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Het lorentz Casimir lyceum in eindhoven kreeg vorige week bezoek van een team van jongerenzender SlAM!FM in 
het kader van de Schoolaward voor de leukste school van Nederland. Hiervoor waren ook de de lindeborg in leek, 
CSg Veenendaal, lyceum Sancta Maria in Haarlem en de Vd. Capellen Sg in Zwolle genomineerd. Nagegaan werd 
of de leerlingen zich door de geluidsbarrière konden schreeuwen en of de school voldoende versierd was in de 
kleuren van radiostation en sponsors. Na sluiting van dit blad is de winnende school bekend gemaakt.
of de leerlingen zich door de geluidsbarrière konden schreeuwen en of de school voldoende versierd was in de 
kleuren van radiostation en sponsors. Na sluiting van dit blad is de winnende school bekend gemaakt.kleuren van radiostation en sponsors. Na sluiting van dit blad is de winnende school bekend gemaakt.
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‘Excellente scholen moeten 
zwakke scholen helpen’
‘excellente scholen moeten de verantwoordelijkheid nemen 

zwakke scholen vooruit te helpen’, zegt CnV Onderwijsvoorzitter 

Helen van den Berg in reactie op het predicaat excellente school 

dat 52 scholen afgelopen maandag ontvingen. ‘Zo kunnen kennis 

en ervaring overgebracht worden van scholen waar het heel goed 

gaat naar scholen waar het iets minder goed gaat en werkt de 

sector zelf aan een kwaliteitsimpuls.’  in den Haag doopte staats-

secretaris Sander dekker 52 van de 142 aangemelde scholen tot 

excellente school 2012: ‘U zit in de voorhoede, u bent aanjagers 

van een beweging die we nodig hebben voor de omslag naar een 

cultuur, waarin excelleren de norm is in plaats van de uitzonde-

ring. waarin het wordt aangemoedigd je te onderscheiden en de 

lat hoog te leggen. en waarin het vanzelfsprekend is, dat je van 

elkaar wilt leren. excellente scholen zijn de koplopers, de rolmo-

dellen waaraan andere goede scholen zich kunnen optrekken.’ 

excellente scholen zijn scholen die, volgens een vakjury, over de 

volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als 

daarbuiten. daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een 

school werkt een belangrijke rol. Op www.excellentescholen.nl

zijn alle juryrapporten te lezen. CnV Onderwijs is niet tegen excel-

leren, maar ‘het moet geen race tussen scholen worden, wel een 

ambitie om voor de leerlingen het beste te bereiken’, zegt Van 

den Berg. ‘wat ons betreft moet het gaan om de toegevoegde 

waarde van een school. en verder is het een bevestiging van wat 

we al weten: we hebben toppers in het onderwijs! en die toppers 

moeten niet alleen de goede scholen helpen, zoals de staatsse-

cretaris zegt, maar juist de zwakke scholen!’ 

CdG
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kleuren van radiostation en sponsors. Na sluiting van dit blad is de winnende school bekend gemaakt.kleuren van radiostation en sponsors. Na sluiting van dit blad is de winnende school bekend gemaakt.
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kiezen voor kwalitatief sterke leraren
de aanpak van het lerarentekort heeft onvoldoende succes 

gehad, zo stelt de Onderwijsraad. er zijn te weinig leraren 

en ook het aantal onbevoegden voor de klas neemt toe. 

Volgens de raad is het beleid van de afgelopen jaren vooral 

gericht geweest op het kwantitatieve tekort. nu is het tijd om 

een kwaliteitsslag te maken, aldus het adviesorgaan. 

Volgens de Onderwijsraad is er nu tijdelijk sprake van een 

verminderd lerarentekort, door dalende leerlingenaantallen, 

de economische crisis en het beleid om ouderen aan het 

werk te houden. 

Om het toekomstige lerarentekort terug te dringen en tege-

lijkertijd een kwaliteitsslag te maken, doet de Onderwijsraad 

verschillende aanbevelingen. Zo moet er onder meer betere 

werving en selectie rond de opleidingen plaatsvinden (zelf 

actief goede studenten zoeken, selectie aan de poort, oplei-

dingen op hoog niveau en speciale trajecten voor excellente 

studenten). daarnaast kan de beroepsstandaard van zit-

tende leraren worden verhoogd (verplichte na- en bijscho-

ling, registratie lerarenregister als voorwaarde om de lesbe-

voegdheid te behouden, serieuzere praktijkbeoordeling van 

leraren). de raad ziet ook een rol voor schoolleiders en advi-

seert ook voor hen een register in te stellen. Ook zou hun 

bij- en nascholing onder meer in het teken moeten staan van 

personeelsbeleid.

CnV Onderwijs is voorstander van het lerarenregister en het 

bijhouden van de bekwaamheidseisen van onderwijsperso-

neel. Ook wordt momenteel meegewerkt aan het opzetten 

van een schoolleidersregister. Maar de bond benadrukt dat 

bij alle hogere eisen die aan leraren worden gesteld ook een 

passende beloning hoort. CnV Onderwijs vindt het hoog tijd 

dat er na jaren een einde aan de nullijn komt. (Zie ook pagina 

10 t/m 12) 



Prins of Koning Willem alexanderschool?
Veel scholen zijn ver-

noemd naar de troon-

opvolgers, prins willem 

alexander en prinses 

Máxima. Maar wat gaat er 

gebeuren met die namen 

nu de prins en prinses, 

koning en koningin wor-

den?

de Prinses Máximaschool 

in Berkel en rodenrijs is 

niet van plan de naam te 

veranderen zegt direc-

teur Hanneke de Frel. 

‘de school is gestart toen 

Máxima prinses was. een 

straatnaam verander je 

ook niet, dus wij hebben 

besloten om deze naam 

te behouden.’ de Prins 

willem alexanderschool 

in Soest is er nog niet uit 

of zij de naam gaan veran-

deren. ‘ik wil eerst weten 

hoe het team erover 

denkt. daarna ga ik ook de mening van de kinderen en die van 

de ouders vragen. Binnenkort nemen wij een tevredenheidtest af 

en vragen wij wat zij van een eventuele naamswijziging vinden. 

al deze uitslagen bij elkaar zullen het lot van de naam bepalen’, 

vertelt directeur anja Luitjes. de Prins willem alexanderschool in 

nieuwekerk aan den iJssel is ook niet van plan om de naam te 

veranderen. ‘er zijn ook nog Prinses Beatrixscholen, dus waarom 

zouden wij dan wel onze naam veranderen?’, zegt directeur ronald 

Verhoef. ‘Ooit, het zal nog wel even duren, als prinses amalia de 

troon zal opvolgen, wordt willem alexander weer een prins. dan 

klopt de naam van onze school weer.’ 

JP

Schoolnieuws

• Nederland is 52 hele trotse scholen rijker. Zij kregen 
maandag uit handen van staatssecretaris Dekker het 
predicaat excellent. Meteen stonden de kranten vol 
met sceptische, zuurpruimerige verhalen. Want wat 
is excellent? en is het niet gek dat scholen zichzelf 
moesten opgeven?
• en hoe kan het dat de scholen die bij 
onderwijssocioloog Jaap Dronkers hoog scoren niet bij 
deze 52 uitblinkers zitten en dat scholen die van hem 

een schamel zesje kregen wel bij de gelukkigen behoren? 
De middelmaat krijgt nu een Michelinster, zegt hij. 
• Wat ik leuk vind is het verhaal van een leerling van 
een bekroonde vmbo-school in tilburg. Hoewel ze 
zelf zakte voor haar examen, noemt ze de school een 
supergoeie, keigave school. Leraren en leerlingen blij, 
trots en gemotiveerd. en daarmee een inspiratiebron 
voor andere, goede en zwakke, scholen!
Ciska de Graaff
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In gesprek met 
aBP-bestuurders 
over verlaging 
pensioenen
aBP heeft besloten de pensioenen per 1 april met 
een half procent te verlagen (zie ook pagina 20 van dit 
Schooljournaal). dat kan bij onderwijspersoneel allerlei vragen 
en emoties oproepen. is de verlaging van de pensioenen 
echt nodig? is er geld als ik straks met pensioen ga? Belegt 
aBP wel goed? U kunt daarover in gesprek met bestuurders 
van aBP op twaalf bijeenkomsten overal in het land, 
beginnend op 12 maart in Heerenveen, eindigend op 18 april 
in assen, allen van 19 tot 21.30 uur. data en locaties staan 
op www.abp.nl > ga in gesprek met onze bestuurders. een 
bijeenkomst digitaal volgen kan ook via dezelfde site: op 
dinsdag 26 maart en woensdag 17 april van 19 tot 21.30 uur.

21 januari: Een student aan het Dawson Col-
lege in Montreal, Canada, wordt van school 
gestuurd, nadat hij een gevaarlijk beveili-
gingslek in het computersysteem had ontdekt. 
De jongen bouwde een applicatie om studenten 
eenvoudiger toegang te geven tot hun persoon-
lijke informatie, toen hij het lek ontdekte. (Bron: 
NU.nl)

23 januari: Trainer Gertjan Verbeek en de AZ-
selectie lezen voor op verschillende basisscho-
len in Alkmaar. Dit doen zij in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen. (Bron: AZ.nl)

24 januari: De politie van Sprang-Capelle pakt 
een 18-jarige jongen op, omdat hij een schiet-
partij op een school heeft aangekondigd. In de 
voorgaande nacht zette de jongen in het Engels 
op een chatsite dat de lezers de volgende dag 
de kranten maar in de gaten moesten houden. 
(Bron: Omroep Brabant)
 De directie van de Buchtel-school in Akron 
in de staat Ohio schorst een leerkracht voor 
onbepaalde tijd, omdat zij de monden van luid-
ruchtige leerlingen dicht plakte met tape. Ze 
nam foto’s van de leerlingen en plaatste deze 
op Facebook met de tekst: ‘Eindelijk heb ik een 
manier gevonden om ze stil te houden!’ (Bron: 
Algemeen Dagblad) 

30 januari: Basisschool De Kerneel start een 
eigen nieuwszender. Samen met Koffiebrander 
Douwe Egberts bouwde de school een eigen 
studio waar iedere week Het Kerneel Journaal 
wordt opgenomen. De kinderen houden hier-
mee hun ouders op de hoogte en de uitzen-
dingen kunnen bekeken worden op YouTube. 
(Bron: Basisschool De Kerneel)  

31 januari: Er rukken vijf ambulances uit naar 
het DaCapo College in Sittard. Een persoon 
heeft een onbekende vloeistof rond gespoten. 
Vier leerlingen hebben last van ademhalings-
problemen, hun ogen en hun keel. (Bron: NU.nl) 

wat was!

Cito-toets 2013 
te koop
Het ging bijna fout met de Cito-toets. afgelopen week is 

de eindtoets Basisonderwijs gestart op 85 procent van de 

basisscholen. een week eerder werd bekend dat een aantal 

opgaven van de toets te koop waren voor € 450,- op Markt-

plaats.nl. de organisatie wist nog niet of ze de toets terug 

gingen halen toen het net bekend was. Uiteindelijk waren er 

geen aanwijzingen dat de inhoud van de opgaven daadwer-

kelijk bekend zijn geworden, dus is de toets gewoon afge-

nomen. de organisatie heeft wel aangifte gedaan van schen-

ding van het auteursrecht en de geheimhoudingsplicht. 

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 



‘Paars, helemaal mijn kleur!’
‘Welkom bij de club!’ Met deze 

woorden overhandigde CNV 

Onderwijsbestuurder Willem 

Jelle Berg afgelopen maandag 

een paarse fiets aan Christine 

Verhoeven, leerkracht aan de 

Eben-Haëzerschool in Kamerik. 

Zij is een van vijf winnaars van 

een fiets, dagelijks verloot op de 

Nationale Onderwijs Tentoon-

stelling onder bezoekers van 

de stand van CNV Onderwijs. 

Verhoeve glunderde: ‘Goed om 

lid te zijn van een vakvereniging. 

En ik ben heel blij met de fiets. 

Paars, helemaal mijn kleur!’ Op 

de NOT kregen nieuwe leden 

de eerste drie maanden gratis  

lidmaatschap. Wegens succes 

is deze actie verlengd tot en  

met 28 februari. Kijk op 

www.cnvo.nl. 

CdG

Schoolnieuws
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In memorIam WIl Jetten  

‘Hij heeft ontzettend veel en ontzettend lang activiteiten 
voor onze bond verricht. Ontzettend hartelijk dank 
daarvoor.’ Toenmalig voorzitter Michel Rog kwam 
superlatieven tekort om Wil Jetten op de Algemene 
Vergadering van november 2008 in het zonnetje te 
zetten. De Limburger, die vorige week op 82-jarige 
leeftijd overleed, kreeg een insigne voor zijn jarenlange 

inzet voor CNV Onderwijs en rechtsvoorganger KOV. 
Zo was Jetten mede-initiatiefnemer en besuurder van 
wat inmiddels de Sectorraad Postactieven heet, was hij 
lange tijd lid van het hoofdbestuur van de KOV, lid van 
eerst het federatiebestuur en daarna het verenigings-
bestuur van Onderwijsbond CNV en CNV Onderwijs. 
Collegabestuurder Wim Stoop herinnert zich Jetten als 
een vrolijke, sprankelende, nieuwsgierige man, begaan 
met het lot van anderen. ‘Als hij onrecht proefde kon 
hij laaiend worden. In wezen was dat ook zijn innerlijke 
motivatie om zich naast zijn ulo- en mavo-werk op de 
vakbeweging te storten. Het authentieke geluid waar-
mee hij zalen vulde om zijn kennis van de pensioenen te 
uiten, werd als deskundig én bewogen door de toehoor-
ders herkend. Op het KOV-regiokantoor in Roermond 
stond hij, ongeacht het tijdstip, klaar om iedereen te 
helpen die op pensioengebied ook maar iets te vragen, 
te vrezen of te hopen had.’ Jetten was verder lang 
verbonden aan de deelnemersraad van ABP.
PM
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Duurzame onderwijsontwikkeling 
vraagt om integraal leiderschap
Maak kennis met de Leiderschapsacademie van het  
Centrum voor Nascholing. 

