en jonge-
rengemeenteraden. De activiteiten 
zijn geschikt voor groep 7 en 8 van 
het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het mbo. Veel van de 
activiteiten zijn gratis, te vinden op 
http://www.prodemos.nl/Voor-scholen.

Van boerderij tot slagerij 
Hoeveel weet een kind van het stukje vlees dat er op 
zijn bord ligt? Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf 
heeft samen met Zorn Uitgeverij vijf interactieve 
weblessen over vlees en de slagerij ontwikkeld. De 
lessen dienen als verdieping op het bestaande les-
pakket over het werk van de slager, Lekker werk, of 
als aanvulling op bijvoorbeeld een themaweek in het 
schooljaar. De lessen zijn voor de bovenbouw van het 
basisonderwijs en behandelen vragen als: ‘Waar zit 
welk stukje vlees?’, ‘Wat gebeurt er in de slagerij en 
welke mensen werken er?’ en ‘Wat is halal, schar-

rel- en biologisch 
vlees?’ Het 
lespakket is tegen 
verzendkosten 
te verkrijgen via 
info@slagers.nl. 
De weblessen 
staan op www.
slagerindeklas.nl 
en zijn gratis te 
downloaden.  

Vroeg engels
Sinds 2008 vraagt de Onderwijsraad om serieus werk te 
maken van de invoering van Vroeg Engels op de basis-
school. Momenteel zijn er ongeveer 700 basisscholen die 
gehoor geven aan deze oproep.
Woensdag 23 mei van 13.45 tot 16.45 organiseert het 
Kennisnetwerk Vroeg Engels van de Christelijke Hoge-
school Ede (CHE) een studiemiddag over Engels in de hele 
basisschool voor leraren en directies. Aansluitend zijn 
er diverse workshops om handen en voeten te geven aan 
Vroeg vreemdetalenonderwijs. De winnaar van de Global 
School Award van vorig jaar zal bijvoorbeeld laten zien wat 
een digitale leeromgeving kan betekenen in het contact 
leggen met kinderen in het buitenland. De kosten voor de 
bijeenkomst bedragen € 65,- per persoon. Scholen die lid 
zijn of worden van het Kennisnetwerk Vroeg Engels hebben 
gratis toegang tot de bijeenkomst. Voor vragen of meer 
informatie: transfer-educatie@che.nl en (0318) 69 65 04.

Ik ben trots op je!
De Finse psychiater Ben Furman gaat in zijn 
nieuwe boek Ik ben trots op je! in op de vraag: Hoe 
communiceer je succesvol met kinderen? In deze 
uitgave vertelt Furman welke vaardigheden, al dan 
niet professionele, opvoeders nodig hebben om 
oplossingsgericht te communiceren met kinderen. 
Met bruikbare hulpmiddelen, tips en sprekende 
voorbeelden wordt er geleerd om op een positieve 
manier met elkaar om te gaan. In de vijf hoofdstuk-
ken komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
Complimenteren en aanmoedigen, communiceren 
in situaties waarin je iets van het kind wilt, het 
versterken van de samenwerking tussen volwas-
senen rondom het kind, niet denken in problemen 
maar in vaardigheden die aangeleerd of verbeterd 
moeten worden, het kind coachen bij het nemen van 
verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden.
Ik ben trots op je! (ISBN 9789077671726) kost € 16,95 
en is te bestellen op www.uitgeverijpica.nl.
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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.
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GEPENSIONEERDEN
rayon utrecht
Dinsdag 22 mei, 14 uur, jaarvergadering, 
Universiteitsmuseum Utrecht, Lange 
Nieuwstraat 106, Utrecht. Om 14.30 uur 
excursie met rondleiding. Info/aanmelding 
bij: Pieter Hansum, p.hansum@casema.nl, 
(035) 541 70 25

rayon den Bosch
Woensdag 6 juni, 14.30 uur-18.30 uur  
(+ maaltijd), jubilarissendag. Cultuurhistori-
sche wandeling door Den Bosch, uitreiking 
speldjes. Info/aanmelding voor 21 mei: 
jacquespoulus@gmail.com

rayon oostelijke en Westelijke mijnstreek
Donderdag 31 mei, 14.00-16.30 uur, Voor-
jaarsontmoeting, Carre-boerderij Biesenhof, 
Biesenweg 1, Geleen. Over: Aandacht voor 
nieuwe ontwikkelingen binnen de organi-
satie plus huldiging jubilarissen. Inleiding 
door prof. dr. A. Vansteenwegen over thema 
Genieten van je relatie na 55+. Info/aanmel-
ding, Oostelijke Mijnstreek Jos Janssen, 
jozefbernardjanssen@hetnet.nl, Westelijke 
Mijnstreek Sef Eurelings, sef.eurelings@
ziggo.nl

