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

Mariam Zanzan
Wat gek dat het voor columnist 
Mariam Zanzan nodig is (Schooljour-
naal 3) om zich te verantwoorden 
voor haar manier van orde houden. 
Alsof een bekwaam leerkracht die 
zelfs een colomn mag schrijven voor 
Schooljournaal dat nodig zou hebben. 
Mariam, vooral doorgaan met lesge-
ven natuurlijk! Hartstikke goed dat je 
zo’n band hebt met je leerlingen!
Willeke Nammensma

Pensioen
Mijn pensioen is in januari € 70,- 
omlaag gegaan. In een artikel in 
dagblad Trouw las ik dat de loonhef-
fi ng van 3,9 naar 19,1 procent en de 
bijdrage van de zorgverzekering van 
5 naar 5,65 procent is gegaan. De 
werkenden worden gecompenseerd, 
maar voor gepensioneerden geldt die 
reparatie niet. Ik vind € 70,- minder 
wel erg veel. In april krijgen we nog 
een pensioenkorting. Ik begrijp best 

dat we allemaal moeten inleveren 
maar zoveel is wel heel erg.
P.de Lange-Van de Merwe, Voorburg

Hoezo katholiek?
‘Als het katholieke geloof volgens 
de hiervoor genoemde voorbeelden 
wordt doorgegeven geloof ik in de 
toekomst van de kerk in het onder-
wijs’, zegt mevrouw Elshof in School-
journaal 3. Als oud-identiteitsbege-
leider en -leraar levensbeschouwing 
meen ik te mogen zeggen dat zij nog 
te veel uitgaat van een geloof(sleer) 
die moet worden onderwezen en 
doorgegeven, terwijl ‘geloven’ een 
werkwoord is. Elke leraar getuigt 
dagelijks voor de klas (on)bewust van 
de ‘dingen’ die hij daadwerkelijk (on)
belangrijk vindt. Daaruit blijkt waar 
hij of zij voor staat (= identiteit). Is in 
wat hij en andere collega’s uitstralen 
het Evangelie herkenbaar? En wie 
durft het dan ook te benoemen en 
erover te verhalen? Dat lijkt me au-
thentiek en waarachtig. Gerede kans 
dat het in goede aarde valt. Het gaat 
niet om ‘de toekomst van de kerk 
in het onderwijs’, maar opdat Zijn 
koninkrijk kome. Augustius schreef: 
‘Want de zaak zelf die thans de 
christelijke godsdienst heet, bestond 
reeds bij de heidenen en is er sinds 
het begin van het menselijk geslacht 
altijd geweest totdat Christus zelf in 
het vlees kwam. Toen begon men de 
ware godsdienst die reeds bestond, 
met de naam “christelijk” te duiden.’
Wim de Blok
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Zelfrespect
Onze bond hecht gelukkig zeer aan de  traditie ons als werkne-
mers ook druk te maken over de kwaliteit van ons werk. Dat valt 
bij de gebrekkige fi nanciering van het werk in de klas en het, 
soms intrinsiek tegenstrijdige maar wel steeds hogere, ver-
wachtingspatroon niet mee, maar is de moeite waard. Meer dan 
wie ook weten we hoe mooi ons beroep is, maar ook hoe moei-
lijk het is. Maar waarom zouden we niet trots zijn op hoe goed 
we zijn? Hoe vreemd en ons zelf onderschattend is het dan als 
we als beroepsgroep ook nog eens blijven accepteren dat de 
Onderwijsinspectie zich overal tegen aan bemoeit. Tot aan het 
bestrijden van iets gruwelijks en de identiteit van onze school 
principieel aantastends, als pesten toe. Alsof we, náást onze 
beroepstrots, ons eergevoel, ons toch relatief kostbare manage-
ment, de onderwijswerkgever en veel meelevende ouders, ook 
nog eens de gemakkelijk pratende Inspectie nodig zouden heb-
ben voor dit soort metingen. Als we dat blijven accepteren geven 
we ons zelf een brevet van onvermogen. Niet doen. Die klus is 
van blijvend groot belang en moeilijk, maar we kunnen het als 
schoolgemeenschap zelf aan. Duizenden scholen bewijzen het. 
Iedere dag. Met vallen en opstaan. Wat kinderombudsman Dul-
laert daarvan ook moge vinden.
Wim Stoop, Santpoort
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Uiteraard vierde ook de schooljeugd vorige week massaal carnaval. In het Limburgse Beek gingen 
de groepen 5, 6, 7 en 8 van basisscholen Catharina Labouré, De Kring en St. Martinus uit hun dak in 
het plaatselijke café Oud Beek. het plaatselijke café Oud Beek. het plaatselijke café Oud Beek. 
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‘Ontstaan spookdorpjes bij sluiting kleine scholen’
Als het aan de Onderwijsraad ligt, komt er een einde aan 

basisscholen met minder dan 100 leerlingen, zo’n 1.300 

scholen. Nu ligt de ondergrens bij 23 leerlingen. Argu-

menten: kleine scholen zijn relatief duur en vaak zwak. 

Staatssecretaris Sander Dekker noemt het een rigoureus 

advies, maar vindt niks doen ook geen optie. Hij wil nog 

in gesprek met ouders, scholen en wethouders over de 

exacte norm. CNV Onderwijs vreest voor spookdorpjes, 

want dik 400 van de 1.300 scholen zijn de laatste in het 

dorp. Bestuurder Willem Jelle Berg, die zaterdag met 

een AOb-bestuurder – wel voorstander van het plan – in 

debat ging in het radioprogramma Spijkers met Koppen: 

‘Scholen hebben ook een sociale functie, leraren doen 

naast hun werk vaak veel voor het dorp. Als dat alle-

maal verdwijnt, trekken jonge gezinnen weg en is het niet 

alleen het einde van de school, maar het einde van een 

dorp. Ik vind het een dwaas plan. En het argument van 

minder kwaliteit op die scholen is kul. Er zitten excellente 

scholen bij! En daar waar kleine scholen slechter preste-

ren is er aanleiding tot actie. Die is de laatste jaren ook 

ingezet en juist de kleine zwakke scholen zijn daardoor 

sterk verbeterd.’ Hij benadrukt dat hij hiermee niet alleen 

opkomt voor het bijzonder onderwijs – hoewel CNV 

Onderwijs natuurlijk erg hecht aan vrijheid van onderwijs 

en keuzevrijheid voor ouders – maar ook voor openbare 

scholen, die vaak als laatste overblijven in een dorp. 