  Oriëntatie op Leiderschap in het Onderwijs
  Master Integraal Leiderschap - diverse trajecten mogelijk  
voor startende en ervaren leidinggevenden PO, VO & MBO 

Bezoek de proefcolleges 
Dinsdag 5 maart in Heemskerk
Donderdag 14 maart in Amsterdam

Ga voor meer informatie en de brochure naar

www.centrumvoornascholing.nl

- leiderschapsacademie -

centrum voor nascholing

093-148 adv Schooljournaal 190x130mm-1.indd   1 31-01-13   14:01

Mijn vorige stuk ging over orde houden. Ik had 
toen geschreven dat ik zo nu en dan leerlingen 
een ‘tik’ op het achterhoofd geef als zij door mijn 
uitleg heen praten. Een lezer heeft hier behoorlijk 
veel kritiek op gegeven. Ik kon het niet maken en 
ik moest volgens haar maar snel een andere baan 
zoeken. Een waar ik niet met kinderen en orde 
houden te maken heb. De kans is groot dat meer 
lezers van Schooljournaal er zo over denken. Heel 
begrijpelijk ook. In de Nederlandse samenleving 
wordt een tik al snel gezien als mishandeling. 
Daarom wil ik nu mijn tik definiëren om alles op te 
helderen. Één van mijn regels in de klas is: ‘Als de 
juf of een klasgenoot praat, ben ik stil’.  Een regel 
die ik continu herhaal en bespreek. Het is een vorm 
van respect tegenover elkaar. Als er iemand aan 
het woord is en ik loop toevallig langs een leerling 
die er doorheen praat, dan raak ik zachtjes zijn of 

haar achterhoofd aan. Deze speelse tik is totaal 
niet kwaadaardig. Als mijn kids dit gevoel wel 
zouden hebben, dan had ik dit allang geweten. De 
meeste leerlingen die ik les geef zijn alles behalve 
bang voor een docent. Dit kun je dan ook niet 
zomaar doen. Het vereist een bepaalde band, die ik 
tot nu toe altijd heb weten te creëren. Met weder-
zijds respect trouwens, waardoor zij dit van mij 
accepteren. Gelukkig zien mijn leerlingen mij niet 
als ongeschikt en dat is het allerbelangrijkste!

mariam Zanzan
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Door de in het onderwijs gehanteerde nullijn, ontstaat er een steeds groter gat tussen loonontwikkeling en 
optredende prijsstijgingen door inflatie. In de illustratie wordt de loonontwikkeling in het primair onderwijs 
weergegeven, uitgaande van een inkomen van € 3.000,- bruto en de sinds 2006 al dan niet doorgevoerde 
loonstijgingen en opgetreden inflatiepercentages. (bronnen: trendnota en CBS).
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Dáág nullijn, 
hallo waardering!

De laatste salarisverhoging in het onderwijs 
stamt van begin 2009 en ook in 2013 is het 

nog armoe troef met de nullijn. De petitie 
van CNV Onderwijs Dáág nullijn, hallo 

waardering! werd door duizenden mensen op 
de NOT ondertekend en ook nu nog stromen 

de handtekeningen en steunbetuigingen 
binnen. Een leraar: ‘We worden al jaren 

ondergewaardeerd!’ 
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De leden van CNV Onderwijs zijn boos. Allereerst op de 
regering omdat die tot een nullijn heeft besloten. Maar een 
enkeling heeft ook het idee dat CNV Onderwijs het alle-
maal maar slikt en er niets tegen doet. Een briefschrijver 
vraagt zich af wat de bond nu eigenlijk dóet tegen de nul-
lijn. ‘We zitten al vier jaar op de nullijn en moeten salaris 
inleveren om in het onderwijs te kunnen investeren. Doen 
Bussemaker en Dekker dat ook als ze geld te kort komen 
op hun begroting of mag alleen het werkveld bijdragen? 



Dáág nullijn, 
hallo waardering!
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En wordt het nu onderhand niet eens 
tijd dat CNV Onderwijsbestuurders 
van het pluche afkomen en actie gaan 
ondernemen?’ 

DuIDelIJk SIgnaal
‘CNV Onderwijs maakt zich elk jaar 
hard voor loonruimte en een goede 
invulling daarvan’, zegt Helen van den 
Berg, voorzitter van CNV Onderwijs, 
stellig. ‘Sinds er sprake is van de nullijn, 
spreken we de politiek en de bewinds-
lieden hier veelvuldig op aan. We doen 
dit in brieven, gesprekken, lobbyactivi-
teiten en dan nu met de petitie Dáág 

nullijn, hallo waardering! De petitie zullen 
we binnenkort aanbieden aan de Vaste 
Kamercommissie voor onderwijs van de 
Tweede Kamer. We geven hiermee een 
duidelijk signaal af dat er in 2014 echt 
weer loonruimte moet zijn, te besteden 
aan salarisverhoging. Wij doen dus 
alles wat in onze macht ligt, maar wij 
bepalen helaas niet of de nullijn van 
tafel gaat, dat doen de politiek en werk-
gevers. Ik begrijp dat dat voor leden 
heel moeilijk is.’

SIgaar
In de sectoren hbo en universiteiten is 
er voor 2013 wel een salarisverhoging 
afgesproken: in het hbo een eenmalige 
uitkering, voor de universiteiten 2 
procent loon erbij. Dit is echter bereikt 
door de bovenwettelijke werkloos-
heidsuitkeringen te versoberen en te 
verkorten en de seniorenregelingen te 
schrappen. Van den Berg: ‘Een sigaar 
uit eigen doos dus. En dat willen wij 
niet! Als CNV Onderwijs morgen 
instemt voor primair en voortgezet 
onderwijs de bapo te schrappen en de 

bovenwettelijke uitkeringen te versoberen, krijgen wij ook 2 
procent salarisverhoging. Maar wij vinden dat onderwijs recht 
heeft op én én: een beter salaris en een goede regeling om als 
oudere gezond in het onderwijs te blijven werken. We gaan geen 
arbeidsvoorwaarden uitruilen.’

Bapo BehouDen
Vanaf 2017 wil de regering 340 miljoen euro beschikbaar 
stellen voor verbetering van de kwaliteit van leraren en school-
leiders, áls de sociale partners meewerken aan modernisering 
van arbeidsvoorwaarden. Wat het kabinet betreft valt daar 
afbouw van de bapo onder. Minister Bussemaker zei daarover 
in Schooljournaal 20: ‘Het is een fiks bedrag waar we ook iets 
voor terugvragen.’ En staats-
secretaris Dekker: ‘De bapo 
is een ouderwetse regeling 
die het onderwijs bakken met 
geld kost.’ CNV Onderwijs-
voorzitter Van den Berg: ‘Ik 
ben tegen die koppeling. De 
regering gaat hier niet over, 
dat is aan de sociale partners. 
Wij willen de bapo behouden. 
Het stelt ouderen in staat om 
door te werken. Wel zullen we 
aan de cao-tafels praten over 
een modernisering van de 
seniorenregeling en duurzame 
inzetbaarheid van al het perso-
neel. Maar waar het om gaat is 
dat het een zaak is van sociale 
partners.’

nIet voor SalarIS
Staatssecretaris Dekker zei op 
de NOT: ‘Ik ben vóór waar-
dering en niet per se voor de 
nullijn.’ Hij tekende de petitie 
echter niet. Uit een onderzoek 
van Schooljournaal in december 
bleek dat onderwijspersoneel 
liever geld wil voor salaris-

‘Iedereen moet 
gewaardeerd worden!’
Netty van Veldhuijzen (groep 6) en Anja van Ros-

sum (groep 5) van de Nicolaasschool in Odijk zijn 

enthousiaste juffen, hebben plezier in hun werk én 

willen dat de nullijn van tafel gaat. Van Rossum: 

‘Natuurlijk moeten we in tijden van crisis allemaal 

iets inleveren, maar wij worden al jaren onderge-

waardeerd. En dat terwijl we het wel steeds druk-

ker krijgen!’ Van Veldhuijzen vult aan: ‘We krijgen 

steeds meer op ons bordje. Gooi maar over de 

schutting van de school.’ Van Rossum: ‘Drugs-

gebruik? Moet de school iets aan doen. Te dik? 

Laat de school het maar oplossen. Zwemdiploma 

halen? Kan de school wel voor zorgen. Laten we 

toch teruggaan naar het leren!’ Haar collega weer: 

‘De werkdruk is echt hoog. We staan voor groepen 

met dertig leerlingen zónder enige ondersteuning 

en mét steeds meer zorgleerlingen.’ Van Rossum 

lacht een beetje zuur: ‘En dan kunnen ze sommige 

leraren wel opwaarderen naar schaal LB, maar wat 

stelt dat nou helemaal voor? Iedereen moet ge-

waardeerd worden voor de enorme inzet die we 

allemaal tonen en dat kan niet met een nullijn voor 

het vierde jaar op rij!’

‘Weg met De nullIJn!’ 
Geert de Hoogh, gepensioneerd basisschooldi-
recteur, tekende ook de petitie tegen de nullijn. 
‘Ik teken voor mijn werkende collega’s. Er wordt 
altijd met de mond beleden dat onderwijs zo 
belangrijk is en de mensen die er werken hele-
maal, maar intussen gebeurt er van alles om dat 
keihard te ontkennen. Toen ik nog directeur was 

had ik echt moeite om mensen gemotiveerd te 
houden hoor, als ze geen salarisverhoging kre-
gen. Waar blijkt die waardering dan wel uit? Dan 
kon ik ze wel heel hard waarderen als directeur, 
maar een geldelijke beloning zou ook wel fijn zijn. 
Op deze manier komt onderwijs steeds meer op 
achterstand te staan. Dus weg met die nullijn!’
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sen dan voor professionalisering, terwijl 
het regeerakkoord juist een omgekeerde 
actie laat zien: géén salarisverhoging, wél 
professionalisering. Dekker zei daarover in 
Schooljournaal 20: ‘Ik denk dat het vergroten 
van de deskundigheid van leraren straks de 
grootste bijdrage levert aan de kwaliteits-
verbetering van het onderwijs.’ Hij meent 
dat dát de aantrekkingskracht van het vak 
vergroot. ‘Als je kiest voor het onderwijs, 
doe je dat niet alleen voor het salaris. Dat 
doe je omdat je hart ligt bij het werken met 
jonge mensen (…)’

klaar
‘Het klopt dat mensen kiezen voor onder-
wijs vanuit bevlogenheid, passie en betrok-
kenheid’, zegt Van den Berg. ‘Maar op een 
gegeven moment vraag je toch te veel van 
mensen. Kijk, een jaar op de nullijn kan, 
we moeten allemaal een bijdrage leveren, 
en een tweede jaar is ook nog bespreekbaar, 
maar daarna moet het klaar zijn. Onderwijs 
staat nu voor het vierde (primair onderwijs 
en mbo) en derde (voortgezet onderwijs) 
jaar op de nullijn en heeft meer dan genoeg 
bijgedragen aan de bezuinigingen. De sector 
komt daarmee op een grote achterstand 
ten opzichte van andere sectoren en dat is 
niet verstandig als er straks een grote bups 
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‘Standaard overwerken 
in het onderwijs’
Eric Koele (groep 7/8) en Anke van Veen (groep 8) 

van basisschool De Wegwijzer in Leidschendam 

hebben de petitie tegen de nullijn vol overtuiging 

getekend. Van Veen: ‘We zullen er niet voor sta-

ken, want staken doen we alleen voor de kinderen, 

maar belangrijk vinden we het wel. We steken zo 

veel energie en tijd, ook vrije tijd, in ons werk en 

geldelijk wordt het totaal niet gewaardeerd.’ Koele 

zegt: ‘Je hebt nooit genoeg aan de voorbereidings-

tijd die er voor staat. Het is standaard overwerken 

in het onderwijs. Als je onderwijs zo waardeert en 

belangrijk vindt, moet je de mensen die er in wer-

ken ook waarderen. Daar hoort geen nullijn bij!’

bevoegde oudere leraren uitstroomt en er veel jonge gekwa-
lificeerde aanwas nodig is. Bovendien is het niet conform de 
vele uitspraken dat onderwijs zo vreselijk belangrijk is. De 
regering heeft de mond vol van verbetering van de kwaliteit 
en vraagt daarmee steeds meer van leraren, schoolleiders 
en onderwijsondersteuners. Dan moet je daar ook iets 
tegenover stellen en dat kan niet alleen een schouderklopje 
of waardering in woorden zijn, maar moet ook in het salaris 
tot uiting komen.’

Ciska de Graaff

Teken de peti
tie op  

www.jestaatnietinje
1tje.nl
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Als ik met mijn klas na de gymles terugwandel, moeten we 
een stukje over de wallen rondom Steenwijk. Gezellig, er 
ontstaan altijd heel ontspannen gesprekken, bijvoorbeeld 
over de aanstaande schoolkeuze. Laatst vroeg Dionne: ‘Juf, 
wat heb jíj eigenlijk gedaan?’ 
Atheneum. ‘Oh? En welke cijfers haalde je daar?’ Nou leerde 
ik gemakkelijk, dus mijn antwoord maakte wel indruk. De 
reactie van een groepje meiden: ‘Waarom ben je dan alleen 
maar juf?’ Ze vroegen het netjes en beleefd, maar ik voelde 
heel goed de ondertoon. Zo kijken onze leerlingen dus 
tegen ons beroep aan: als je goed kunt leren, ben je wel 
gek om leerkracht te worden. Ik voegde gauw toe dat ik na 
de pedagogische academie nog wel verder had gestudeerd: 
onderwijskunde. Toen stonden ze helemáál paf. ‘Heb je nooit 
iets anders gedaan, dan?’ Jawel hoor, ik heb aan methodes 
meegewerkt, ik heb een boek geschreven en ik heb lesge-
geven aan volwassen mensen op een pabo. Maar dat trok 
me niet zo erg; de hele dag met eenzelfde groep kinderen 
optrekken, dát is fijn. En zoveel vakken, ik vind ze allemaal 
interessant! 