VROUWEN
Woensdag 13 juni, 16.30 uur, bijeenkomst 
met allochtone vrouwen in Rotterdam. 
Thema: Assertiviteit, door Gerry van 
Elderen, trainer CNV Onderwijs Academie en 
Trots en plezier in CNV Onderwijs.
Info/aanmelding: vrouwen@cnvo.nl o.v.v. 
bijeenkomst 14 juni.

PRIMAIR ONDERWIJS
netwerk friesland
Woensdag 23 mei, 16.30-20 uur, basisschool 
Toermalijn, Franeker. Bijeenkomst met allochtone 
vrouwen. Over: Agressie in het onderwijs, Braingym 
en Heb ik straks nog werk? Door: Wouter Prins, 
Jacoba van der Wal-Monkel en David Bruning.  
Info/aanmelden: netwerkfriesland@cnvo.nl o.v.v. 
bijeenkomst Franeker.

netwerk limburg
(Sectorraad Primair Onderwijs i.s.m. LAG Brabant 
–Zeeland) 
Woensdag, 23 mei, 16.15-20 uur, Boerke Mutsaers, 
Vijverlaan 2, Tilburg, tegenover station Tilburg 
Universiteit, ledenbijeenkomst Brabant-Zeeland met 
CNV Onderwijspraatcafé. Thema: Professionalisering 
en professionele ruimte, o.l.v. Hans v Dinteren, 
CNV Onderwijs Academie. De mogelijkheid bestaat 
onderwerpen te agenderen. Opgeven voor 14 mei bij 
Phia Oostenbach: netwerklimburg@cnvo.nl, onder 
vermelding van: praatcafé 23 mei.

correctie voorstel algemene Vergadering
In het vorige Schooljournaal werd een voorstel van 
de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs op 
30 mei per abuis toegeschreven aan de Sectorraad 
Onderwijsondersteunend Personeel. De juiste tekst 
luidt:
•  Voorstel om te investeren in externe onderwijs-

expeditie. Ingediend door de Sectorraad Onder-
wijsdienstverlening.   
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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. Teken met je klas voor een lach!

www.cards4cliniclowns.nl

Één tekenles
zorgt voor een
onvergetelijk
moment !

aan directie,    

 en leerkracht
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cito-eindtoets (4)
Een verplichte klassikale Cito-eind-
toets aan het eind van de basis-
school, voor elk kind op hetzelfde 
tijdstip op hetzelfde niveau, doet 
duizenden kinderen onrecht. Als de 
leerkracht uit het leerlingvolgsy-
steem weet dat dit kind op het mo-
ment van de toets de leerstof niet (of 
nog niet) voldoende beheerst, heeft 
het geen zin om de toets toch af te 
nemen. Voor zichzelf, de ouders, de 
leerkracht en alle andere betrokke-
nen krijgt dit kind het etiket: onvol-
doende. De score die deze kinderen 
halen zal betekenen dat ze – puur 
op cognitieve gronden - het havo/
vwo-niveau niet aankunnen. Wat ze 
wel kunnen, daar geeft de toets-
score geen antwoord op. De ouders 
krijgen een uitslag die bevestigt 
wat hun kind niet kan en dat zal het 
zelfvertrouwen van hun kind zeker 
niet ten goede komen. De leerkracht 
krijgt door de score bevestigd wat hij 
uit het leerlingvolgsysteem al wist. 
De vervolgschool heeft geen enkele 
behoefte aan een toets die aangeeft 
wat dit kind niet kan. Daarom mijn 
suggestie.
Neem een clausule op in de wetge-
ving die de scholen het recht geeft 
om bij die leerlingen die volgens het 
leerlingvolgsysteem de leerstof van 
groep 8 niet of nog niet voldoende 
beheersen, een toets af te nemen 
op hun eigen niveau. Dit geeft deze 
kinderen de kans om aan iedereen 
te laten zien wat ze wél kunnen. 
Wim Rutgers, Vragender
(deze brief werd geschreven voordat 
het kabinet demissionair werd)