Berg: ‘Dit zou een advies voor de opvang van de krimp 

zijn, maar als dit plan wordt uitgevoerd, dan versterkt dit 

de krimp juist enorm.’ 

CdG
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Onwenselijk gedrag ex-bestuurders Amarantis
De oud-bestuurders van de failliete scholengroep Amarantis heb-

ben geen wetten overtreden, maar onwenselijk gedrag vertoond. 

Dit blijkt uit een onderzoek van voormalig GroenLinks leider Femke 

Halsema. Het onderzoek heeft één mogelijk strafbaar feit opge-

leverd en een lange lijst aan ongepaste gedragingen waaronder 

ruime declaraties en meerdere leaseauto’s per persoon. De com-

missie kan de feiten wel veroordelen, maar niet bestraffen. De fei-

ten waren namelijk niet in strijd met de eigen regelgeving. 

Uit eerder onderzoek naar de ondergang van Amarantis bleek al 

dat er mogelijk sprake was van ‘onregelmatigheden’. In december 

deed Halsema hier verder onderzoek naar op verzoek van minis-

ter van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA). In het eerdere rapport 

over de ondergang werd gesproken over een falend bestuur. De 

organisatie werd onvoldoende professioneel en daadkrachtig 

geleid. Het enige waar de commissie geen uitsluitsel over kan 

geven is een betaling van € 210.000,-. Doordat niet alle betrok-

kenen mee wilden werken, gaat het Openbaar Ministerie verder 

onderzoek doen. Hoofdrolspelers in het onderzoek van Halsema 

zijn oud-bestuursvoorzitters Leo Lenssen en Bert Molenkamp en 

oud-directeur Huisvesting Jan van Setten. Lenssen trad in 2004 

af, maar bleef nog zeven jaar in dienst als adviseur met behoud 

van leaseauto. Zijn werkzaamheden bleven onduidelijk. In totaal 

ontving hij meer dan een half miljoen euro. Volgens de commissie 

is hier geen sprake van zelfverrijking, maar is de overeenkomst 

‘niet passend’. Molenkamp kocht in 1999 een pand in Amersfoort 

van Roc ASA, een voorloper van Amarantis, en verkocht dit pand 

in 2011 voor zes ton meer dan waar hij het voor gekocht had. 

Het gaat hier om marktconforme prijzen, aldus de commissie. Van 

Setten kreeg twee leaseauto’s en een ov-jaarkaart. Er was geen 

sprake van onrechtmatige verrijking, omdat het niet in strijd is met 

de regels van Amarantis rondom leaseauto’s. De regels zijn wel 

‘ongebruikelijk ruim’. MdG



Onbegrip kleine scholen over 
sluitingsvoorstel Onderwijs-Raad
Soms zit de overheid haar eigen plannen dwars. Wordt met veel tamtam 

het project Excellente school 2012 tot leven gewekt, lanceert de Onder-

wijs-Raad,het belangrijkste onderwijsadviesorgaan van het kabinet, het 

idee om basisscholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten. 

Want grotere scholen zouden zowel didactisch als pedagogisch de 

kwaliteit beter kunnen waarborgen. Consequentie is wel dat daardoor 

twee excellente Friese scholen, de protestants-christelijke Fan ‘e wiken 

in Jubbega en de openbare M.J. Tamsmaschool in Tzummarum, met 

sluiting worden bedreigd. ‘Niet alleen deze twee scholen, maar een hele-

boel kleine scholen die goed op weg 

zijn, worden zo met sluiting bedreigd. 

Dat is natuurlijk van de zotte.’ Leer-

kracht groep 5-6 Jan Schaper van 

de school uit Jubbega (54 leerlingen) 

begrijpt er niets van. ‘We liggen wel-

iswaar precies in een van de grootste 

krimpgebieden van Nederland, maar 

dit is wel erg rigoureus. Het is zeker 

een domper op de vreugde.’ Dat er 

maatregelen nodig zijn snappen ze in 

Jubbega. Maar dit voorstel betekent 

sluiting van drie scholen in hun dorp. 

‘Alleen een openbare school blijft 

open. Ouders die bewust voor chris-

telijk onderwijs hebben gekozen moe-

ten voortaan kilometers reizen.’ 

Ook bij de Limburgse schoolleider 

Tsjeu Scheepers heerst onbegrip. In de 

Schooljournaal LinkedIn-groep schrijft

hij: ‘Een van de scholen waar ik direc-

teur van ben (de Antoniusschool in Buggenum, 76 leerlingen, red.)  is 

een kleine school in een kleine gemeenschap, met een prima sfeer en  

prima resultaten. Deze notitie veroorzaakt veel onrust onder leerkrach-

ten en ouders. De bewering dat kleine scholen slechte resultaten boe-

ken gaat voor ons bestuur niet op. De drie kleinste scholen scoren al 

vele jaren het beste op de Cito-eindtoets. Ik vind het een zeer slechte 

ontwikkeling. Om de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden is het 

noodzakelijk dat er ook een school in die gemeenschap staat. Het is een 

zeer bindende factor.’ PM

SchoolNIEUWS

• Je zou maar op een kleine school werken! En dan 
doodleuk in de krant lezen dat je school dicht moet 
omdat je duur en zwak bent. Lekker dan!
• Met je collega annex schoolleider heb je het 
erover. Je schoolleider memoreert dat jullie twee 
jaar terug inderdaad best een beetje zwak waren, 
maar daar juist hulp voor hebben gekregen en na 
heel hard werken nu zelfs richting excellent gaan. 
Dus wat nou zwak?

• Je zwaait naar een moeder met wie je samen de 
plaatselijke bibliotheekbus draaiende houdt, en naar 
een vader met wie je de kinderboerdij onderhoudt. 
Opeens krijg je een visioen van een spookdorp 
zonder school, zonder bibliotheekbus, zonder 
kinderboerderij, zonder kinderen dus. Je zucht en 
roept je 23 leerlingen naar binnen voor weer een 
dure les.
Ciska de Graaff
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Foto: Harry Blokzijl

Basisschool Fan é wiken in Jubbega.



Dáág nullijn, 
hallo waardering!