Wat is er toch in Nederland gebeurd? Zo kort is het nog maar 
geleden, dat onze beroepsgroep respect en aanzien genoot. 
In 1968 kwam de Mammoetwet: in het voortgezet onderwijs 
stapten van toen af alle leerlingen in bij dezelfde brug(klas). 
Want kennis is macht en die moet je delen. Alle dubbeltjes 

kunnen kwartjes worden, als ze maar de kans krijgen! 
Een nobele gedachte, maar ook een valkuil. Want wat 
instroomde moest kunnen doorstromen. Onze politici 
zochten ruimte in de breedte: alle verdiepingen van het 
onderwijsgebouw dijden uit. De inhoud nivelleerde en het 
niveau zakte. Hadden ze niet beter de hoogte in kunnen 
gaan? De top optrekken en meer etages bouwen?

Daar moet ik aan denken, als ik de masterclass van Pasi 
Sahlberg volg op de Katholieke Pabo in Zwolle. In Finland 
wil elke vader of moeder graag een leraar als schoonzoon 
of schoondochter. En de prestaties van de leerlingen zijn 
top. Al jaren staat Finland bovenaan de PISA-ranglijst. En 
dát, terwijl de kinderen pas met zeven jaar naar school 
gaan en hun lesdagen korter zijn dan bij ons! Finse kinde-
ren maken voor hun tiende jaar géén standaardtoetsen, 
Cito bestaat niet, E-scores ook niet. Er is géén concur-
rentie tussen scholen, zwakke scholen kennen ze niet, élk 
kind krijgt speciale aandacht. Iedere medewerker staat 
voor de klas, óók de schoolleider. Inspecteurs van Onder-
wijs? Niet nodig, alle leraren hebben vwo-niveau, dus zijn 
bij machte zichzelf en elkaar kritisch te beoordelen.
Dat krijg je als je je toppers voor de klas zet, mensen met 
écht goed verstand en algemene ontwikkeling. In plaats 
van alleen diploma’s. Die geven tegenwoordig namelijk 
geen garantie meer...

Zwakke ScHoLen 
kennen Ze in FinLanD 
nieT, eLk kinD krijgT 
SpeciaLe aanDacHT

Finnish lessons

Liesbeth Hermans (51) 
is leerkracht groep 7/8 
op een Daltonschool in 

Steenwijk. 

column

Teken de peti
tie op  

www.jestaatnietinje
1tje.nl
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De tijd van uitproberen en uitstellen 
is voorbij: het hbo gaat verplicht 

professionaliseren. Op aandringen van 
de bonden moeten hogescholen vanaf 1 
februari om de tafel met al het personeel 

om afspraken te maken over scholing 
en nieuwe carrièreperspectieven. Het 

is het meest in het oog springende 
onderdeel van de cao-hbo 2012-2013, 

waarover vorige maand een akkoord 
werd bereikt. Een bestuurder: ‘Mensen 
die professioneel werken, moet je ook 

professioneel kunnen benaderen.’ 

Professionalisering 
zwart op wit in cao-hbo

Salarisverhoging zit er op een eenmalige uitkering na niet 
in het nieuwe cao-vat, toch zijn de bonden opgetogen over 
het bereikte resultaat voor de werknemers in het hbo. ‘Het 
is mooi dat we in deze tijd een cao konden afsluiten waarin 
zoveel aandacht is voor professionalisering en professionele 
ruimte’, zegt CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg. 
‘Het eerste gaat om scholing, het tweede om intervisie, 
waarbij je moet denken aan hoe leraren onderling van elkaar 
leren.’ Berg benadrukt dat de hogescholen minimaal zes 
procent van de loonkosten (zo’n 150 tot 200 miljoen euro op 
een budget van 3 miljard) moeten aanwenden om de nieuwe 
afspraken na te komen, die ook meer moeten aansluiten bij 
de verschillende leeftijdsgroepen en levensfases. ’Er waren al 
middelen, maar die waren heel versnipperd. Nu is het bud-
get, mede op aandringen van ons gelabeld. Daarbij maakt 
iedere school een eigen plan, want iemand op een pabo heeft 
andere scholing nodig dan in een brede organisatie. Wij 
komen weer om de hoek kijken als de verschillende MR’en 
de plannen moeten goedkeuren.’ 

DuIDelIJke plICht
‘We beginnen niet op nul. Ook de vorige cao omvatte al 
elementen tot professionalisering, maar het was niet eendui-
dig. Nu zetten we een flinke stap voorwaarts’, wijst Ron Bor-
mans, bestuursvoorzitter Hogeschool Rotterdam en eerste 
cao-onderhandelaar namens werkgeverskoepel Hbo-raad, op 
het belang van het met de bonden bereikte cao-akkoord. ‘We 
kwamen met de bonden overeen om er een robuuste regeling 
van te maken, waarbij we een duidelijk recht geven aan onze 
mensen om te professionaliseren. Dat hebben we uitgedrukt 
in uren en de duidelijke plicht van de zijde van de hogescho-
len om daar ook voldoende middelen voor te reserveren. We 
geven een heel duidelijk signaal af dat scholen acties moeten 
ondernemen om de professionalisering mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd’, benadrukt Bormans, ‘geven we met de rechten 
voor het personeel ook een heel duidelijk signaal af dat dit 
geen exclusieve verantwoordelijkheid is van de werkgever. 
Je moet kansen aangeboden krijgen, maar je moet ze ook 
grijpen. Dat is de balans die we in de regeling hebben willen 
stoppen. In plaats van alles centraal te regelen aan de cao-
tafel, en dat is nieuw, besloten we de invulling van dat recht 

maSterClaSSeS 
CNV Onderwijs organiseert de komende maan-
den vijf ‘masterclasses’ rond professionalisering 
en professionele ruimte in het hbo. De eerste 
bijeenkomst is op dinsdag 12 februari. Wat zijn 
de rechten en plichten van werkgever en werk-
nemer? Waar en hoe kan de vakbond invloed uit-
oefenen, zodat afspraken worden nagekomen? 
Uiteraard komen ook andere zaken aan bod die 
samenhangen met de cao. De bijeenkomsten 
vinden plaats in het CNV-kantoor in Utrecht, 
Tiberdreef 4, en duren van 18.30 tot 21.30 uur. 
Voorafgaand, van 17:45 tot 18:30 uur, kunnen 
bezoekers bij een medewerker van CNV Onder-
wijs terecht voor individueel juridisch advies. Kijk 
voor meer informatie op www.cnvo.nl/agenda, 
aanmelden via hogeronderwijs@cnvo.nl. 
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over te laten aan de individuele hogescholen, waardoor 
maatwerk mogelijk is. Op een categorale opleiding spelen 
immers niet dezelfde vraagstukken als op mijn school.’ 

DoCentenregISter
‘Voor ons, en trouwens voor veel hogescholen, is profes-
sionalisering geen nieuw onderwerp. Wat belangrijk is 
aan deze cao is dat het nu voor alle medewerkers geldt, 
dus niet alleen docenten, maar ook het  ondersteunend 
personeel.’ Han de Ruiter, lid van het college van bestuur 
van de Hanzehogeschool in Groningen en daar belast met 
de portefeuille Onderzoek en Personeel & Organisatie, 
ziet nog meer voordelen. ‘Er is een duidelijk budget aan 
gebonden met een minimum dat we van beide kanten heb-
ben na te komen. Docenten en medewerkers moeten nu 
echt aangeven wat ze willen in het gesprek met hun leiding-
gevende. Niets bedacht hebben voor je persoonlijk ontwik-
kelplan (POP) of het te druk hebben, is geen optie meer. 
Dat was bij ons sowieso al niet het geval’, geeft De Ruiter 
aan. ‘Ik vind dat je mensen die professioneel werken, ook 
professioneel moet kunnen benaderen. Het lijkt mij van-
zelfsprekend dat je je vak bijhoudt of cursussen volgt. En 
let wel, die uren zijn allemaal onder schooltijd.’ Voor hem 
betekent professionalisering niet noodzakelijkerwijs meer 
salaris. ‘Het is ook eigen belang. Het vergroot je kansen op 
de arbeidsmarkt.’ In dit licht is hij een groot voorstander 
van een Docentenregister voor het hbo. ‘Het komt er aan, 
misschien niet morgen, maar zeker overmorgen. Vooruit-
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lopend daarop zijn we al bezig met een basis- en 
seniorkwalificatie voor docenten.’

geen eenheIDSWorSt
‘Wij zijn er al een tijdje mee bezig’, zegt Agnita Mur, 
lid van het college van bestuur van Hogeschool 
Leiden. ‘Het is een belangrijk punt voor ons. Nog 
voor deze cao inging hadden wij in ons nieuwe 
instellingsplan het thema Talent voor talent opgeno-
men. Professionalisering van de docent was daarbij 
een van onze ambities. Wij geloven er heilig in dat 
dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. 
Punt is wel, dat je als organisatie een sfeer creëert 
waarin het voor docenten normaal is zichzelf te 
scholen. En het moet, want de ontwikkelingen gaan 
op dit moment razendsnel. Kennis staat niet stil.’ 
Mur wijst op veranderingen in didactiek, de manier 
van toetsen, het constant prikkelen van studenten 
om bij de les te blijven. Dat professionalisering nu 
in de cao staat ziet ze daarom ook als aansporing 
voor docenten om meer tijd aan zichzelf te besteden. 
‘Het is onze taak om er geen eenheidsworst van te 
maken en het individu in zijn keuze voor ontwikke-
ling voorop te stellen. Gelukkig zijn we een kleine 
school, de afstand tussen de leiding en personeel is 
bij ons niet 
zo groot.’ 

3 H W H U � 0 D J Q � H

professionalisering sluit aan bij verschillende leeftijdsgroepen en levensfases in hbo.
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‘ Z o r g  d a t  a l l e s 
zwart op wit staat’

Elke leraar heeft zijn rechten en plichten. 
Maar hoe zit dat met die van een leraar 
in opleiding (lio)? CNV Onderwijs geeft 

gastlessen speciaal voor starters en 
studenten om hen hierover te informeren. 

CNV Onderwijs geeft lessen over rechten en plichten

vinger opsteekt. Hierop antwoordt De Zeeuw: ‘Als de opleidingen 
te maken hebben met de baan waarvoor je solliciteert, moet je 
dat sowieso doen. Maar eigenlijk moet je het er altijd bij zetten, 
want werkgevers worden vaak niet blij van iemand met gaten in 
z’n cv.’

Moeilijke vacatures
Ga je een sollicitatiegesprek in, dan moet je een aantal dingen 
van te voren weten. ‘Weet je rechten en plichten. Lees de cao 
primair onderwijs door, want daar staat een sollicitatiecode. Deze 
moet je altijd doornemen. Hier staan verplichtingen in voor de 
werkgever en de sollicitant. Bijvoorbeeld wanneer ze jou moeten 
laten weten wat de keuze is geworden na het gesprek, maar ook 
dat de werkgever verplicht is om jouw reiskosten te vergoeden. 
En heel belangrijk: pluis de website uit. Weet waar je solliciteert. 
Niets vindt een werkgever vervelender dan iemand die niet weet 
waar hij komt te werken.’ Een student: ‘Hoe ga je met een vaca-
ture om waar naar werkervaring wordt gevraagd?’ De Zeeuw zegt 
dat dit altijd de moeilijkste vacatures zijn. ‘Het is lastig, want je 
hebt gewoon weinig uren gemaakt. Solliciteer evengoed, je weet 
nooit wat eruit komt. Maar probeer de contacten die je hebt via 
je opleiding, omgeving en stage heel warm te houden. Misschien 
dat je daar ooit nog terecht kan. Want als zij iemand nodig heb-
ben, kunnen ze jou benaderen. Het kost scholen namelijk heel 
veel tijd en geld om een vacature te plaatsen en sollicitatierondes 
te houden. Wat ik ook vaak hoor is dat net afgestudeerde leraren 
stages gaan lopen of vrijwilligerswerk gaan doen om werkervaring 
op te doen. Denk eraan, je bent een bevoegd leraar, het is zonde 
om ondergewaardeerd werk te gaan doen.’ 

Zwart uitbetaald
‘Als je eenmaal bent aangenomen en je hebt een baan, vraag dan 
een arbeidsvoorwaardengesprek aan. Hier kom je te weten wat je 
wel mag en wat niet. Bedenk voor dit gesprek wat je wilt bespre-
ken en zet na afloop alles zwart op wit. Dat is heel belangrijk. Je 
moet alles op papier zetten, want een mondelinge afspraak is wel 
rechtsgeldig, maar heel moeilijk hard te maken.’ Onzeker steekt 
een meisje haar hand op om een vraag te stellen over haar situ-
atie. ‘Ik sta voor de klas, als bijbaan. Maar ik heb geen contract 

‘Als je lid bent van onze vakvereniging 
vertegenwoordigen wij je in Den Haag, wij 
helpen je op school en zijn er voor jou als 
je individuele problemen hebt.’ Dat zegt 
Melanie de Zeeuw, consulent starters en 
studenten van CNV Onderwijs tijdens 
een gastles op Hogeschool Utrecht. Deze 
studenten zijn zich aan het omscholen 
tot leraar in het voortgezet onderwijs en/
of mbo. ‘Het onderwijs heeft de meest 
afwijkende arbeidsvoorwaarden van het 
reguliere arbeidsrecht. Daarom is het 
belangrijk dat je altijd goed je cao door-
neemt. Vraag naar het personeelsbeleids-
plan als je ergens gaat werken. Hier staan 
ook je rechten en plichten in.’