school van morgen
Typerend in het artikel over De 
school van morgen over andere 
schooltijden in Schooljournaal 8 is, 
dat alleen managers aan het woord 
komen, geen leerkrachten. De 
bovenschoolse manager ‘beaamt 
dat er veel tijd in administratie gaat 
zitten.’ De leerkracht van de Ster-
renschool gaat namelijk van zijn  
30 leerlingen dagelijks bijhouden wie 
wanneer welke leerstof niet heeft 
gevolgd en aan wie hij bijvoorbeeld 
drie weken privé-instructie in alle 
vakken en toetsen en remediërende 
hulp moet geven. HOE? Iedere leer-
ling een laptop is geen oplossing, 
want er bestaan (nog steeds) geen 
individuele digitale leermethoden. 
Ik zou zo graag eens zien dat deze 
mensen het zelf een jaartje (of twee) 
voordoen. Maar ja, ‘het is een gat 
in de markt’ nietwaar? En voor de 
heilige markt stappen we over alle 
bezwaren heen. Hoeveel mensen wil 
je het onderwijs nog uit jagen? 
Alex Scheltens, Apeldoorn

Vrijheid van 
onderwijs
Het artikel in Schooljournaal 7 over 
de vrijheid van onderwijs, heeft 
mij teleurgesteld. CNV Onderwijs 
gaat mee in de hijgerigheid van de 
discussie door artikel 23 vooral te 
associëren met cliché-voorbeelden 
als de homoseksuele leraar uit 
Oegstgeest. Vrijheid van onderwijs 
betekent dat wij scholen mogen op-
richten die enerzijds zich aan de wet 
dienen te houden, anderzijds werken 
vanuit een eigen levensbeschouwe-

lijke of onderwijskundige visie. Dat 
levert dilemma’s op. Dat is de be-
doeling. Botsende waarden worden 
echter in dit artikel gepresenteerd 
als een lastige, wellicht zelfs onge-
wenste keerzijde van ons bestel. De 
waarde van onze onderwijsvrijheid 
schuilt er juist mede in, dat de over-
heid gezonde tegendruk krijgt bij de 
inrichting van ons onderwijs. Zodat 
er scholen zijn die vanuit een chris-
telijke opvatting over gerechtigheid, 
opkomen voor kinderen van vluch-
telingen die van school verwijderd 
dreigen te worden. Of die op grond 
van een antroposofisch mensbeeld 
weigeren de creatieve vakken uit te 
kleden. Of die vanuit een hindoe-
istisch geloof ruimte maken voor 
de innerlijke groei van kinderen, 
hoewel de Cito-toets daar niet naar 
vraagt. De vraag hoe we de kriti-
sche kracht van bijzondere scholen 
kunnen versterken is veel urgenter 
dan de defensieve vragen uit de CNV 
Onderwijsnota.
Liesbeth Vroemen, Nijmegen
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Highschool voor 
leerlingen die 

meer aankunnen
Highschool Rotterdam voor Art&Design, Business en Science 

gaat komend schooljaar van start. Voor havo- en vwo-leerlingen, 
getalenteerd, met Macbook in de hand. Niet omdat paps en 

mams het willen, nee, vanwege de eigen intrinsieke motivatie. 
Onvergelijkbaar met het particulier onderwijs waar veelal drop-outs 

terechtkomen, aldus de directie. Voor vmbo’ers is geen plaats.