Doe mee! Teken de petitie op:
www.jestaatnietinje1tje.nl
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MR Proefl okaal 
in de regio
Het MR Proefl okaal gaat weer open. Leden van CNV Onder-

wijs in MR’en en GMR’en kunnen op woensdag 17 april van 

15 tot 18 uur voor deskundige informatie over medezeggen-

schap terecht op de Anne Frankschool in Meppel. Van 15 tot 

18 uur zijn er onder het genot van een high tea verschillende 

workshops te volgen die informeren over actuele onderwerpen 

op het gebied van inspraak. Daarnaast wordt uitleg gegeven 

over het (G)MR-trainingsaanbod van CNV Onderwijs Acade-

mie en kunnen vragen worden gesteld aan de aanwezige trai-

ners, adviseurs en juridisch medewerker. De toegang is gratis. 

Aanmelden via scholing@cnvo.nl o.v.v. aanmelding proefl okaal, 

vermeld hierbij naam, school/bestuur en het aantal personen. 

Kijk voor meer informatie op: www.cnvo.nl/mrproefl okaal

7 februari: Kinderen van elf en twaalf jaar uit Urk krij-
gen in de toekomst verplichte preventielessen over de 
gevaren van drugs- en alcoholgebruik. De voorlichting 
moet ervoor zorgen dat de nieuwe generatie Urkers 
deze middelen niet meer gebruikt. De gemeente zorgt 
voor fi nanciering van de lessen. Stichting Waypoint, 
dat in het christelijke dorp verslavingszorg biedt, doet 
de voorlichting. (Bron: De Telegraaf) 

11 februari: In de Amerikaanse staat Californië wordt 
een twaalfjarige jongen opgepakt omdat hij in een 
e-mail gedreigd zou hebben een leerkracht en drie-
entwintig klasgenootjes neer te schieten. De leerling 
stuurde de mail vrijdagnacht naar de school. De vol-
gende dag waarschuwde een medewerker de autori-
teiten. Een gespecialiseerde eenheid kon met de hulp 
van een internetprovider de identiteit van de afzender 
achterhalen. De politie doorzocht de woning van de 
jongen en nam computers, geweren en handwapens in 
beslag. (Bron: Algemeen Dagblad)

12 februari: De verwarming op basisschool De Bran-
ding, voor speciaal onderwijs, in Spijkenisse doet het 
weer. In het weekend vernielden onbekenden een pijp 
op het dak, waardoor de centrale verwarming niet 
meer functioneerde. Het was in de lokalen niet war-
mer dan acht graden. De kinderen kregen maandag 
vrij. Vandaag kon er gewoon weer les gegeven worden. 
(Bron: RTV Roermond) 

14 februari: Hogescholen moeten vanaf volgend 
jaar samen toetsen ontwikkelen en nakijken, om zo 
het niveau te waarborgen. Hiervoor krijgen de hbo-
instellingen acht miljoen euro van het ministerie van 
Onderwijs. Toetsen worden niet meer alleen door de 
eigen docent nagekeken, maar ook door een tweede 
corrector van een andere school. (Bron: de Volkskrant)

16 februari: Uit Amerikaans onderzoek van de Uni-
versiteit van Pittsburgh blijkt dat tieners met adhd 
vaker verslaafd raken aan drugs en alcohol dan hun 
leeftijdsgenoten zonder de stoornis. In tegenstelling 
tot wat wetenschappers eerder dachten, verkleint 
het gebruik van adhd-medicijn Ritalin het risico niet. 
Waarom tieners met adhd sneller verslaafd raken, is 
niet bekend. (Bron: De Telegraaf)

Wat was!

JAARCONGRES 
SECTORRAAD 
PRIMAIR ONDERWIJS
Een dialoog met parlementariërs Michel Rog (CDA), Loes 

Ypma (PvdA), Karin Straus (VVD) vormt op woensdag 17 april 

de opening van het jaarcongres van de Sectorraad Primair 

Onderwijs in Congrescentrum Belmont in Ede. ’s Middags is 

er een inleiding, Gedragswerk, door Bart van Kessel. Verder 

zijn er workshops met thema’s als Integratie basis- en speciaal 

basisonderwijs, Kernkwaliteiten bij kinderen en Geldstromen 

Passend Onderwijs. Aanmelden via www.cnvo.nl/po-congres.



Geachte heer Leseman,
Beste Paul,

Leraren hebben te 
maken met mondige 
kinderen en jongeren, 
dat is iets van alle tijden. 
Het hoort bij de ontwik-
keling tot kritische mensen. 
Lastiger is het als zij het gezag 
van leraren willen ondermijnen door 
altijd een weerwoord te hebben of 
niet te luisteren. Nog lastiger is het 
als ouders hun kind niet corrigeren, 
maar juist meehelpen het gezag van de 
leraar te ondermijnen. Ik kan mij goed 
voorstellen dat scholen het gezag van 
docenten en onderwijsondersteuners 

voorop 
stellen 
en de 
ouders 
op hun 
verant-

woorde-
lijkheid 

wijzen. 
Uitgangspunt is 

dat we met elkaar 
de dialoog aangaan op school. De 
school bepaalt de regels maar moet 
daarover wel in gesprek met personeel, 
ouders en leerlingen. Samenwerking 
tussen ouders en school is belangrijk 
als het gaat om respect voor leraren 
en onderwijsondersteunend personeel. 
Dat is in het belang van de leerpres-
taties van alle kinderen. En eigenlijk 
vinden alle ouders het belangrijk 
dat respectvol met een ieder wordt 
omgegaan. Alleen als het hun eigen 
kind betreft willen zij de situatie nog 

wel eens anders beoordelen. Dat is een 
jammerlijke trend in de maatschappij. 
‘De Nederlander’ vindt bijvoorbeeld dat 
overtredingen strenger bestraft moeten 
worden. Hij is echter verontwaardigd 
als hij zelf een bekeuring krijgt en gaat 
dan met veel stampij verhaal halen. 
 