Niet afgeMaakte  
studies 
Als studenten op zoek gaan naar een lio-
plek, moeten zij aan een aantal dingen 
denken. ‘Als je gaat solliciteren is het erg 
belangrijk dat je cv in orde is. Zet al het 
nodige erin en laat het controleren door 
anderen. Er mogen namelijk geen spelfou-
ten of onjuistheden in staan, net als in je 
sollicitatiebrief, wat een aanvulling is op 
je cv. Blijf zelfverzekerd en prijs jezelf aan. 
CNV Onderwijs heeft ook een service om 
je te helpen bij het maken of controleren 
van een cv en sollicitatiebrief.’ ‘Moet 
je niet afgemaakte studies ook op je cv 
zetten?’, vraagt een jongen die netjes zijn 



‘ Z o r g  d a t  a l l e s 
zwart op wit staat’

Melanie de Zeeuw: ‘Zonde om ondergewaardeerd werk te doen.’
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en wordt zwart uitbetaald. Als er iets met 
een leerling aan de hand is, ben ik dan 
verantwoordelijk?’ De Zeeuw: ‘Jij bent er 
helemaal niet, nergens staat dat jij voor 
die klas staat. Wat ik net al zei: een mon-
delinge afspraak is wel rechtsgeldig, maar 
niet hard te maken. Het zal altijd jouw 
woord zijn tegen dat van je werkgever. Wat 
belangrijker is, is wanneer er iets met jou 
gebeurt. Jouw werkgever kan dan zeggen: 
“Waarom liep jij daar rond?” En dan ben 
je niet verzekerd. Dus zorg ervoor dat je 
toch iets op papier krijgt.’ 

beNoeMbaar
Wanneer mag je eigenlijk voor de klas 
staan? ‘Alleen een bevoegd docent mag 
voor de klas staan. Als onbevoegd docent 
mag je dat ook, als je benoembaar bent 

gesteld. Je kunt benoembaar worden gesteld als stagiair, lio-werkne-
mer of als leraar met dispensatie. Dit laatste is alleen mogelijk in het 
voortgezet onderwijs en mbo.’ ‘Kun je een lio’er zijn en een leraar 
met dispensatie?’, wil een juf in spe weten. De Zeeuw antwoordt 
daarop: ‘Dat kan zeker. Als lio’er kun je ook benoembaar worden 
gesteld als leraar met dispensatie. Maar je moet wel in twee jaar tijd 
bevoegd zijn.’ 
Naast deze informatie wordt er ook nog gesproken over geldzaken, 
arbeidsvoorwaarden en aansprakelijkheid. Over dit laatste onder-
werp komt nog een vraag uit de klas. ‘Als je voorafgaand aan de les 
mobieltjes afneemt en ze allemaal verzamelt in een bak, maar er 
gaat er per ongeluk één stuk, ben ik dan verantwoordelijk?’ ‘Dat ligt 
eraan. Heb jij die mobiel op de grond gegooid, omdat je boos bent, 
dan ben je persoonlijk verantwoordelijk. Loop je langs die bak met 
telefoontjes en stoot je er tegenaan waardoor er een stuk gaat, dan 
ben je niet persoonlijk verantwoordelijk.’

Meer informatie over deze gastlessen is te vinden op www.cnvo.nl/academie. 

Josine Putter 
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Woensdag 23 januari – Utrecht – het stoplicht 
staat op rood, maar een groep leraren steekt 

toch over. Een oudere docent murmelt: ‘Hé 
hé, het is rood!’ Een jonge juf lacht: ‘Er zijn 

geen kinderen bij, dus …’ Voor de Jaarbeurs 
staan twee medewerkers van CNV Onderwijs 

te blauwbekken. ‘Een gratis tas ophalen bij 
de stand van CNV Onderwijs?’ Tijd voor de 

Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht.

‘Oh, ik wist niet dat CNV Onderwijs dat allemaal doet!’

er geld te besteden is, is het nog maar de vraag of je het aan 
salaris moet besteden. Je kunt het bijvoorbeeld ook steken in 
professionalisering.’ Hij is overigens een van de weinigen die 
niet tekent. Een vrouw zegt: ‘Ik vind het zelf niet zo belangrijk, 
want mijn man verdient genoeg, maar ik teken voor mijn col-
lega’s.’

PlaNtjes
Bijna 11.000 bezoekers vullen de loopbaanscan in bij de balie 
van CNV Onderwijs. 28 procent van hen wil balans, 24 pro-
cent wil zekerheid, 17 procent wil hogerop, 16 procent wil een 
uitdaging en 14 procent wil zelfstandigheid. Bij verschillende 
balies met dezelfde onderwerpen kunnen bezoekers terecht 
voor meer informatie. Regiobestuurder Arno van Zanten (foto 
links) staat bij de balie ‘Ik wil balans’. Een jonge vrouw schuift 
aan: ‘Ik heb kinderen gekregen en wil een betere balans tussen 
werk en thuis.’ Van Zanten vertelt het een en ander over de 
dienstverlening van CNV Onderwijs, cursussen timemanage-

‘Oh, die paarse badeendjes!’ roept een 
meisje en holt met wat andere pabos-
tudenten op de CNV Onderwijs-stand 
af. Daar tekenen ze eerst de petitie 
Dáág nullijn, hallo waardering!. ‘Wat is 
nullijn?’ willen ze weten. De vrijwilliger 
die bij de petitie staat vertelt: ‘Dat is dat 
onderwijspersoneel al voor het vierde 
jaar geen salarisverhoging krijgt. En 
de prijzen worden wel hoger, dus gaan 
leraren er elk jaar in feite op achteruit.’ 
‘Maar dat willen we niet!’ roept de 
leerkracht in spé uit en ze laat snel haar 
badge scannen om de petitie te onderte-
kenen. Later komt ook onderwijsstaats-
secretaris Sander Dekker de stand van 
CNV Onderwijs bezoeken en de nieuwe 
voorzitter Helen van den Berg (derde 
foto van rechts) de hand schudden. ‘Ik 
ben vóór waardering en niet per se vóór 
de nullijn’, zegt hij desgevraagd. De 
petitie tekenen wil hij echter niet. ‘Als 

NOT: dringen voor    
paarse tassen 
en badeendjes
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ment, advisering over ouderschapsverlof, scholingspotjes en 
verhouding lesgebonden en niet-lesgebonden taken. De leer-
kracht is blij verrast: ‘Oh, ik wist niet dat jullie dat allemaal 
doen!’ 
Bij het ledenloket is het heel druk. ‘Heel fijn dat leden van 
CNV Onderwijs ook iets krijgen, en niet alleen niet-leden 
om hen over te halen lid te worden!’ vindt een man. Hij 
haalt bij kaderlid Koos Wijkhuijs (foto midden), gezeten 
achter een huiselijk loket, een paarse tas met een ‘Groei met 
CNV Onderwijs’-plantje en krijgt een ledenwerfbon mee, 
met de woorden van Van Wijkhuijs: ‘Ga je je collega’s ook 

lid maken? Als ze voor 1 februari inschrijven, is het de eerste 
drie maanden gratis, zodat zij er van profiteren dat jij hier 
was!’

geNieteN
Op de muur van de stand is een grote landkaart gedrukt, 
waarop bezoekers hun loopbaantip kunnen prikken. In de 
oceaan drijft een kaartje met de woorden ‘Durf over grenzen 
heen te kijken’ en verder zijn er tips als ‘Samen werken aan 
dezelfde doelen’, ‘Durf te dromen’, ‘Deel je lesmethoden 
online’, ‘Wissel regelmatig van baan’, ‘Out of the box denken’ 
en ‘Geniet elke dag in het onderwijs.’ Sietske Giesen prikte 
deze laatste tip op de muur. Ze is kleuterjuf op basisschool De 
Hoeksteen in Spijkenisse. ‘Vandaag is mijn Bapo-dag, maar ik 
wil altijd graag naar de NOT om inspiratie op te doen. Ik ben 
nog altijd enthousiast over mijn werk en vind dat je elke dag 
moet genieten. We moeten eens ophouden met dat geklaag en 
gemopper: het glas is halfvol, niet halfleeg!’

HeleMaal geHad
Verderop op de beurs is het dringen geblazen 
in de dyslexiestraat en de kinderboekenstraat. 
Vooral juffen staan te graaien in afgeprijsde 
kinderboeken. Ook de tassen doen het goed, 
zodat er bezoekers lopen met een grote shop-
per gevuld met een stuk of tien andere shop-
pers. Een man verzucht rond lunchtijd al: ‘Ik 
heb het helemaal gehad!’ Anderen vergapen 
zich aan ouderwetse telramen, didactische en 
therapeutische materialen, een aanbieding van 

loeppotjes in de stand van Stichting Veldwerk 
Nederland, kleurige duimballen met letters 
en cijfers, ergonomisch verantwoorde stoeltjes 
en andere logische en minder logische expo-
santen.
Op de stand van CNV Onderwijs schrijft 
Karin van der Maat zich ondertussen in als 
lid. Haar collega geeft haar op, zodat zij een 
tegoedbon van € 25,- krijgt. Van der Maat, 
leerkracht op basisschool Het Kwekkeveld in 
Schijndel, is vandaag op zoek naar musicals 
en een nieuwe methode wereldoriënterende 
vakken. ‘Ik hoorde mijn collega’s altijd al over 
CNV Onderwijs en vandaag dacht ik: “Laat 
ik ook maar eens lid worden!” Het is toch een 
prettig idee om terug te kunnen vallen op een 
bond.’ 

Ciska de Graaff

Foto’s: Erik Kottier



Werk &Recht
Lid van CNV Onderwijs en  
financiële problemen? 
Sociale of financiële problemen kunnen iedereen overko-
men. Sommige problemen zijn tijdelijk, andere langdurig 
van aard. Zit u in de moeilijkheden, dan kunt u als lid 
van CNV Onderwijs een helpende hand zoeken bij het 
Sociaal Fonds van uw bond. Het Sociaal Fonds gaat dan 
uiterst vertrouwelijk op onderzoek uit en vraagt u om 
een financieel formulier in te vullen. Daarna komen twee 
bestuursleden bij u thuis om de situatie te bespreken. 
Het Fondsbestuur bespreekt vertrouwelijk de hulpvraag 
en doet u een voorstel dat specifiek is toegespitst op uw 
situatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een renteloze lening, 
advies, hulp bij het inschakelen van de gemeente, een 
gesprek met crediteuren en het voorkomen van huis-
uitzetting. Wel moet het gevraagde natuurlijk passen 
binnen de mogelijkheden en middelen van het fonds. 
In het geval van een renteloze lening wordt in overleg 
een aflossingsschema opgesteld. Gemaakte afspraken 
worden vastgelegd in een officiële schuldbekentenis en 
zijn bindend. Uiteraard is er altijd sprake van zeer strikte 
geheimhouding. Informatie bij H. Holslag, (0164) 24 90 
38, sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com (bij spoed 
en geen gehoor (041) 264 05 50).

Prioriteiten CNV sociale agenda
De komende maanden overleggen sociale partners en 
kabinet over de sociale agenda. Voor deze besprekingen 
over de gevolgen van de maatregelen in het regeerak-

koord heeft het CNV een aantal prioriteiten vast-
gelegd. Het gaat om: verzet tegen de maat-

regelen rond WW en ontslagrecht, 
de strijd tegen de doorgeschoten 
flexibilisering en verbetering van 

de positie van de flexwerker, begelei-
ding van werk naar werk bij ontslag, aandacht voor 

en maatregelen tegen jeugdwerkloosheid, aandacht voor 
de financiële positie van gepensioneerden en concrete 
maatregelen ter bevordering van duurzame inzetbaar-
heid van werknemers. 

Gemiddelde pensioenleeftijd 
weer gestegen 
De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen 
gaan, is in 2012 verder opgelopen tot 63,6 jaar. Dat is een 
half jaar hoger dan in 2011. Van 2000 tot en met 2006 was 
de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen 
gingen steeds 61 jaar. Door wetswijzigingen en regelgeving 
in 2006 om het langer doorwerken te stimuleren, nam de 
pensioenleeftijd vanaf 2007 jaarlijks toe. Steeds minder 
werknemers gingen voor hun 60-ste met pensioen en het 
aandeel dat tot 65 jaar doorwerkt nam toe. In 2012 was 42 
procent van de werknemers op het moment van pensione-
ring 65 jaar of ouder. (bron: www.CBS.nl)

Korting op ABP-pensioenen 
Het bestuur van ABP heeft op 1 februari helaas 
moeten besluiten de pensioenen per 1 april met 
0,5 procent te verlagen. Deze korting geldt zowel 
voor gepensioneerden als voor deelnemers die 
pensioen opbouwen. Voor een gepensioneerde met 
een gemiddeld pensioen betekent dit een verlaging 
van ongeveer € 3,50 per maand netto. ABP moest 
dit besluit nemen omdat de dekkingsgraad eind 
december met 96 procent nog te laag was. De 
oorzaak hiervan ligt zeker niet in de beleggings-
resultaten van ABP. Over 2012 werd een totaal 
rendement gerealiseerd van liefst 13,7 procent. Dat 
er desondanks toch gekort moet worden heeft te 
maken met de lage rentestand en met de opnieuw 
gestegen levensverwachting. Het feit dat Neder-
landers weer langer leven dan eerder verwacht, 
verlaagde de dekkingsgraad met 1,8 procent. Om 
aanvullende kortingen in 2014 te voorkomen moet 
de dekkingsgraad eind 2013 104,3 procent zijn. Of 
er ook in 2014 gekort zal worden (en met welk per-
centage) zal afhankelijk zijn van de dekkingsgraad 
op 31 december. 
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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 gebruikmaken 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.