Montulet: ‘Deze highschool wil de uitda-
ging aanwakkeren vanuit drie specifieke 
richtingen: Art & Design, Business en 
Science. Voor de ouders zijn er geen 
extra kosten aan verbonden, met uitzon-
dering van twee specifieke projectweken, 
die jaarlijks worden gehouden. O ja, en 
elk kind koopt via een servicecontract 
een Macbook.’ Tetteroo: ‘Onze high-
school is dus niet te vergelijken met 
een particuliere onderwijsinstelling als 
Luzac, waar veelal drop-outs terecht-
komen. We zijn ’n doorsnee school 
met een uitgebreider curriculum voor 
juist gemotiveerde leerlingen. Zij willen 
en kunnen meer dan het gemiddelde 
lesprogramma.’ En de bezoldiging van 
docenten op de highschool? Tetteroo: 
‘Van extra of prestatiebeloning is op deze 

‘De afgelopen jaren viel het ons op dat een groot aantal havo- 
en vwo-leerlingen méér in zijn mars heeft dan het volgen 
van het standaard-lesprogramma. Sommigen, noem het de 
hoogbegaafden onder hen, vervelen zich zelfs. Terwijl uitdaging 
nodig is, wordt in het huidige onderwijssysteem niets met hun 
ontluikende talenten gedaan. Onze highschool, refererend 
aan het Amerikaanse schoolmodel, moet daarin verandering 
brengen.’ Aan het woord is Loek Montulet, samen met Sander 
Tetteroo, directielid van Highschool Rotterdam, die vanaf 
komend schooljaar van start gaat. De nieuwe school gaat met 
haar eerstejaars inwonen bij het Citycollege St. Franciscus en 
valt onder de Stichting LMC, die in Rotterdam een kleine 
dertig vestigingen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium 
omvat. 

Fo
to

’s:
 H

ig
hs

ch
oo

l R
ot

te
rd

am



Business met het lokale bedrijfsleven en bij Science met de Tech-
nische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Onze leerlingen weten al vroeg wat hen na de middelbare school 
te wachten staat.’’
Die nieuwe werkwijze vergt een andere, modernere manier van 
leerstofoverdracht en -toetsing, zegt Tetteroo. ‘De huidige onder-
wijsvorm kun je best ouderwets noemen. Vergeet niet, die dateert 
uit de negentiende eeuw. Willen wij de aandacht van gemoti-
veerde leerlingen er bij houden, hen meer bieden dan gemiddeld, 
dan zullen de docenten een vertaalslag moeten maken in het 
onderwijsaanbod. Highschool Rotterdam gaat dat, klein begin-
nend, doen. De docent niet op afstand maar sámen-werkend met 
de leerling. Nadenkend over het zo aantrekkelijk mogelijk maken 
van leerstof. Kijk, leerboeken zullen niet verdwijnen. Wel gaan we 
ze anders interpreteren. Waarom staat specifieke informatie in een 
boek? En: wat kun je er mee?’ 

Creatief
‘De gemotiveerde leerling uitgedaagd door een creatieve, erudiete 
docent, dat is de corebusiness’, zegt Montulet. ‘Dus vragen wij van 
het onderwijzend personeel: jarenlange onderwijservaring, een 
eerstegraads bevoegdheid, buiten de kaders durven denken, cre-
atief zijn in de begeleiding van leerlingen. En veel aandacht voor 
de ontwikkeling van het portfolio per leerling.’ Het is een van de 
speerpunten van de highschool, vult Tetteroo hem aan. ‘Daarin 
worden de leerling en zijn keuzes gevolgd. Niet voor niets zijn van 
de twintig docenten die bij deze school werken, er straks zes ook 
loopbaancoach. Zij hebben daartoe allen een specifieke opleiding 
gevolgd. Of die keuzes niet te vroeg gemaakt moeten worden? We 
denken van niet. Als je als leerling breder leert kijken, al vroeg 
kunt reflecteren en kennis kunt maken met de keuzemogelijk-
heden, dan focus je als vanzelf beter op de eigen ontwikkeling.’ 
Vervolgend: ‘Tsja, het vergt op een ándere manier veel 
van de docenten. Maar in de praktijk zien we dat ze de 
highschool opvallend graag mee vormgeven. Deze collega’s 
dragen dagelijks eigen ideeën en nieuwe initiatieven aan om 
de lesprogramma’s vanaf augustus top-inspirerend te maken.’ 
Beatrice Keunen 
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school geen sprake. We hanteren de 
overheidsnormen vanuit het ministerie 
van Onderwijs.’ 