CNV Onderwijs zou willen dat scholen 
actief duidelijk maken wat de regels 
zijn met betrekking tot gezag en 
gedrag van ouders en leerlingen en 
die daadwerkelijk handhaven. Verder 
zouden respect en ouderbetrokkenheid 
mooie onderwerpen zijn om met elkaar 
te bespreken. Respectvol met elkaar 
omgaan in een school en het onderken-
nen van een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid zal bevorderlijk zijn voor de 
schoolprestaties van het kind. En daar 
gaat het uiteindelijk om. ALS HET HUN EIGEN KIND 

BETREFT WILLEN OUDERS
DE SITUATIE NOG WELEENS 

ANDERS BEOORDELEN
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 VAN DEN BERG VERSUS

     Helen J. van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs

Na bangalijsten nu pesterslijsten
Op internet circuleert een lijst met namen van kinderen die 

de 13-jarige Anass Aouragh uit Wassenaar zouden hebben 

gepest. Dat maakte rector Ben Dijkmans van het Adelbert 

College vorige week bekend op een informatie-avond voor 

driehonderd ouders. Het lichaam van de 13-jarige Anass werd 

begin februari gevonden in een bos camping Duinrell. De poli-

tie spreekt van zelfmoord. Ook doken er in de media berichten 

op dat de jongen op zijn school slachtoffer was van pesterijen. 

Het is onbekend wie de lijsten met de namen van de daders 

op internet heeft geplaatst. In sommige gevallen staan er ook 

telefoonnummers en foto’s van de betreffende scholieren op 

de lijst. ‘Leerlingen zijn erg geschrokken en ontdaan dat dit 

over vrienden of over henzelf wordt gezegd’, aldus de rector 

Omroep West. ‘Ik ben ervan overtuigd dat kinderen die erop 

staan niets met de zaak te maken hebben.’

Er lijkt hetzelfde probleem te ontstaan als ongeveer een jaar 

geleden bij de hype rond de zogenaamde bangalijsten. Banga 

betekent in straattaal ‘hoer’ of ‘slet’. De gelijknamige lijsten, 

die verspreid werden via social media en internet, bevatten 

overzichten van meisjes die volgens de opstellers ‘de grootste 

sletten’ zijn. De lijsten zijn vaak fi ctief en op niets gebaseerd, 

maar bevatten vaak wel foto’s of gegevens van de meisjes.

De ouders van de kinderen die op de ‘pestlijst’ staan van Ana-

ss zijn door de schoolleiding ingelicht. Hen is geadviseerd naar 

de politie te stappen. Bamber Delver, voorzitter van Stichting 

De Kinderconsument, zegt dat er helaas weinig valt te doen 

aan het circuleren van namen van kinderen op internet. ‘Het 

enige wat je zou kunnen doen, is leerlingen preventief betrek-

ken bij anti-pestbeleid. Leerlingen zijn de enige sleutel bij het 

voorkomen en tegengaan van pestgedrag. Vraag hen te hel-

pen bij het achterhalen van de pesters, zo voorkom je dat lijs-

ten met namen van vermeende daders op internet rondgaan.’

SchoolNIEUWSSchoolSchoolSchoolSchool



Geachte mevrouw van den Berg, 
Beste Helen,

Terug naar af is geen oplos-
sing. U signaleert terecht 
dat mondigheid en kritisch 
oordeelsvermogen van deze tijd 
zijn. Het is een hoofdtaak van ons 
onderwijs leerlingen op te leiden tot 
zelfstandige en kritische denkers. 
Die taak heeft consequenties voor 
het gezag van docenten. Gezag is niet 
meer vanzelfsprekend, zoals vroeger. 
Gezag moet een docent verdienen 
door vakinhoudelijke bevlogenheid 
te tonen en door een goede balans te 
vinden tussen overdracht van exper-

tise en recht doen aan de inbreng 
van leerlingen. Moeten we ons niet 
ook op verbetering van het onderwijs 
richten?
Samen met ouders verantwoordelijk 
zijn voor de brede ontwikkeling van 
kinderen is ook van deze tijd. Veel 
scholen belijden dit principe, maar 
hoeveel scholen zijn er die daad-
werkelijk met leerlingen en ouders 
in een open dialoog tot gedeelde 
regels proberen te komen? U vraagt 
leerlingen en ouders zich aan het 

gezag van de school te onderwerpen. 
De school bepaalt de regels, stelt u, 
maar moet daarover wel in gesprek 
met leerlingen en ouders. Het klinkt 
niet erg uitnodigend. 
Onderwijs is steeds belangrijker 
geworden in onze samenleving en 
steeds bepalender voor de kansen 
van het individuele kind. Het succes 
van de sector heeft een keerzijde. 
Ouders maken zich sneller druk en er 
is minder vanzelfsprekend vertrou-
wen dat de school het maximale doet 
voor hun kind. Hebben ouders onge-
lijk en houdt de school wel voldoende 
rekening met individuele leerlingen 
en hun behoeften? Het is in elk geval 
één van die punten waarop ouders en 
scholen elkaar beter moeten leren 
kennen. 
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     Paul Leseman is hoogleraar orthopedagogiek 
aan de  Universiteit Utrecht

GEZAG IS NIET MEER 
VANZELFSPREKEND, ZOALS 

VROEGER
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Een paar weken terug kwam een oud-leerling de 
school bezoeken. In de klas was het een hele drukke 
jongen, die de grenzen opzocht, zei wat hij dacht, lak 
had aan alle regels en vaak de clown uithing. Elke 
docent had moeite met zijn gedrag. Ze hadden hem al 
een beetje opgegeven en vertelde hem dat hij zo zijn 
examen niet zou halen. Ik vertikte het om op diezelfde 
manier naar hem te kijken en met hem om te gaan. 
Ik bleef hem positief benaderen en motiveren. Ik 
deed dit door gesprekken met hem te voeren en hem 
te complimenteren als hij goed zijn best deed. Ook 
liet ik merken dat ik in hem geloofde. De dag dat hij 
kwam begroette hij mij spontaan met een hele dikke 
knuffel en vertelde dat hij mij gemist had. Na een kort 
gesprek over zijn huidige opleiding zei hij: ‘Juf, ik wil 
u bedanken. U bent namelijk de enige geweest die in 
mij geloofde toen iedereen zei dat ik mijn examen niet 
zou halen. U stond altijd voor mij klaar. U werd soms 

boos op ons, maar dat deed u alleen omdat u om ons 
gaf.’ Hoe mooi is het als zo’n oud-leerling terug komt 
om dat te zeggen? Het gaf mij in ieder geval een heel 
goed gevoel. Als docent vind ik dat je leerlingen nooit 
mag opgeven of vertellen dat ze iets niet kunnen 
bereiken. Leerlingen herinneren zich niet altijd wat ze 
leren, maar ze vergeten nooit hoe we ze behandelen.