Carla en Sophia hebben ieder een halve baan en samen 
draaien ze groep 7. Omdat ze even oud zijn en ook even 
lang op dezelfde school werken, is het bruto salaris van 
beide juffen gelijk. Maar dat geldt niet voor het netto 
salaris, want daar zit meer dan € 160,- verschil in. Carla 
snapt er niks van en ze besluit het het er niet bij te laten 
zitten.
Ze vraagt eerst uitleg aan Henk, de directeur, maar 
die weet het ook niet, en dus adviseert hij Carla haar 
vakbond maar eens  te bellen. Maar Carla ziet het al 
gebeuren dat zij die hele loonstrook moet voorlezen 
en dus besluit ze niet te bellen, maar haar loonstrook 
samen met die van haar collega te scannen en te mailen 
naar de juridische afdeling van haar bond. Sophia zegt 
gekscherend: als het maar niet zo is dat mijn salaris te 
hoog is, want dan moet ik natuurlijk terugbetalen.
Zover komt het echter niet. Als de jurist de twee stroken 
naast elkaar legt, is de oorzaak al snel gevonden. Op 
het salaris van Carla wordt geen loonheffingskorting 
toegepast, en daarom betaalt ze meer loonheffing. De 
jurist legt het uit: iedereen die werkt heeft recht op een 
belastingskorting van € 2.001,- per jaar. Die wordt elke 
maand op de loonheffing in mindering gebracht. Per 
maand is dat ongeveer € 166,-. Maar dat gebeurt alleen 
als je bij je werkgever hebt aangegeven dat hij die loon-
heffingskorting moet toepassen. ‘Waarom dan?’, vraagt 

Wat is een loonheffings- 
 korting eigenlijk ?

vRaag:

Carla zich af, iedereen wil die korting toch?
Dat is natuurlijk waar, maar als je bijvoorbeeld twee 
banen hebt, of een baan én een uitkering, dan mag je 
die loonheffingskorting maar op één van die twee banen 
laten toepassen. Kies in dat geval voor de baan met het 
hoogste inkomen.
Nou, daar staat Carla dan. Is ze vorig jaar toch mooi 
die korting misgelopen. Maar dat blijkt uiteindelijk 
allemaal nogal mee te vallen. De belastingdienst denkt 
namelijk met haar mee. Na afloop van het jaar krijgt ze 
via de belastingaangifte de loonheffingskorting alsnog 
uitbetaald. 
Maar dat gebeurt alleen als je belastingaangifte doet. 
Krijg je geen aanslag en denk je er ook niet aan, dan zou 
je die loonheffingskorting zo maar mis kunnen lopen.
Meestal staat op een loonstrook of er wel of geen loon-
heffingskorting wordt toegepast. Weet je het niet zeker? 
Vraag het dan bij de administratie van je werkgever na.
Verander je van baan, krijg je een uitkering of ga je met 
pensioen? Zorg dan altijd dat op je hoogste inkomen de 
loonheffingskorting wordt toegepast. Carla weet het nu 
ook, haar volgende loonstrook is helemaal gelijk aan die 
van Sophia.
De loonheffingskortingen gelden ook bij uitkeringen en 
pensioenen. De hoogte van de korting voor mensen van 
65 jaar of ouder is afhankelijk van het totale inkomen.

aNTwOORd:
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OvERzICHT REgIOSPREEkuREN 

maandag 11 februari Utrecht
dinsdag 12 februari Assen
donderdag 14 februari Den Bosch
donderdag 14 februari Apeldoorn
donderdag 28 februari Rotterdam



Uw partner in training en advies

Cursussen
veel cursussen van cNv onderwijs academie worden gegeven in het cNv-
gebouw in utrecht. voor beide onderstaande cursussen, Bouwcoördinator en 
grip op communicatie, trekt de bond de provincie in.

Cursussen in de regio 

bouwcoördinator (en het  
managen van verwachtingen) 
‘De bouwcoördinator is de linking pin binnen de school voor 
de onder-, midden- en bovenbouw’, weet cursusleider Henk 
Hospes. ‘Een goede coördinator kan van grote betekenis zijn. 
Alleen moet deze functie wel goed gepositioneerd worden. 
Wij helpen daarbij. Als bouwcoördinator zit u vaak tussen 
twee vuren; enerzijds de belangen en verwachtingen van uw 
teamleden en anderzijds de verwachtingen en doelen van de 
directie. Wat zijn nu precies uw verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden als bouwcoördinator? Wat hoort wel of niet bij 
uw functie of taak en hoe manoeuvreert u tussen de verwach-
tingen van uw teamleden en directie?’ 

grip op communicatie
‘Communiceren doe je de hele dag. Het is belangrijk 
dat je je communicatie richt op de doelen die je wilt 
bereiken’ zegt cursusleider Jeske Hamers. Volgens 
haar loopt communicatie vaak ook via bepaalde patro-
nen die elkaar versterken. ‘Zo roept iemand die graag 
de leiding wil hebben het daaropvolgende gedrag van 
anderen op. In deze cursus krijgt u inzicht in uw eigen 
gedrag en wat u bij anderen oproept. U krijgt inzicht in 
functionele en disfunctionele patronen en leert deze 
beïnvloeden.’ In deze cursus wordt tevens gebruik 
gemaakt van de Roos van Leary, waarin interactie tus-
sen mensen inzichtelijk wordt gemaakt. 

Praktische informatie
De duur van cursus Bouwcoördinator bestaat 
uit twee dagen. Data: 17 april en 15 mei.  
Locatie: Meppel. De cursus Grip op communi-
catie bestaat uit drie dagdelen. Data 24 april en 
terugkom middag 29 mei. Locatie: Tilburg. 

Kijk voor meer informatie en kosten op www.
cnvo.nl/academie. 
Vragen? Neem contact op met CNV Onder-
wijs Academie, tel. (030) 751 17 47 of stuur 
een e-mail naar scholing@cnvo.nl.

rip op communicatie
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Voor de gemiddelde Sport en Bewegen-student zijn Neder-
lands en rekenen niet de vakken waar ze heel enthousiast 
van worden. Voor docenten is het ook niet gemakkelijk deze 
studenten te motiveren als ze vol adrenaline uit de sporthal 
komen en dan opeens moeten rekenen. Toch zijn we drie jaar 
geleden bij het Drenthe College begonnen met het imple-
menteren van deze vakken om niveau-4 studenten te laten 
voldoen aan de eisen van de commissie Meijering voor de 
centrale examinering in 2014. We hebben studenten destijds 
verteld welk kennisniveau ze in het schooljaar 2013–2014 
moesten bereiken om een diploma te kunnen krijgen. Dit jaar 
hebben ze meegedaan aan de pilotexamens. Studenten die 
in de tweede helft van hun opleiding zaten en een voldoende 
zouden halen, hoefden dan niet mee te doen met de cen-
trale examens en waren dus klaar. Nu waren de resultaten 
landelijk dermate slecht dat de minister heeft besloten het 
niet mee te laten tellen voor de zak-slaag-regeling.  Het cijfer 
komt wel op het diploma, maar je kunt er niet op zakken.
Wij hebben de inspanningsverplichting studenten op een zo 
hoog mogelijk niveau te krijgen. Ik vraag mij af welk signaal 
hiermee wordt afgegeven. De gemiddelde leerling denkt: 
‘Wat maakt het uit, het telt toch niet mee.’ Er zijn ook leerlin-
gen die indertijd riepen: ‘Ik kan net zo goed stoppen met de 
opleiding, want ik ga dat niveau never nooit halen.’ Voor hen 
is de mededeling van de minister een zegening. Bij het vak 
Engels is de minimale eis een 5 en anders geen diploma! Bij 

Nederlands en rekenen geldt geen minimale eis. Ik snap er 
niets meer van. Bij de Olympische spelen kregen de num-
mers vier tot en met acht geen medaille, maar een diploma. 
Als je geen eisen meer stelt kun je iedereen wel een 
diploma geven. Volgens mij moet je aan een student met 
een 1 voor Nederlands en een 1 voor rekenen geen diploma 
willen uitdelen. 

De komende jaren zal het speerpunt bij het Drenthe College 
op het gebied van onderwijslogistiek zijn om het Competen-
tie Gericht Opleiden effectief en betaalbaar te organiseren. 
Onderwijslogistiek betreft dan het plannen en roosteren van 
studenten en hun onderwijsprogramma’s met een efficiënte 
inzet van onderwijspersoneel, faciliteiten en stageplaatsen. 
Op onze instelling zijn daarvoor projecten gestart onder de 
naam BIO (Betaalbaar en Inspirerend Onderwijs). Vanuit 
de politiek wordt iets geroepen (Focus op Vakmanschap) en 
onderwijsorganisaties  moeten anticiperen om tijdig klaar 
te zijn voor de nieuwe maatregelen. Deadlines van kwalifi-
catiedossiers worden maar weer naar achteren geschoven, 
omdat het wel zorgvuldig moet gebeuren. De politiek roept: 
‘Breder opleiden en minder credo’s’. Wijzigingen en aanpas-
singen volgen elkaar in razendsnel tempo op en de lat wordt 
steeds hoger gelegd waardoor de kans om erover heen te 
komen steeds kleiner wordt. Kortom, wat is nu logisch in 
onderwijs en wat is onderwijslogistiek?

onderwijs logis(ch)tiek

Hilbert van der Duim (55) is  
opleidingsmanager Sport en 
Bewegen bij het Drenthe 

College in Emmen en Assen.

columncolumn
Hilbert van der Duim

DE gEmiDDElDE 
lEERling DEnkt: 
‘WAt mAAkt HEt 

uit, HEt tElt 
toCH niEt mEE’
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‘Jongeren zijn steeds vaker analfabeet als het 
om geloofszaken gaat.’ Het gebrek aan kennis 

onder jongeren van godsdiensten is een van 
de belangrijke uitdagingen van het katholiek 

onderwijs. Dat zegt universitair docent 
catechetiek, Toke Elshof, die in maart op het 

kantoor van CNV Onderwijs een lezing zal 
houden over de religieuze generatiekloof. 

Het katholicisme maakt moeilijke tijden door 
in het Nederlandse onderwijsbestel. Zijn in 
hbo, mbo en stilaan ook het voorgezet onder-
wijs  steeds minder expliciet katholieke scholen 
te vinden, ook in het primair onderwijs neemt 
hun aantal gestaag af. In veel achterstandswij-
ken van de grote steden voeren directies een 
ingetogen katholiek beleid om islamitische 
ouders niet tegen de haren in te strijken. Geen 
kerstfeest, maar wel het suikerfeest, want iedere 
leerling is er een in deze tijden van vergrijzing 
en krimp. Anders dan protestants-christelijke 
scholen, waar zeker op reformatorische en 
gereformeerde scholen weinig tot geen water 
bij de religieuze wijn wordt gedaan, hangt op 
veel katholieke scholen de religie er een beetje 
bij. Toke Elshof, universitair docent catechetiek 
aan de Tilburg school of Catholic Theology: 
‘Jongeren zijn steeds vaker analfabeet als het 
om geloofszaken gaat.’ De bekende priester 
Antoine Bodar waarschuwde vorig jaar oktober 
in Schooljournaal dat met name katholieke 
scholen hun identiteit flink moesten oppoetsen 
wilden ze nog toekomst hebben.  

weggestoPt
Elshof geeft toe dat veel is veranderd op 
katholieke scholen vanaf het moment dat, 
eind jaren zestig, de band met de kerk minder 
strak werd. Jongens- en meisjesscholen werden 
samengevoegd en de broeders en nonnen die 

daar lesgaven verdwenen grotendeels uit beeld, of waren niet lan-
ger herkenbaar aan hun habijt. ’Het is niet zo dat de banden met 
het katholieke geloof plots waren doorgesneden, het kreeg alleen 
op een andere manier vorm en inhoud, ook omdat de leraren 
niet altijd meer belijdend lid waren van de katholieke kerk. Eigen-
lijk’, zo benadrukt Elshof, die uit eigen onderzoeksgegevens put, 
‘was er op een meer impliciete manier aandacht voor katholiciteit. 
Het was weggestopt in de manier waarop contact werd onderhou-
den met de ouders, hoe de school als gemeenschap functioneerde, 

‘Jongeren best   geïnteresseerd 
i n  k a t h o l i e k  g e l o o f ’

toke elshof: ‘er is veel is veranderd op katholieke scholen vanaf  
het moment dat de band met de kerk minder strak werd.’
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de normen en waarden die werden 
uitgedragen, de pedagogische aanpak en 
hun mens- en maatschappijvisie. Door de 
bronnen waaruit men putte, bleef de ziel 
van de school katholiek.’ 
Zo somber als Bodar is over de uitstraling 
van katholieke scholen is Elshof niet. 
‘Natuurlijk, de tijd van de verzuiling is 
voorbij, maar zeker in de meer katholieke 
gebieden komen er nog altijd vertegen-
woordigers van de kerk langs voor de 
eerste communie of de voorbereiding voor 
het vormsel.’

verdraagZaaMHeid 
De Tilburgse wetenschapper snapt Bodar 
in zijn kritiek. Zeker op scholen waar de 
katholieke identiteit alleen nog met een 
vergrootglas valt te ontdekken, heeft hij 
volgens haar een punt. Toch zou ze niet 
willen kiezen voor een religieuze rol in 
de marge. ‘Ik zou zeggen: herontdek die 
katholieke wortels en koester ze. Maar ook 
het sociale denken behoort tot het erfgoed 
van het katholicisme in Nederland. Dan 
gaat het om principes als solidariteit, 
rechtvaardigheid en subsidiariteit (idee 
binnen de katholieke gemeenschap dat 
de staat geen zaken naar zich toe mag 
trekken die particulieren zelf kunnen 
regelen, red.). Een paar jaar terug bleek 
uit onderzoek door Maurice de Hond 
dat katholieke scholen meer dan andere 
scholen geworteld zijn in hun omgeving, 
hun stad, hun regio. Er is veel aandacht 
voor de band met ouders en buurt vanuit 
de gedachte dat mensen er niet alleen voor 
staan.’ Volgens Elshof is dat besef zelfs het 
fundament geweest voor de houding van 
openheid naar leerlingen uit een andere 
cultuur, met een andere taal en met een 
ander geloof. ‘De openheid voor mondiale 
vraagstukken op katholieke scholen komt 

daaruit voort. Het is het aloude ídee voor 
de missie, voor aandacht voor problemen 
verderop, dat een positieve bijdrage levert 
aan de vorming van leerlingen. In een 
tijd dat het gangbaar is om te menen dat 
religie achter de voordeur hoort, geloof 
ik wel in een onderwijsconcept dat het 
tegendeel toont. Vooral omdat religie op 
alle mogelijke manieren een rol speelt in 
de cultuur. Als het katholieke geloof volgens de hiervoor genoemde 
voorbeelden wordt doorgegeven geloof ik in de toekomst van de kerk 
in het onderwijs. Leer leerlingen met elkaar samenwerken, leer ze 
aandacht hebben voor elkaar, leer ze oog hebben voor hun omgeving. 
Eigenlijk oefen je ze dan in relgieuze verdraagzaamheid.’