intakegesprek
In totaal 75 havo- en vwo-leerlingen 
kunnen vanaf augustus op de Highschool 
Rotterdam terecht. Ze zijn geselecteerd 
via een strenge selectieprocedure, 
waaruit de intrinsieke motivatie van 
de jongeren zélf moet blijken. De 
aanmeldingseisen zijn: een hoge Cito-
score, een gunstig advies vanuit groep 
8, een sollicitatiebrief plus CV en een 
intakegesprek met presentatie van een 
werkstuk. ‘Natuurlijk zijn in een enkel 
geval de ouders meer gemotiveerd dan 
hun kroost. Maar die kinderen gebruiken 
dan het woord “moeten” tijdens een 
sollicitatiegesprek. Die leerlingen willen 
we dus niet.’ Jammer dat uitmuntende 
vmbo-leerlingen de highschool niet kun-
nen volgen? Montulet: ‘Die richting valt 
niet binnen onze huidige school. Daar 
hebben we geen ervaring mee.’

triggeren
Niet alleen verveling tegengaan, of 
ontluikende talenten triggeren, de High-
school wil met haar nieuwe inrichting 
van het onderwijs ook uitval in het 
hbo en op de universiteit voorkomen. 
Montulet: ‘De vaardigheden die hier bij 
lessen en projecten worden opgedaan, 
stroken met de competenties benodigd 
in het vervolgonderwijs. Vandaar onze 
samenwerking bij Art& Design met 
de Willem de Kooning Academie, bij 

sfeer proeven 
tijdens de 
open dagen in 
februari in het 
toekomstige 
schoolgebouw.
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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.

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 

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

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

Na je bachelor natuurlijk ook je master!

HBO-master
Special Educational Needs (SEN)

Over leren, gedrag, begeleiden en passend onderwijs

Informatieavonden op 24 mei en 6 juni (van 18.00 - 21.00 uur)
Extra inloopavonden in Den Bosch op 15 mei en in Eindhoven en Tilburg  
op 14 mei. Maak gebruik van de Lerarenbeurs (kan tot 1 juni)

Kijk voor meer informatie en aanvraag van een brochure op fontys.nl/oso, 
mail naar oso@fontys.nl of bel 08850 77133. 

Jij maakt  
het verschil!

GEEF YASMIN EEN ‘BLIND DATE’
Yasmin (17) uit Nepal heeft staar en is bijna blind.
Zij kan niet naar school en niet werken; zij is afhan-
kelijk van haar familie. Een ‘Blind Date’ in de met 
Nederlandse donaties opgezette oogkliniek is het 
mooiste wat haar kan overkomen. Nederlandse oog-
artsen en andere vrijwilligers leiden lokaal personeel 
op en helpen, waar nodig, met opereren. Na haar 
staaroperatie heeft Yasmin weer een toekomst. Voor 
€ 35,- geeft u al een staaroperatie. Voor € 10,- een 
bril. Steun de actie van Eye Care Foundation in 
samenwerking met Nederlandse oogartsen.

www.geefeenlens.nl
Giro 5 25 25 

GEEF YASMIN EEN ‘BLIND DATE’

geef een lens aan een medemens

Werkt u in het onderwijs? Goede begeleiding van leerkrachten verhoogt de 
kwaliteit van het werk van de professional voor de klas en de samenwerking 
in het team. Wilt u anderen graag begeleiden bij het uitvoeren van hun werk 
door refl ectie en ervaringsleren?

Kom naar de gratis proefl es van de Supervisorenopleiding van Windesheim 
op vrijdag 1 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie? www.windesheim.nl/supervisorenopleiding

Supervisor worden? 

Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 10 26 mei

nr. 11 9 juni

nr. 12 23 juni

nr. 13 8 september

nr. 14 22 september
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Stichting KPO Sint Antonius met zes scholen in gemeente De Ronde 
Venen zoekt per 1 augustus 2012 een daadkrachtige, ondernemende 
en inspirerende directeur (DA & 0,7 fte.) voor de Proostdijschool in 
Mijdrecht.

Ben jij de nieuwe directeur 
van de Proostdijschool?