Mariam (22) is vmbo-docent economie op het 
Huygens College in Amsterdam

Mariam Zanzan
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‘Het begrip excellent geeft 
weer nieuw elan aan 
het onderwijs’

Zoals de betere restaurants zich onderscheiden met een Michelinster, zo kent het onderwijs 
sinds begin deze maand het predikaat excellente school. Staatssecretaris Dekker verhief na 

visitaties door een jury 52 scholen tot deze buitencategorie. ‘Hadden ze al veel eerder moeten 
doen’, zegt een directeur van een van de onderscheiden scholen. ‘De eisen liggen bij voorbaat 

vast, maar hoe een school dat invult, daar valt een wereld mee te winnen.’

Het handpoppenspel waarmee basisschool De Ark in Vlaardingen kleuters wegwijs 
maakt op het sociaal-emotionele vlak. 
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‘Kijk mijn excellentjes.’ Directeur Berry 
Hakkeling van basisschool De Ark in 
Vlaardingen steekt zijn duimen omhoog 
naar zijn leerlingen in de twee  touring-
cars voor zijn school. De kinderen staan 
op het punt van vertrekken naar een 
bioscoop in het centrum van de stad. 
‘Cadeautje van de bioscoop en twee 
ouders, omdat we tot excellente school 
zijn uitgeroepen’, klinkt het trots. ‘De 
kleuters gaan naar Nijntje, de midden-
bouw naar Mees Kees en de bovenbouw 
naar De koning van Katoren.’ Ondanks 
een gevoelstemperatuur van min acht 
draagt Hakkeling alleen een shawl. Het 
lijkt alsof het net verworven predikaat 
hem extra krachten heeft gegeven en de 
snijdende kou geen vat op hem heeft. 
‘Zo voelt het ook’, zegt de schoolleider 
terug in zijn kantoor. Op zijn bureau 
ligt een emaillebordje met het opschrift 
Excellente school 2012 klaar, om naast de 
toegangsdeur te schroeven.

ZORGTEAM
‘Ik was gewend aan een Inspectie die 
vooral naar de resultaten keek, nu telt 
ook het brede spectrum er omheen. Hoe 
is het pedagogisch klimaat, wat wordt 
er gedaan aan sociale vorming? Zijn 
er gesprekken met ouders, leraren en 
leerlingen, en hoe worden die gevoerd? 
Met andere woorden, staat hier nu een 
school waar iemand zijn kind zonder 
problemen naar toe kan sturen omdat 
hij verzekerd is van goed onderwijs? Elk 
kind kan excellent zijn. Kom bij mij niet 
aan met het excuus van een teveel aan 
zorgleerlingen.’ Volgens Hakkeling kent 
dit deel van de wijk Holy veel sociale 
problematiek. ‘Dat werkt uiteraard door 
in het leerlingenbestand. Maar ook die 
kinderen kunnen excellent zijn. De 
context mag geen belemmering zijn. Wij 
hebben in de afgelopen vier jaar maar 
een kind verwezen naar het speciaal 
onderwijs. Wij passen ons aan het kind 
aan. Werkt de door ons gehanteerde 
taal- of rekenmethode niet, dan zoeken 
we net zo lang tot we iets gevonden 
hebben dat wel werkt. En dat kan soms 
heel onconventioneel zijn. Wij gebruiken 
bijvoorbeeld de methode Strategisch lezen 

en spellen die beter aansluit bij de ontwikkeling en dus levensfase van 
kinderen. Waar wij ook naar streven, en dat is al ingezet onder mijn 
voorganger, is om kennis zoveel mogelijk in eigen huis te hebben. 
Er is weliswaar geen conciërge, maar in plaats daarvan is er gekozen 
voor een goed opgeleid zorgteam, met onder meer een orthopeda-
goog.’
Hakkeling vindt dat de overheid al veel eerder het idee van excel-
lente scholen had moeten uitwerken. ‘De eisen waaraan scholen 
moeten voldoen liggen wettelijk vast, maar hoe een school dat invult, 
daar valt een wereld mee te winnen. De lat mocht inderdaad best 
omhoog. Het onderwijs was in slaap gesust, omdat veel eigen verant-
woordelijkheid was ontnomen. Te veel controle verlamt, dat hebben 
ze in Finland, waar ze scholen veel vrijer laten, heel goed begrepen. 
Mijn personeel weet wat ze moet doen en heeft voldoende profes-
sionele ruimte. Wel stimuleren we dat ze elkaar bij de les houden en 
kennis en informatie delen.’ 

BETERE BEKOSTIGING
Er is ook kritiek op de door staatssecretaris Dekker in de Grote Kerk 
in Den Haag uitgedeelde status van excellentie. Voorop onderwijsso-
cioloog Jaap Dronkers, die namens de Volkskrant middelbare scholen 
becijfert op hun prestaties. In de krant stelt hij dat slechts de subtop 
op de lijst van 21 scholen voor voortgezet onderwijs is vertegen-
woordigd. Geen enkele school die hij een 10 gaf staat er tussen. Het 
verschil zou komen omdat Dronkers de nadruk legt op de resultaten 
van leerlingen, terwijl de jury die de lijst van excellente scholen 
samenstelde ook keek naar zaken als de didactische kwaliteit van 
docenten, de aandacht voor hoogbegaafde en zorgleerlingen en de 
sociale achtergrond. Opvallende kritiek verder van Riemke Leusink, 
rector van het Christelijk Lyceum Zeist. In een uitvoerige ingezonden 
brief in het dagblad Trouw schrijft ze dat met deze uitverkiezing weer 
een mechanisme uit het bedrijfsleven wordt toegepast op de publieke 
sector. ‘Vanuit de liberale overtuiging dat concurrentie en competitie 
de mens aanzetten tot prestatieverhoging.’ Ook wijst ze erop  dat in 
Engeland twintig procent van de excellente scholen alweer onder dat 
niveau was gezakt. ‘Scholen hunkeren niet naar publieke erkenning’, 
meent Leusink, ‘wel naar betere bekostiging.’