oNgeloofwaardig
Elshof meent ook dat het soms sluimerende katholicisme geen ach-
terhoedegevecht is van scholen die niet met hun tijd meegaan. 
Buiten het primair onderwijs zijn er volgens haar nog genoeg katho-
lieke scholen, zowel in het voortgezet onderwijs (schoolbesturen Car-
mel en OMO), mbo (Roc de Rooi Pannen in Tilburg) als in het hbo 
(Katholieke Pabo Zwolle) die het katholieke vuur brandend houden. 
‘In het bisdom Rotterdam werd onlangs de vraag opgeworpen of daar 
geen katholieke pabo moest komen. Die vraag werd volmondig met ja 
beantwoord.’
Ze zegt dat scholen er juist belang bij hebben hun religiositeit weer 
beter op de agenda zetten. Vreemd genoeg is secularisering daarvoor 
de reden. ‘Juist als ouders niet meer naar de kerk gaan, verwachten ze 
toch dat scholen hun kinderen nog enige waardeoriëntatie en religi-
eus besef bijbrengen. Moslimouders kiezen vaak voor katholieke scho-
len vanwege de openheid naar andere religies.’ Voor Elshof ligt daar 
ook de grens. ‘Ik vind niet dat een katholieke school het suikerfeest 
moet gaan vieren in plaats van het kerstfeest. Ik zou dat ongeloofwaar-
dig vinden. Heb wel respect voor leerlingen met een ander geloof, 
en geef hen vrij zodat zij met hun familie het einde van de Ramadan 
kunnen vieren.’
Dat jonge leraren, maar ook hun leerlingen, weinig vertrouwd zijn 
met het geloof in al zijn facetten en de bijbehorende rituele gebrui-
ken, ziet Elshof als een voordeel. ’Er is weinig negatieve ballast uit het 
verleden, dat maakt voor beiden het vak godsdienst/levensbeschou-
wing een uitdaging. Bovendien kijken ze met andere ogen naar de 
godsdienstige identiteit van de school.’

3 H W H U � 0 D JQ � H

‘Jongeren best   geïnteresseerd 
i n  k a t h o l i e k  g e l o o f ’

toke elshof: ‘er is veel is veranderd op katholieke scholen vanaf  
het moment dat de band met de kerk minder strak werd.’

Op woensdag 20 maart spreekt Toke 

Elshof van 16 tot 18 uur over het 

thema Religieuze generatiekloof in de 

Ruppertzaal van het CNV-gebouw, 

Tiberdreef 4, Utrecht. Toegang leden 

gratis, niet-leden betalen € 25,-. Aan-

melden vooraf bij: fknepper@cnvo.nl.



De wettelijke verplichting van maatschappelijke stages vervalt
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‘Is vreemdgaan in    Nederland normaal?’ 
Themadag over Politieke en Maatschappelijke vorming

MaatschapJIJ, passie voor vorming, luidt 
de slogan van de jaarlijkse themadag van 
CNV Onderwijs rond identiteit. Het thema 

is deze keer Politieke en Maatschappelijke 
vorming. Hoe staat het met het 

burgerschap van onze leerlingen en met 
het burgerschapsonderwijs op scholen? 
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‘Onderzoek naar het burgerschapsonderwijs op scholen wijst er 
op dat er nog een flinke slag gemaakt kan worden’, start Anne 
Bert Dijkstra, bijzonder hoogleraar ‘Toezicht & Socialisatie, 
scholen en onderwijsbestel’, zijn welkomstspeech. ‘Zo blijken 
veel scholen nog weinig planmatig invulling hieraan te geven 
en ontbreekt het bijvoorbeeld vaak aan het formuleren van 
concrete onderwijsdoelen en een daarop afgestemde onderwijs-
aanpak.’ 

Maatschappelijke stages
Jump Koch van het CPS Onderwijsontwikkeling en Advies, 
geeft een workshop over maatschappelijke stages. De kernvraag: 



‘Is vreemdgaan in    Nederland normaal?’ 
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Wat is de toekomst van maatschap-
pelijke stages nu de wettelijke ver-
plichting vanaf schooljaar 2015/2016 
vervalt? ‘Wat vinden jullie hiervan?’, 
start Koch de discussie. ‘Ik vind 
het goed dat de verplichting eraf 
is. Scholen kunnen nu zelf kiezen 
hoeveel aandacht zij aan maatschap-
pelijke stages geven. En als zij er echt 
wat van willen maken, dan zullen 
zij er meer energie in steken, omdat 
het uit hen zelf moet komen’, komt 
het uit de ene hoek van de zaal. ‘Ik 
ben juist bang dat als de verplichting 
wordt geschrapt, scholen er juist geen 
aandacht meer aan besteden. En dat is 
zonde, want het is een goede les voor 
kinderen’, reageert een ander. ‘Ik ben 
het daarmee eens. Leerlingen zijn erg 
blij met de maatschappelijke stages, 
ook al zeggen ze niet altijd dat het zo 
is’, vult iemand aan. 

Ontwikkeling
Na de lunch wordt het project ‘Debat 
op school’ gelanceerd door Interna-
tional Debate Education Association 
(IDEA) in samenwerking met IKON. 
IDEA is een wereldwijd netwerk 
van trainers. Zij werken met actuele 
thema’s die leven onder jongeren. 
Leerlingen leren onder andere argu-
menten opbouwen, luisteren naar 
elkaar, ruimte geven aan anderen en 
ruimte nemen. Bij het geven van een 
debatoefening op school, zoals een 
kringdebat, kunnen leerlingen gebruik 
maken van een argumentenladder. 
Roos Keja van IDEA geeft een work-
shop over debatteren. De deelnemers 
van de workshop gaan zelf ook in 
discussie over de stelling: ‘Allochtone 
leerlingen hebben minder kans om 
zichzelf te ontwikkelen dan autoch-
tone leerlingen.’ Een deel van de 

groep vindt dat dit ligt aan het lage niveau en betrokkenheid van 
ouders. ‘Als je moeilijk contact krijgt met de ouders, kunnen wij 
hen niet adviseren om hun kinderen te motiveren om zich goed 
te ontwikkelen’, wordt genoemd als argument. Een ander deel van 
de groep vindt dat het aan de leerlingen zelf ligt. ‘Elk kind heeft 
even veel kans om zich te ontwikkelen. Het maakt niet uit of het 
een autochtone of een allochtone leerling is. Hij moet zelf gewoon 
z’n best doen en initiatief tonen.’

VreeMD gaan
‘Toen ik nog op de Johan de Witt College in Den Haag werkte, 
heb ik het volgende verhaal gehoord over een Marokkaans 
meisje’, begint Kars Veling, directeur van het Huis van de Demo-
cratie, de afsluitende speech. ‘Dit meisje kwam aan het eind van 
de les naar haar juf toe en vroeg of zij wel eens vreemd ging. Zij 
dacht namelijk dat het normaal was in Nederland. Wat bleek, 
thuis hadden ze alleen maar het beeld van Nederland uit Goede 

Tijden, Slechte Tijden. Zij wisten niet beter dan dat het zo ook ging 
in de Nederlandse cultuur. Deze leerling moest nog veel leren 
over Nederland. Ik vind dat het onderwijs drie taken heeft. Ten 
eerste moeten de talenten van de kinderen gevonden worden om 
ze vervolgens te helpen deze te ontwikkelen. De tweede taak is om 
kinderen te helpen om hun wereld groter te maken. Wij moeten 
met elkaar de wereld verkennen. En de derde taak is om kinderen 
te helpen om verbinding te maken tussen hun wereld en de 

“nieuwe wereld”. Dit zijn de dingen die nog moesten gebeuren bij 
het Marokkaanse meisje dat nog niet zo lang in ons land woonde.’ 
Veling sluit af met het motto: ‘Wie je bent, is een verhaal.’

DierenDag
Tim zingt sluit de dag af. ‘Ik zou zo op u stemmen als u op de lijst 
stond voor de Tweede Kamer, meneer Veling. Erg grappig’, zegt 
Tim tegen het voormalig Tweede Kamerlid bij betreding van het 
podium. Hij grapt verder: ‘Als er een dag voor je beroep komt, 
zoals de Dag van de Leraar, wil dat niet zeggen dat het goed gaat. 
Kijk maar naar dierendag. Maar gelukkig is er een vakbond als 
CNV Onderwijs!’ 

Josine Putter

‘Elk kind hEEft EvEn vEEl kans om zich tE 
ontwikkElEn. hEt maakt niEt uit of hEt EEn 
autochtonE of EEn allochtonE lEErling is’
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webbedingetjes

@ Enkele maanden geleden is de nieuwe website www.

debibliotheekopschool.nl gelanceerd. De Bibliotheek op 

school is een landelijk ontwikkelde aanpak die lokale biblio-

theken ondersteunt bij de samenwerking met het onderwijs. 

Op de nieuwe website is alle informatie bijeengebracht voor 

bibliotheken, onderwijs en gemeenten. Verder kunnen be-

zoekers zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

@ Alles over pesten op school en wat ertegen te doen is 

te vinden op www.pestweb.nl. Zo zijn er onderzoeken te 

vinden rondom dit onderwerp, een boekenlijst met relevante 

literatuur en informatie over de gevolgen van pesten.

@ Zijn de leerlingen nog op zoek naar een onderwerp voor 

een spreekbeurt of werkstuk? Kijk dan op spreekbeurten.

info. Hier zijn voorbeeldwerkstukken te vinden over veel ver-

schillende onderwerpen. Van dino’s tot elektriciteit en van 

scheiden tot Halloween.

     Als de economie aantrekt, overweeg ik 
een baan buiten het onderwijs te zoeken

@

@ @@@@@@@@

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:

Toekomstige leraren mogen op de middelbare school geen 

onvoldoende meer hebben voor Nederlands en wiskunde

ApenstAArtjes

Getwitterd

Melissa: 
@NUnl die hele cito afschaffen. Schooladvies 
zou het zwaarst moeten wegen. Kinderen 
ook niet meer in de stress door streberouders!
Volg Melissa, Haagse moeder, op Twitter: 

www.twitter.com/HaagseLisje

Stelling:

@@@@@@

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal kan worden ge-

discussieerd over de acceptatie van homoseksuele leerlin-

gen in het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek van EduDi-

vers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, 

blijkt dat leerlingen met een andere geaardheid nog lang 

niet overal worden geaccepteerd op middelbare scholen. 

Van de ondervraagde scholieren wil 32 procent in de pauze 

niet naast een homoseksuele klasgenoot zitten, 15 procent 

vindt homoseksualiteit een afwijking en 22 procent stelt dat 

homo’s en lesbiennes niet welkom zijn op school.



Paascongres: 
het andere verhaal

De school staat onder druk. De overheid vraagt steeds 
efficiëntere en hogere leeropbrengsten. Scholen voelen zich 
hierdoor gedwongen te focussen op rendement: toetscijfers 
en slagingspercentages. De nadruk op effectiviteit en 
leerprestaties dreigt zo de vormende waarde van onderwijs 
te verdrukken. 

Prestatie én bezieling, effectiviteit én humaniteit zijn twee 
kanten van dezelfde onderwijsmedaille. Alleen een goede 
balans tussen beide kanten doet recht aan de werkelijke 
‘leeropbrengsten’ van de school. 

Op het Paascongres vragen wij ons af: Welk antwoord heb-
ben schoolleiders en docenten op de economisering van het 
onderwijs? Welk andere verhaal vertellen zij elkaar en hun 
leerlingen? Uit welke bronnen putten zij om geïnspireerd en 
gemotiveerd te blijven voor dat verhaal? 

Hoe bijzonder onderwijs tegenwicht 
biedt aan economisering

Datum: Donderdag 21 maart (9.30-16.30 uur)

Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Doelgroep: Schoolleiding en docenten voortgezet onderwijs

Programma: Inspirerende sprekers, praktische 
workshops, viering en ontmoeting 

Organisatie: CNV Onderwijs, Besturenraad, VKO, KVSC, 
AOb/St. Bonaventura, CVHO en VDLG 

Kosten: € 150,- p.p. (€ 125,- bij 2 personen, 
€ 100,- bij 3 personen van een organisatie)

Informatie en aanmelden:  
www.cnvo.nl/agenda > 21 maart
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rayon west Brabant
Woensdag 20 maart, 13.30-16.30 uur, 
jaarvergadering en themabijeenkomst, 
Huis ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal. 
Thema: Religie in het publieke domein. Burge-
meester, dominee, pastoor: wie heeft het voor 
’t zeggen? Info/aanmelden: henksavelkouls@
home.nl of (06) 46 12 20 58 (bel a.u.b. uw 
e-mailadres door aan het bestuur).

rayons groene hart, haaglanden en 
rivierendelta
Woensdag 17 april, 11-16 uur, jaarlijkse 
ontmoetingsdag. Boottocht van Warmond 
naar Alphen aan den Rijn, bezoek vogelpark 
Avifauna, bus terug naar Warmond. Meer 
informatie in de komende uitnodiging. Max. 
200 deelnemers, vol is vol. Introducés € 20,-. 
Aanmelden (tot 29 maart): Nel van Rutten, 
nelvrutten@casema.nl, Multatuliweg 51, 
2624 CE Delft, (015) 256 68 83, met vermel-
ding van wel/ geen introducé.

vrouwEn
Dinsdag 26 januari, 16.30-20 uur, De Amers-
hof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort, bijeen-
komst voor vrouwen in een leidinggevende 
rol (vrouwelijke schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders en vrouwen in het mid-
denmanagement). Discussie over het vak 
en workshop over Meerwaarde van leiding-
geven, door Janny Dammingh, manager 
CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 26 
februari).