Ben jij de persoon die:
•  ervaring heeft met leidinggeven;
•  graag de kans grijpt om sturing te geven aan het onderwijs en 

de organisatie van een school in ontwikkeling;
•  de kwaliteiten van de school verder uitbouwt en naar buiten brengt;
•  hart, oog en oor toont voor alle betrokkenen en daarmee een 

verbindende factor is;
•  een managementopleiding voor schoolleiders heeft gevolgd of 

bereid is deze te volgen.

Dan hebben wij voor jou:
•  een uitdaging op een school die staat voor vertrouwd, veilig, 

verrassend en veelzijdig onderwijs;
•  een gedreven en enthousiast team van leerkrachten;
•  een school met betrokken ouders;
•   een groep directeuren waarmee het prettig samenwerken is 

en 175 aardige, leergierige kinderen.

Interesse?
Stuur dan je brief en CV uiterlijk maandag 4 juni 2012 aan 
de bovenschools directeur van Stichting KPO Sint Antonius, 
dhr. O. Stokhof via ostokhof@kpoantonius.nl. 
Kijk voor meer informatie over de stichting en de school op 
www.kpoantonius.nl en www.proostdijschool.nl. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen 
met de heer O. Stokhof, bovenschools directeur, 
bereikbaar op telefoonnummer 06-15429530 of via e-mail: 
ostokhof@kpoantonius.nl. Een geschiktheidsassessment 
kan deel uit maken van de procedure.

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

Stichting PCBO Baarn-Soest zoekt

directeuren (0.8 - 1,0 FTE) 
voor o.a. de Da Costaschool en Prof. J. Waterinkschool in Soest

Meer info: www.pcbobaarnsoest.nl onder vacatures.
Sollicitatiebrief en CV sturen aan p-z@pcbobaarnsoest.nl 

t.a.v. mevr. Sigried Wevers, 035-60 99 234 / 035-60 99 235. 

Een uitgebreid functiepro el is op aanvraag beschikbaar.

Kleine advertenties
Te Huur: 
Comfortabele staCaraVan ameland (ballum). 
Mooie standplaats met vrij uitzicht. Ameland, de Waddendiamant 
met uitstekende wandel -en fietsmogelijkheden. Stacaravan nog 
gedeeltelijk vrij na 1 juni. Voor informatie: Kijk op website van 
camping Roosdunen/verhuur particulieren of bel Jan de Maar,  
(0592) 34 01 84. Mailen kan ook: jandemaar@hetnet.nl 

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.

Word ook KWF-collectant
Meld je vandaag nog aan op
www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte

www.cnvo.nl/adverteren



Advertentie

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

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

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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jaar heeft hij daarom ‘zin in iets anders’. Na de zomerva-
kantie begint hij aan de pabo. ‘Ik verwacht wel dat het pit-
tig wordt, weer met mijn neus in de boeken, maar ik heb 
er zin in. Waarschijnlijk ziet mijn leven er over drie jaar 
heel anders uit.’ Peter is lid geworden van CNV Onderwijs 
vanwege de grote veranderingen in het onderwijs. ‘Ik vind 
het belangrijk dat er iemand voor mijn belangen opkomt.’
Naast zijn werk staat hij graag op het voetbalveld, om 
zelf te spelen en om de jeugd te trainen. FC Groningen is 
‘zijn club’. Of hij zijn gymbevoegdheid wil gaan halen weet 
hij nog niet. Wel staat vast dat hij na de studie terug wil 
in het speciaal onderwijs: ‘Kinderen met een beperking 
hebben het vaak al lastig genoeg, het is een uitdaging om 
ze zo goed mogelijk te helpen.’ 
HD

‘Het liefst werk ik met pubers, ik ben zelf nog maar net uit 
die fase dus ik weet wat ze doormaken’, lacht Peter van 
Dijken. De jonge inwoner van het terpdorp Burum werkt 
als inval-klassenassistent op de W.A. van Lieflandschool 
in Groningen. Op de school voor speciaal basisonderwijs 
werkt hij voornamelijk met kleuters. ‘Het werken met 
jonge kinderen is leuk, maar bij kleuters heb je meer een 
verzorgende taak. Uit pubers kan ik meer halen.’ Na twee 

Peter van Dijken (21):
‘De pabo lijkt mij pittig’
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Jouw partner  
in de school

 