DRIETRAPSRAKET
Hoewel Dronkers geen basisscholen meet, wil Hakkeling wel iets 
kwijt over diens verwijt dat de top van de scholen niet meedeed. 
‘Over het begrip excellent kun je van mening verschillen, maar dit 
was de keuze  van de jury. Is een uitverkiezing dan minder waard 
omdat de ‘betere’ scholen er niet bij waren? Misschien hebben ze 
niet ingeschreven vanwege de gehanteerde spelregels. Mooie cijfers 
zijn belangrijk, maar het ging dit keer om meer. Ik voel me zeker 
geen tweede garnituur.’ Ten aanzien van de Zeister schooldirecteur 
oordeelt Hakkeling: ‘Het Nederlandse poldermodel ten voeten uit. Je 
mag niet boven het maaiveld uitsteken. Waarom mag je met voetbal 
en tennis wel uitblinken en daar miljoenen mee verdienen en mag 
een gewone basisschool niet ergens goed in zijn? Scholen mogen 
zwak zijn of zeer zwak, maar keren we het om dan is ineens Leiden 
in last. Ik vind het een regelrechte doorbraak, een statement van 



het ministerie. School, leraar en leerling 
worden gezamenlijk beoordeeld; het is 
een drietrapsraket. Je kunt niet zonder 
elkaar, en dat is de kracht van werken 
richting excellentie.’ Hij kan zich prima 
vinden in de woorden van de staatssecre-
taris die oproept tot een cultuur waarin 
excelleren de norm is in plaats van de 
uitzondering. Een cultuur ook waarin 
wordt aangemoedigd de lat hoog te leg-
gen. Hakkeling vindt het ook prima om 
met zijn school rolmodel te zijn, waarvan 
andere scholen kunnen leren. Hij is het 
dan ook eens met CNV Onderwijs om 
zwakke scholen te helpen. ‘In de keuken 
kijken, prima. Iedereen mag hier komen 
en ik wil met alle liefde tips geven. Maar 
ik ga geen verantwoordelijkheid overne-
men. Dat lijkt me de omgekeerde wereld. 
De essentie van excellentie is juist 
zelfrefl ectie. Je zwakheden blootleggen en 
nagaan wat je als school kunt doen om 
de kwaliteit te verbeteren. Zo hebben wij 
het ook gedaan en alleen daar word je 
sterker van.’

NIEUW ELAN
Net als haar Vlaardingse collega zet 
directeur Jeanne de Vaal van de excel-

lente Juliana Daltonschool in Bussum, haar deuren wijd open 
voor vertegenwoordigers van zwakke scholen. ‘Ze kunnen 
gewoon komen kijken en vragen wat ze willen. Zoals we ook 
pabostudenten opleiden, vind ik dit ook deel uitmaken van je 
maatschappelijke plicht. Natuurlijk gaat het ten koste van de 
krap bemeten tijd die we al hebben, maar tegelijk is het ook fi jn 
een ander te kunnen helpen.’ In haar opinie lag de nadruk de 
afgelopen jaren te veel op zwakke scholen. ‘Daardoor werden 
heel veel collega’s en heel veel scholen tekort gedaan. Het 
begrip excellent geeft weer nieuw elan aan het onderwijs, dat 
ik zeker niet ingedut wil noemen. Ik ervaar het als een schou-
derklop, om te blijven ontwikkelen.’ De negatieve reacties doet 
ze af als typisch Nederlands. ‘Als er iets positiefs is gaan we het 
meteen weer afkraken. Daarom ben ik blij dat toch nog zoveel 
scholen mee hebben gedaan.’ 

PLICHT
‘Ik ben niet tegen het principe van excellente scholen, maar op 
welke gronden waardeer je dat? De instroom van leerlingen, 
de buurt waar de school staat?’’ Directeur Eric van Noordenne 
geeft sinds anderhalf jaar leiding aan het Griendencollege in 
Sliedrecht, een vmbo-school die als zeer zwak te boek staat bij 
de Onderwijsinspectie. Hij gelooft wel in het competatieve 
element. ‘Het helpt ons verder. Nu doen we ook ons best ten 
opzichte van de vier andere scholen hier in de buurt, waarvan 
er een altijd goed scoort bij het scholenonderzoek van Elsevier. 
Zou er een excellent worden dan zou dat reden zijn er nog een 
schepje bovenop te doen. Het manco aan dit systeem is dat als 
je een bepaald type leerlingen aantrekt, waar veel onderwijskun-
dig handelen bij past, je geen bonuspunten scoort. En dan kun 
je je als school wel profi leren naar ouders en omgeving, maar 
een maatstaf voor de excellente school zul je daar niet mee wor-
den.’ Van Noordenne steunt de oproep van CNV Onderwijs. 
‘Ik vind dat je als overheidsgefi nancierde instelling bijna de 
plicht hebt om zwakke scholen te helpen. Andersom kunnen 
excellerende scholen van ons leren, zeker als het om de aanpak 
van pestgedrag gaat. We doen het met elkaar, daar wordt het 
onderwijs alleen maar sterker van.’ 
Peter Magnée
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OMGEVINGSFACTOREN 
‘Een bevestiging van het werk dat we de afgelopen jaren 
verzet hebben.’ Dat zegt directeur Huseyin Külcü van 
basisschool El Habib in Maastricht, over de kersverse 
status van excellente school. Dat een islamitische school 
die status heeft verkregen acht Külcü niet zo belangrijk. 
‘Het gaat niet om de denominatie. Wat ik belangrijker 
vind is dat je je niet bij voorbaat als zwarte of islamiti-
sche school hoeft neer te leggen bij een lot als zwakke 
school. Het bewijst eens te meer dat allochtonen uit 
sociaal zwakke milieus meer kunnen als je de omge-
vingsfactoren maar verbetert en optimaliseert.’   



VAN GOEDKOPE 
ROMMEL BROUW JE 

GEEN STERRENGERECHT, 
AL IS HET AROMA NOG 

ZO EXCELLENT
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Mijke Pelgrim

De winter laat zich nog niet zo makkelijk wegjagen en 
daarom troost ik mezelf  regelmatig met een pannetje 
warme soep. Zo’n soepie in elkaar klussen vind ik 
leuk. Boter in de pan, een uitje fruiten, groentes erbij 
en kruiden uitzoeken die er goed bij passen. Het helpt 
me om mijn hoofd leeg te maken. Als alles in de pan 
zit laat ik het spul een tijdje pruttelen op het vuur en 
na een half uur heb ik iets waar ik heel blij van word en 
lekker warm bovendien.
Ik zou ook zo’n zakje poeder uit een supermarkt kun-
nen nemen, daar een liter water bij gooien en de boel 
een minuut of vijf door laten koken. Dan krijg je ook 
iets dat je soep zou kunnen noemen. Het is snel klaar 
en nog goedkoop ook. Maar het smaakt nergens naar, 
dat weet u net zo goed als ik.