Woensdag 13 maart, 16.30-20 uur, ’t Cen-
trum, Spoorstraat 11, Bodegraven, bijeen-
komst voor vrouwen in een leidinggevende 
rol (vrouwelijke schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders en vrouwen in het mid-
denmanagement). Discussie over het vak en 
workshop over Meerwaarde van leidinggeven, 

door Janny Dammingh, manager CNV Onderwijs 
Academie. Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl (o.v.v. 
bijeenkomst 13 maart).

Utrecht
Woensdag 13 februari, 15.45 uur, NDC Den Hom-
mel, Utrecht, feestelijke 25ste vrouwennetwerk-
bijeenkomst. Thema: Kwaliteit, door jouw talent! 
Met o.a. CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt en 
workshops over Lichaamstaal, Hoe schrijf je een 
column, De kwaliteit van de leraar en Vitaal in balans? 
Info/aanmelden: Annelies Landzaat, alandzaat@
kpnplanet.nl.

gelderland
Woensdag 27 februari, 16 uur, Iselinge Hogeschool, 
Doetinchem. Over Hoogsensitiviteit, door Rita Mul-
der, trainer/coach, expert in hoogsensitiviteit. Info/
aanmelden: Tiny Oosterink, tvangennep@hetnet.nl.

Friesland
Woensdag 27 februari, 16 uur, Stichting School 
Lyndensteyn, Beetsterzwaag. Over Rots en Water, 
door Sigrid van Zoelen-Bax, docent bewegingson-
derwijs en weerbaarheid. Info/aanmelden: Patricia, 
Sijbrandi@hotmail.com.

Drenthe
Woensdag 6 maart, 16 uur, Sbo De Carrousel, 
Hoogeveen. Over Hoogsensitiviteit, door Rita Mul-
der, trainer/coach, expert in hoogsensitiviteit. Info/
aanmelden: Miep Mulder, miepmulder@live.nl.

noord-holland
Woensdag 6 maart, 16 uur, ’t Trefpunt, Alkmaar. 
Over Coachen van collega’s, door Cor Duinmaijer, 
Regiobestuurder CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
Francien Rotteveel, f.rotteveel@quicknet.nl.

gelderland
Woensdag 6 maart, 16 uur, Bethelkerk, Ede. Over 
Omgaan met agressie, door Wouter Prins, beleids-
medewerker CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
Nienke Kolkman, nienes19@hotmail.com.

Schooljournaal 30Schooljournaal 30Schooljournaal 30

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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Donderdag 28 februari, 12–16 uur (+ lunch), 
Hotel Blanc, Coehoornstraat 4-8, Arnhem, 
regionale netwerkbijeenkomst. Thema: Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid, door 
Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs. 
Workshop: Werk en privé, hoe houd ik het in 
balans?, door Astrid de Cock. Info/aanmelden 
(voor 18 februari): Tinie Arts, tiniearts@gmail.
com, (043) 407 13 12, (06) 25 53 59 78.

Woensdag 13 maart, 12–16 uur (+ lunch), Tref-
puntkerk, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar, 
regionale netwerkbijeenkomst. Presentatie: 
Actuele ontwikkelingen in de sociale zeker-
heid, door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV 
Onderwijs. Workshop: Persoonlijk leiderschap: 
je leven in eigen hand, door Joke Hogenhout. 
Info/aanmelden (voor 1 maart ): Lia van Velzen, 
liavanvelzen@gmail.com, (023) 785 06 16, (06) 19 
97 30 48. 

Donderdag 21 maart, 12–16 uur (+ Brabantse 
koffietafel), Vlijtig Liesje, Ten Hagestraat 2, 
Eindhoven, regionale netwerkbijeenkomst. 
Presentatie: Actuele ontwikkelingen in de sociale 
zekerheid, door Wanne Ho, juridisch adviseur 
CNV Onderwijs. Workshop: Werkdruk-werk-
plezier, door John van den Groenendal. Info/
aanmelden (voor 9 maart ): Tinie Arts, tiniearts@
gmail.com,.(043) 407 13 12, (06) 25 53 59 78.

voortgEzEt ondErwiJs
Donderdag 14 februari, 16.15 uur (+ brood/
soep), themabijeenkomst Sectorraad Voortgezet 
Onderwijs, Fons Vitae Lyceum, Amsterdam. 

Thema: Excellente leerlingen & excel-
lente leraren. Gastsprekers: Anita 
Wuestman (ECHA) en Janny Dammingh 
(CNV Onderwijs Academie). Info/aan-
melden (uiterlijk 11 februari): voortge-
zetonderwijs@cnvo.nl o.v.v. ‘bijeenkomst 
Amsterdam’.

Jong
Woensdag 20 februari, 16.30–20 uur 
(inloop 16 uur), netwerkbijeenkomst 
CNV Jong, TheaterHotel De Oranjerie, 
Kloosterwandplein 12-16, Roermond. 
Thema: De kracht in leerkracht. Work-
shops: In je recht als leerkracht!, door 
Melanie de Zeeuw, consulent starters en 
studenten, CNV Onderwijs, Van werkdruk 
naar werkplezier, door Angela Kouwen-
hoven, bestuur CNV Jong. Niet-leden 
welkom, toegang gratis. Info/aanmelden 
(tot 14 februari) jongeren@cnvo.nl.

nEtwErk limBurg
Donderdag 28 februari 16.30-20.15 uur 
(+ maaltijd), regiobijeenkomst, Zmlk-
school, St. Janbaptist, Heistraat 78, 
Kerkrade. Workshops: 1. Omgaan met 
kindermishandeling, door Friso van der 
Wal, No Kidding, 2. Zo zit dat met uw 
pensioen, door Fred Lardinois, ABP, 3. 
Wat gebeurt er in het brein van kinderen?, 
door Nathalie Berger, BMC, 4.Cyber-
pesten en chatten, door Lei Seuren. 
Regiobestuurder Tom Boot is aanwezig 
voor rechtspositionele vragen. Info\
aanmelden: netwerklimburg@cnvo.nl 
(o.v.v.: Kerkrade, naam, onderwijssoort 
en workshopnummer(s)).

nEtwErk ovEriJssEl
Donderdag 28 februari, 16.30-20 uur, 
Prins Mauritsschool, Geessinkbrink 1, 
Enschede, ledenbijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs in de regio. 
Keuzeworkshops (2 rondes): De kwaliteit 
van de leraar, door Mark Oortwijn, Hoog-
sensitiviteit, door Rita Mulder, Asserti-
viteit, door Jeannette de Haan-Dijkstra. 
Info/aanmelden: netwerkoverijssel@
cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 28 februari).

OpBrengstgericht werken
Dinsdag 5 maart, 17-20 uur, CNV-kantoor, 
Tiberdreef 4, Utrecht, werkbijeenkomst 
voor alle leden (ook niet-leden zijn welkom). 
Thema: Opbrengstgericht werken in het basis-
onderwijs. Presentatie: Anouke Bakx en Anja 
Ros. Onder hun leiding ga je ook praktisch 
met opbrengstgericht werken aan de slag. Wie 
komt ontvangt een bewijs van deelname. Info/
aanmelden: vrouwen@cnvo.nl o.v.v. bijeen-
komst 5 maart.
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groene buitenspeel-
subsidie
Jantje Beton heeft 54 basisscholen 
geselecteerd die in aanmerking 
komen voor de groene buitenspeel-
subsidie. Tot 1 december gaf Jantje 
Beton alle basisscholen de kans 
hun beste schoolpleinidee in te 
dienen. Zij wilden met dit initiatief 
basisscholen stimuleren om hun 
schoolplein groener in te richten. 
Onder de geselecteerde basisscho-
len wordt een bedrag van € 50.000 
verdeeld. Meer informatie: 
www.jantjebeton.nl/scholen.

papieren & digitaal lesmateriaal
Veel scholen in het primair onderwijs worstelen met 
de overstap van schoolboeken naar digitaal lesmate-
riaal. Uitgever ThiemeMeulenhoff en producent van 
spel- en ontwikkelingsmaterialen KG & Rolf bieden 
vanaf schooljaar 2013-2014 het abonnementsmodel 
aan. Al het beschikbare papieren en digitale lesma-
teriaal wordt voor een vaste prijs per lesmethode 
per leerling aangeboden. Dankzij dit abonnements-
model kan de docent altijd switchen tussen boek, 
tablet en computer. Meer informatie: www.thieme-
meulenhoff.nl. 

Informatieve boekjes
Wat is een frietje samurai? Waarom kregen ridders zang-
les? Hoe gevaarlijk is het om naast een slapende vulkaan te 
wonen? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen zijn 
te vinden in Duh!-boekjes die geschreven en bedacht zijn door 
auteurs die al jaren voor kinderen schrijven. Met deze nieuwe 
boekjes voor kinderen vanaf 7 jaar, speciaal voor de iPad, 
kunnen leraren samen kennis op doen over veel onbeant-
woorde vragen. Meer informatie: www.duhboekjes.nl.

alcohol en drugs signaleren

Met de e-learning Vroegsignalering hebben mbo-scholen 

concrete handvatten voor het aanpakken van proble-

matisch alcohol- en cannabisgebruik van jongeren. Dit 

gratis e-learning pakket bestaat uit twee delen. De ba-

siscursus is voor iedereen binnen het mbo, zowel docen-

ten als beveiligers of conciërges. Zij krijgen algemene 

informatie over alcohol en drugs, leren signalen her-

kennen die kunnen duiden op problematisch alcohol- of 

drugsgebruik en hoe ze jongeren eventueel de stap naar 

hulpverlening kunnen laten maken. Meer informatie: 

www.trimbos.nl/webwinkel. 

Zo varen de scheepjes voorbij  
Zo vliegen de vogels een 
rondje, en zo rent een 
paard door de wei, zo 
zwemt een vis in de vijver, 
en zó … varen de scheepjes 
voorbij. Dit is één van de 
kleine verhaaltjes in het 
boek Zo varen de scheepjes 
voorbij van Ron Schröder 
en Marianne Busser. In het 

boek, geschikt voor peuters en kleuters, staan 
bijna tachtig vrolijke, grappige verhaaltjes op rijm. 
Bijvoorbeeld over twee verliefde egeltjes, over een 
keurig hondje genaamd Flopje, over Poepiedoe die 
heel veel windjes laat en over Annemienemoontje 
met haar gouden kroontje. Het boek is rijk geïllus-
treerd door een tiental verschillende illustratoren. 
Het boek kost € 19,99. 
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• Informatie over de Lerarenbeurs 

• Inzicht in de inhoud van relevante opleidingen en cursussen

• Concrete voorbeelden, die je direct kunt toepassen in de onderwijspraktijk

Deze bijeenkomst is mede 
mogelijk gemaakt door:

Voor wie?

6 maart 2013
Zalencentrum Den Hommel - Utrecht14.45 - 19.15 uur

CNV Onderwijs Loopbaan Event

Benieuwd naar de vele mogelijkheden in jouw professionele ontwikkeling?  

Aarzel dan niet en kom verschillende opleidingen en cursussen voorproeven op 6 maart!

Alle onderwijsgevenden uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO die zich 
willen oriënteren op de mogelijkheden in professionele ontwikkeling.

Deelname kost €50,- voor leden en €75,- voor niet-leden. Voltijdstudenten hebben gratis toegang. 
Meld je nu aan via onze site: www.cnvo.nl/loopbaan.html

Aanmelden

naam: 
Marianne Jansen 

leeftijd: 
30 jaar  

Beroep: 
Leerkracht groep 7 op basisschool  
De Borg in Assen 

vrijwilligerswerk: 
Stuurgroep Jong 

motivatie: 
Ik vind het belangrijk dat de stem van 
jongeren wordt gehoord en dat er iets voor 
hen wordt gedaan als zij hulp nodig hebben. 

Voor mij is het ook een uitdaging om dingen 
voor elkaar te krijgen binnen de bond en dat 
maakt dit werk alleen maar leuker.

Wil je ook actief lid worden? Stuur dan een 
mail naar kaderservice@cnvo.nl.
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 ‘Tof, zo’n                  
parkoursopstelling 
      op het schoolplein!’

‘Dat is tof,’ dacht Jeroen Huikeshoven, 
vakleerkracht bewegingsonderwijs op 

basisschool De Bareel in Heemskerk, toen 
hij de opening van het freerunparkours 

op een andere school in dezelfde plaats 
bijwoonde. ‘Een droom van een speelplein!’ 

Huikeshoven ging keihard aan de slag en 
binnen een half jaar was het parkours op zijn 

schoolplein werkelijkheid. 

Autonoom, normloos en foutloos bewegen onder en na schooltijd

Huikeshoven pakte flink aan om dit droomtoestel op zijn speel-
plaats te krijgen. Samen met de leverancier van speeltoestellen, 
Yalp, maakte hij zijn plannen concreet. En algauw kwam alles in 
een stroomversnelling. In een race tegen de klok schreef hij een 
voorstel voor een subsidieaanvraag en benaderde hij fondsenwer-
vers. Er ging veel vrije tijd in zitten, maar dat was niet voor niks. 
Zijn voorstel werd goedgekeurd en de eerste subsidie was binnen. 
Daarna volgden nog een aantal leuke bedragen van diverse orga-
nisaties, zoals van scholenstichting Tabijn, waar De Bareel onder 
valt, en het Maarten van Heemskerckfonds van de Rabobank. 
Ook de school zelf putte nog een bedrag uit het buitenschoolse 
opvang- en schoolpleinbudget.