Een school heeft wel wat weg van zo’n pan soep. Er 
moeten goede ingrediënten in die met aandacht zijn 
uitgekozen, plus een paar extra smaakmakers want 
anders wordt het een slappe hap. Verder is er tijd 
nodig, want lekkere soep moet trekken. 
Van goedkope rommel brouw je geen sterrengerecht, 
ook al staat er nog zo groot op zo’n zakje dat er 
authentieke ingrediënten inzitten, dat het gemaakt is 
naar een eeuwenoud recept, en dat het aroma excel-

lent is. Kwaliteit heeft een prijs en zo werkt het ook 
in het onderwijs.
Als er op Nederlandse scholen moet worden bezui-
nigd op materialen en personeel, als nog fantastisch 
functionerende collega’s van 65plus (de smaakma-
kers!) verzocht wordt om toch met pensioen te gaan 
omdat ze te zwaar drukken op  het budget, als er 
gewerkt wordt met enerzijds broodmagere opslag-
factoren en anderzijds bomvol gestopte taakuren, 
dan is het toch nogal logisch dat onze scholen niet 
bij de topscorers behoren op de Europese onder-
wijslijstjes?

Laurier kun je niet vervangen door een paar goed-
kope E-nummers. Kwaliteit is veel meer dan een 
reclametekst op een verpakking. Vanuit Den Haag 
wordt geroepen om excellentie, maar om dat als 
school te kunnen bereiken heb je wel de juiste 
middelen nodig. Het is oneerlijk en ongezond om te 
bezuinigen en nullijnen te hanteren aan de ene kant, 
en kwaliteit te eisen aan de andere kant.
Beste minister, beste staatssecretaris, kom nu 
eindelijk eens een kijkje nemen in onze keukens  en 
laat die realiteit tot u doordringen.  Zelfs de beste 
kok kan geen bouillon maken van water alleen.

Laurier
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COLUMN

Mijke Pelgrim (34) is 
docent Engels in het 
voortgezet onderwijs.
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‘Scholen moeten 
ook opvoeden!’ 

‘Onderwijs is niet alleen kennisoverdracht. 
Het is ook opvoeden. Bovendien, als 

ouders niet willen of kunnen opvoeden, 
moeten leraren het maar doen.’ Dat zegt 

docent/trainer/ambulant begeleider Marien 
Lokerse, auteur van het boek Ga d’r maar 

uit! Hij reageert hiermee op veelvuldige 
oproepen, nu zelfs van een meerderheid 
van de Tweede Kamer, dat ouders weer 

moeten gaan opvoeden. 

moet je zelfs eerst opvoeden voordat je kennis kunt overdra-
gen. In het speciaal onderwijs is opvoeden zelfs een kerntaak 
geworden, of je dat nou wilt of niet. Je hebt er niets aan om 
te polariseren waardoor ouders en school tegenover elkaar 
komen te staan. Alleen met samenwerken bereik je iets. Waar 
heeft een leerling meer aan in zijn latere leven, sociale vaardig-
heden of kennis? Ik denk het eerste. Op tijd komen, je netjes 
voorstellen, zorgen voor je omgeving, aandacht voor anderen. 
Als ouders niet willen of kunnen opvoeden, moeten de leraren 
het maar doen. Ik denk dat opleidingen daar ook meer op 
moeten voorbereiden. Ook op zoiets als orde houden. Leraren 
vinden mondige leerlingen lastig en leggen daarvoor de verant-
woordelijkheid bij de ouders, maar ze kunnen en moeten dat 
ook zelf kanaliseren. En dat is te leren.’

DE HEL
Toen Lokerse in 1981 van de pedagogische academie kwam, 
was er nauwelijks werk te vinden en werd hij groepsleider in de 
gevangenis. Hier ging hij zich bezig houden met sociale weer-
baarheidstrainingen en dat heeft hem nooit meer losgelaten, 
ook niet toen hij later in het speciaal onderwijs ging werken. 
Inmiddels werkt hij als ambulant begeleider vanuit een cluster 
4 en heeft hij een eigen bureau voor sociale weerbaarheid en 
agressieregulatie voor allerlei beroepsgroepen. ‘Ik was wel wat 
gewend na zestien jaar in de gevangenis gewerkt te hebben, 
maar toch vond ik mijn eerste klas de hel. Alles wat mogelijk 
is qua wanorde gebeurde. En dan heb je maar één optie: de 
deuren van je klas opengooien en te rade gaan bij je collega’s. 
Toen heb ik mijn stijl van werken veranderd.’

OP SLOT
Een docent heeft een leerling een schrijfstraf gegeven. De 
leerling is het er niet mee eens en heeft zijn vader gebeld, die 
vervolgens boos en dreigend in je klaslokaal verschijnt. Wat te 
doen? Lokerse: ‘Dan is er al iets fout gegaan, want je kunt ook 
voorkomen dat iemand zomaar de school of je lokaal in kan 
lopen. Ik vind dat scholen hun deur op slot moeten hebben of 
een eerste opvang of wachtruimte moeten hebben voor bezoe-

Twee weken geleden stuurde rector Riemke 
Leusink van het Christelijk Lyceum Zeist 
een open brief aan alle ouders waarin ze 
hen oproept weer nadrukkelijker te gaan 
opvoeden. Ze zegt in het Algemeen Dagblad: 
‘Deze generatie kan moeilijk met kritiek 
omgaan. En twee mondige kinderen aan 
een keukentafel is leuk, maar een klas vol is 
te veel.’ Voorzitter van de VO-Raad Sjoerd 
Slagter zegt in hetzelfde artikel: ‘Schoolper-
soneel moet steeds meer doen wat soms 
thuis niet gebeurt: opvoeden.’ Helen van 
den Berg, CNV Onderwijsvoorzitter, is blij 
met een rector die grenzen durft te stellen. 
Ouders willen graag een strenge school, 
maar vinden het voor hun eigen kinderen 
niet nodig. Wel voor die van de buren. 
Scholen moeten duidelijk zijn en al bij het 
eerste jaar aan ouders de regels laten weten. 
Daar moeten ouders zich ook aan houden.’