Grenzen verleGGen
Freerunnen vindt zijn oorsprong in een ontsnappingstechniek uit 
de Vietnamoorlog. In Frankrijk ontwikkelde deze techniek zich 
tot de loopdiscipline die we tegenwoordig parkour, of freerun-
ning, noemen. Tijdens het beoefenen van deze loopdiscipline 
proberen de deelnemers (traceurs) allerlei hindernissen zo snel 
en soepel mogelijk te overwinnen. Parkour wordt voornamelijk in 
de buitenlucht in steden beoefend. Filosofie en doel achter deze 
sport zijn de vrijheid en het verleggen van grenzen door de vele 
technieken om hindernissen te overwinnen.  
Rond de jaren tachtig begon een groep Franse jongeren met 
de beginselen van deze loopdiscipline. De afgelopen jaren 
verspreidde de sport zich algauw over andere landen. Er zijn nu 
wereldwijd zo’n tienduizend beoefenaars en er komen dagelijks 
nieuwe beoefenaars bij. Vooral onder de jeugd wordt deze loop-
discipline steeds populairder.

SponSorloop
Huikeshoven wilde het nieuwe schoolplein eigenlijk in fases 
realiseren, maar het ging sneller dan hij dacht. Het geld kwam 
binnen, ouders, leerlingen en collega’s waren enthousiast. De 
hulp van de kinderen en de ouders van De Bareel was groot. 

Het schoolplein van basisschool De Bareel 
is voorzien van diverse speelplekken. Van 
het bekende basketbalveldje en de duikelrek-
ken tot de minder bekende wigwams en 
tunneltjes. Er staat een speeltoestel voor de 
onderbouw en tegels zijn met verf beschil-
derd voor het doen van spelletjes als boom-
pje verwisselen en hinkelen. Huikeshoven 
ontdekte  nog een heel tof speeltoestel. In 
het voorjaar van 2012 was hij bij de opening 
van een parkoursopstelling freerunning op 
het schoolplein van basisschool De Lunet-
ten in Heemskerk. ‘Ik vond het zo geweldig. 
Het zou  voor onze school voor onder-, mid-
den- en bovenbouw een enorme toevoeging 
zijn bij allerlei manieren van spelen. Daarbij 
kunnen kinderen ook zelfstandig, op hun 
eigen niveau aan de gang. Ik wist: dit moe-
ten wij ook hebben.’
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Enthousiast over het idee voor het nieuwe speeltoestel kwamen 
de leerlingen in actie. Ze bleken niet vies van het doen van 
allerlei klusjes. Met al hun heitjes voor karweitjes haalden ze 
ruim € 1.000,- op. Daarnaast haalden ze met de door hun gym-
leraar georganiseerde sponsorloop nog eens € 10.000,- binnen. 
Ook de ouders staken hun handen uit de mouwen en hielpen 
mee om de tegels van het schoolplein weg te halen. Een 
bouwbedrijf uit de buurt vroeg maar een kleine vergoeding 
voor het afgraven van het zand. Dankzij al deze hulp en de snel 
ontvangen subsidies plaatste Yalp het nieuwe speeltoestel in de 
laatste week van de zomervakantie. 

Geen oneniGheid 
De fabrikant van de parkoursopstelling ging voor de ontwikke-
ling van dit toestel uit van de sociale, de cognitieve en de moto-
rische ontwikkeling van de kinderen. Dit sprak Huikeshoven 
erg aan. Mede daarom vulde hij de speeltoestellen die al op het 
schoolplein van De Bareel stonden graag met deze parkoursop-
stelling aan. Hij is erg enthousiast over alle mogelijkheden van 
het toestel. ‘Dit is zo tof. Met dit toestel kan elk kind op zijn 
eigen niveau bewegen. Dat kan met geen enkel ander toestel. 
De kinderen kunnen op dit toestel autonoom, normloos en 
foutloos bewegen. Collega’s vinden het fantastisch, hoewel ze 
in het begin nog wat twijfels hadden. Ze zien nu een heel grote 
meerwaarde, namelijk de sociale ontwikkeling van de kinde-
ren. Rondom het toestel is geen onenigheid. Er zijn vaardige 

‘opvallend is het dat er totaal geen competitie is. iedereen laat elkaar in zijn waarde.’ 

en minder vaardige kinderen. Ze zien en 
ze leren van elkaar. En opvallend is het dat 
er totaal geen competitie is. Iedereen laat 
elkaar in zijn waarde.’

intenSief Gebruikt
Huikeshoven heeft het freerunnen ook in 
zijn lesprogramma opgenomen. Wanneer 
het weer het toelaat zet hij het nieuwe 
toestel in. Voorwaarde voor een veilig 
gebruik is dat het droog is. Wanneer het 
weer tegenwerkt, zet hij in de gymzaal een 
parkours op. Daarnaast blijft hij ook de 
‘normale’ turn- en spellessen geven. Zijn 
leerlingen kenden het freerunnen trouwens 
al voordat er überhaupt sprake was van 
een parkoursopstelling. Het was in de zaal 
algauw populair. Nu het toestel buiten staat, 
wint het ook daar aan populariteit. In de 
pauzes wordt het intensief gebruikt en ook 
de BSO maakt actief gebruik van de nieuwe 
beweegmogelijkheid. En voor wie denkt 
dat het alleen gebruikt wordt door de leer-
lingen, die heeft het mis, want ook enkele 
leerkrachten vertonen er hun kunsten op.

Maaike de Bruijn
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De Horizon is een fijne school met ambitie! De 

school heeft circa 300 leerlingen en een goede 

naam in de wijk. 

De Horizon is een katholieke school. Dat  

betekent dat wij uitgaan van algemeen erkende 

waarden als vrijheid, eerlijkheid, vriendschap, 

waardering voor elkaar, wederzijds respect en 

saamhorigheid (waarden).

Wij, team en ouders, vinden het heel belangrijk 

dat er op onze school een sfeer van openheid 

en vriendelijkheid heerst, waarin elk kind zich 

thuis voelt. Ouders en kinderen vinden de sfeer 

in de school veilig en prettig en ouders waar

deren de kwaliteit en de betrokkenheid van  

het team.   

Naast de gestage instroom van Nederlands

talige leerlingen is er nu ook een instroom van 

anderstalige leerlingen. Het is een uit daging 

voor de nieuwe directeur om samen met het 

team de uitstekende reputatie en kwaliteit te 

behouden en goed in te spelen op de veran

derende omgeving door het onderwijs daar op 

een goede manier op aan te passen. 

Basisschool De Horizon
zoekt per 1 augustus 2013 een

directeur
met hart voor de school, wtf 0,8  1,0 

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

gevolgd of bereid bent deze te volgen

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

Persoonskenmerken
• straalt enthousiasme en geborgenheid uit
• is flexibel en kan de eigen visie aanpassen aan de realiteit
• is communicatief sterk, kan goed luisteren en kan mensen aanspreken indien nodig
• is integer
• kan de hoofdlijnen bewaken en voorkomt bovenmatige werkdruk
• is besluitvaardig

Professionele kwaliteiten
•  draagt bij aan de visieontwikkeling van de school voor korte en lange termijn en 

geeft daar samen met het team vorm aan
•  zorgt voor continuering en verdieping van de onderwijskundige ontwikkelingen in  

de school
• heeft kennis van andere culturen en kent de implicaties daarvan voor het onderwijs
• is op de hoogte van de actuele onderwijsontwikkelingen
• voert professioneel personeelsbeleid (waaronder de gesprekscyclus)

Verwachtingen
•  is op de toekomst voorbereid, rekening houdend met passend onderwijs en de  

veranderende samenstelling van de schoolbevolking
• sluit aan op de ingezette koers van de school
• geeft op een enthousiaste en inspirerende manier leiding aan het team

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie dan kunt u bellen met 
Jethro Schepers, voorzitter van de benoemingsadviescommissie en directeur van 
Het Kofschip (06 4779 4572). 

Gaat u solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae dient uiterlijk op 1 maart a.s. in 
het bezit te zijn van Stichting Onderwijsgroep Amstelland ter attentie van 
mevrouw  J.J. de Vries, beleidsmedewerker P&O, postbus 9188, 1180 MD Amstelveen. 
U kunt uw brief ook mailen naar info@onderwijsgroepamstelland.nl
De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 12 en 15 maart.

De sollicitatieprocedure loopt tegelijkertijd intern en extern. Er is een interne  
kandidaat. Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Onderwijsgroep Amstelland is een 

jonge organisatie met elf bijzon

dere basisscholen in Amstelveen 

en Ouderkerk aan de Amstel. In 

totaal bezoeken ruim 4000 leer

lingen onze scholen. Bij ons staan 

pedagogische, onderwijskundige 

en levensbeschouwelijke aspecten 

hoog in het vaandel. Stuk voor stuk 

eigentijdse scholen, volop in ontwik

keling en ieder met een duidelijke 

eigen identiteit. Door middel van 

competentiemanagement werken wij 

structureel aan onze ontwikkeling.
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Acquisitie naar aanleiding van deze 
 advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

De Stichting Katholiek Onderwijs 
Hoofddorp zoekt een 

enthousiaste directeur
m/v (0,8 - 1 fte) 

De SKOH zoekt voor basisschool De Bosbouwers 
per 1 april 2013 een directeur die inspirerend leiding gaat geven 
aan een school met 370 kinderen en 30 professionals. 

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

Voor informatie kunt u contact opnemen met  
de heer A.J.M. van der Kroon, 
voorzitter College van bestuur SKOH,  
telefoon 023-5542355.

Sterk in OnderwijS

Voor CBS Op de Hoogte te Burum zoeken wij een bevlogen

Directeur  (0.5)

    

Kijk op onze website: www.vcbokollumerland.nl

school-vcbo kollumer 130204.indd   1 04-02-13   14:51

De oudste  jeugd- en jongerenvereniging van Nederland, 
YMCA Nederland, zoekt  per 1 juli 2013  een

Algemeen Secretaris (m/v)
voor 24-32 uur per week.

De algemeen secretaris vervult een spilfunctie in de 
organisatie en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfs-
voering van de Vereniging YMCA Nederland. 
Gezocht wordt een ‘denker én doener‘. 

Een ondernemende en enthousiasmerende persoonlijk-
heid met bestuurlijke vaardigheden en strategische blik. 
Ervaring met jeugd of jeugdwerk in een gelijkwaardige 
functie is een voorwaarde.

De sollicitatietermijn is verlengd tot 10 dagen na 
verschijning in dit blad.
 
Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving op 
www.ymca.nl/nieuws

school-ymca 130130.indd   1 30-01-13   10:32

De Basis: voor een 
waardenvolle baan!

VPCO De Basis is een jonge, ambitieuze vereniging voor basisonderwijs met als drijfveer passie 
voor onderwijs en passie voor de ontwikkeling van talenten van leerlingen en medewerkers. 

    PCBS Gaandeweg te Zwanenburg zoekt 
    per 1 augustus 2013: 

    Directeur  (wtf 0,85)
	 □	 Leidinggevende	met	affiniteit	met	het	
  onderwijs
	 □	 Richting	geven	aan	de	onderwijskundige	
  ontwikkeling
	 □	 Meedenken	over	het	nieuwe	schoolgebouw
	 □	 Een	Christelijke	identiteit.
 
 
Voor meer informatie over de vacature kijk je op: www.vpcodebasis.nl. 
Graag reageren voor 22 februari 2013.

    

school-vpco de basis 130204.indd   1 05-02-13   13:43
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Kleine advertenties
Te Huur: 
Ruime vrijstaande vakantiewoning Costa Blanca, Hondon de las 
Nieves. In rustige vallei met wijngaarden. Zee en zandstranden 
snel te bereiken. Voor 4 personen (+ baby/peuter). Grote kind-
vriendelijke tuin met royale terrassen. Huisdieren toegestaan. 
Draadloze internetverbinding en satelliet-tv. Huurprijs: € 343,- 
tot  € 469,- per week. Info: www.freewebs.com/villafuentede of 
(010) 522 48 99, fam. Rosmalen-Kraal.

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.

www.cnvo.nl/adverteren

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

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

verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2013

nr. 4 23 februari

nr. 5 9 maart

nr. 6 23 maart

nr. 7 6 april

nr. 8 20 april

nr. 9 11 mei

nr. 10 25 mei

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

www.cnvo.nl/adverteren



adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peRSONeeLSAdVeRTeNTieS
Bureau Van Vliet BV verzorgt 
de personeelsadvertenties voor 
Schooljournaal. Advertenties opgeven 
bij Jenny Duindam of Sharon de Vries, 
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 € 106,– 
excl. 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: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com 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.
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Doe dit samen met het CNV, dat is wel zo gemakkelijk!
> Deskundige invullers
> Direct weten waar je aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij jou in de buurt

Maak je afspraak via www.cnv.nl/belastingservice  of bel dan met 
CNV Belastingservice (030) 751 10 50

Je belastingaangifte zelf doen?
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kon praten. Toen ik mijn mavo-diploma haalde, ging het 
helaas niet goed in het onderwijs en was het advies om 
een ander beroep te kiezen. Maar mijn decaan, die zag 
hoe graag ik dit werk wilde doen, suste dat ik het wel zou 
redden met zo’n motivatie. Gelukkig kon ik als kleuterjuf 
direct aan de slag . In 1989 kreeg ik een auto-ongeluk met 
blijvend letsel waardoor werken niet meer lukte. In die 
periode daarna zijn mijn twee zonen geboren. Vanaf de 
tijd dat de oudste naar de basisschool ging, ben ik daar 
vrijwilligerswerk gaan doen. Zeven jaar geleden heb ik 
mij aangemeld als parttime invalleerkracht.’ Sinds vier 
jaar heeft De Vries weer een vaste baan. Ze vindt het fijn 
om weer voor de klas te staan. ‘Vooral in deze groep. Elke 
week sta ik versteld hoe gigantisch snel ze dingen leren.’
JP

‘Er is op dit moment in Drenthe zoveel in beweging door 
krimp, dat het toch fijn is om een achtervang te hebben, 
mochten er dingen gaan spelen.’ Dat geeft Alie de Vries, 
parttime leerkracht groep 3 op basisschool De Kap in 
Klazienaveen, als reden om lid te worden van CNV Onder-
wijs. ‘Ik heb altijd voor de klas willen staan. Mijn moeder 
zegt dat ik al juf wilde worden vanaf het moment dat ik 

Alie de Vries (49) : 
‘Ik sta versteld hoe gigan-
tisch snel ze dingen leren’
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