EERST OPVOEDEN
‘Ik vind dat de school ook moet opvoeden’, 
reageert Marien Lokerse, die onlangs het 
boek Ga d’r maar uit! Orde en een veilig 

klimaat op school en in de klas schreef. ‘Het 
is niet alleen maar kennisoverdracht. Soms 



Ga d’r maar uit! Orde en een veilig klimaat op 
school en in de klas. Auteur: Marien Lokerse. 
Uitgeverij SWP Amsterdam. ISBN 978 90 8850 
312 2. Prijs: € 19,90.
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kers. Maar stel, het gebeurt toch: dan is je eerste prioriteit de 
veiligheid van de leerlingen. Je houding zal zo moeten zijn dat 
je die persoon, zonder fysiek te worden, weer de deur uitwerkt. 
Een van de trucjes voor een goede, gezag uitstralende houding 
is alles iets langzamer doen dan je normaal doet: bewegen, 
reageren, praten. Postuur en volume van je stem hebben daar 
niks mee te maken. Wel de manier van bewegen, de oogopslag, 
de energie die je uitstraalt. En dat is te oefenen.’

AANGIFTE DOEN
‘Een goede leraar heeft gezag, of beter gezegd: zijn leerlingen 
géven hem gezag’, stelt Lokerse. ‘En dat is zo omdat hij stabiel, 
deskundig en betrouwbaar is en duidelijk grenzen aangeeft. 
Het is een constant balanceren tussen structuur bieden, dui-
delijkheid geven, grenzen stellen, aandacht en liefde geven. Als 
je te veel doorslaat naar het een, bijvoorbeeld vriendjes willen 
zijn, val je op een gegeven moment door de mand. De leraar 
met een shirt met een wietblad er op bijvoorbeeld. Bovendien 
kun je alleen goed voor je leerlingen zorgen, als je eerst goed 
voor jezelf zorgt: genoeg rust nemen, genoeg bewegen, je 

‘Als ouders niet willen of kunnen opvoeden, moeten leraren het maar doen.’ 
(foto is in scene gezet)
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lichaam niet zien als een vehikel om je 
hoofd ergens heen te brengen. In een klas 
van een goede leraar is het altijd gezellig 
rustig. Of dat nou is bij de textieldocent 
waar leerlingen in groepjes met de radio 
aan aan het werk zijn of bij de geschiede-
nisdocent die de hele les instructie geeft.’ 
Met het oog op gezag in het onderwijs pleit 
Lokerse ervoor dat scholen hun vuile was 
niet meer binnen houden. ‘Als er strafbare 
dingen gebeuren, zoals pesten of diefstal van 
een mobieltje, doe aangifte! Stel grenzen en 
houd je daar ook aan.’

Ciska de Graaff
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Zwarte school  in 
wi t te buurt krijgt 
eigen agent
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‘Ik word uitgescholden, ze hinderen het verkeer, ze laten 
troep achter in onze buurt.’ Allemaal mogelijke klachten uit 
een buurt naast een school. Om iets aan deze overlast te 

doen stemde het Huygens College in Amsterdam  in met een 
schoolveiligheidsteam, inclusief een politieagent. 
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‘De gemeente heeft ons de agent en het 
veiligheidsteam in principe voor een jaar 
aangeboden’, vertelt Lucas Stassen, woord-
voerder van het Huygens College, een 
vmbo-school in Amsterdam. De jongens 
die in december grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen doodtrapten, zaten op 
deze school. Leerlingen hebben het op 
televisie voor ze opgenomen. ‘Hierdoor is 
het Huygens College in een slecht daglicht 
komen te staan. Het werd er niet beter op 
nadat enkele incidenten in de buurt van 
de school ook bekend werden. Wethouder 
Hilhorst van onderwijs heeft met een 
aantal ambtenaren besproken wat hier aan 
gedaan kon worden. Zij boden vervolgens 
een schoolveiligheidsteam aan inclusief een 
politieagent. Wij hebben dit aanbod geac-
cepteerd met de verwachting dat de rust 
terugkeert.’ 

ZWARTE SCHOOL
Het schoolveiligheidsteam bestaat uit een 
leerplichtambtenaar, twee leerplichtas-
sistenten, een veiligheidscoördinator en 
een politieagent. ‘Dit team gaat voor meer 
veiligheid zorgen in en om de school. Bij 
het Huygens College gaat het er vooral om 
dat de leerlingen zich beter gaan gedragen 
in de buurt’, zegt Stassen. ‘Even voor het 
beeld: het is een zwarte school in een witte 
buurt. De leerlingen wonen in andere wij-
ken en voelen zich veel vrijer in de omge-
ving van de school, omdat er geen sociale 
controle is door familie of bekenden. De 
medewerkers op school hebben hier dus 
een taak, alleen zijn zij hier maar beperkt 
mee bezig. Het is een vmbo-school en dat 
wil zeggen dat het niet de allerslimste kin-
deren zijn. De meesten hebben ouders die 
de taal niet machtig zijn. De school richt 
zich noodgedwongen vooral op het onder-
wijs en heeft niet genoeg mankracht om 
ook de omgeving in de gaten te houden. 
Het is dus prettig dat er nu een veiligheids-
team met een politieagent is.’

POLITIEBUREAU
De overlast valt mee, volgens Stassen. ‘De 
ene keer gaat het om breed over de weg 
lopen, de andere keer zijn ze brutaal. Maar 

het kan ook erger: buurtbewoners uitschelden of bekogelen.’ Laatst 
was het Huygens College weer in het nieuws, omdat negen leerlingen 
zich op straat hadden misdragen. De leerlingen waren op school al 
vervelend en zetten dit gedrag voort in de buurt. Zij hinderden het 
verkeer en gooiden sneeuwballen naar passanten. Hierop werden zij 
aangesproken door twee leden van het schoolveiligheidsteam, maar de 
leerlingen pasten hun gedrag niet aan. Een toevallig passerende agent 
nam daarom zes van de negen scholieren mee naar het politiebureau. 
De drie anderen waren snel weggelopen toen zij de agent in het oog 
kregen. Wel zijn ze allemaal geschorst. Stassen: ‘De school ziet het 
team als een paar extra oren en ogen in de buurt. De bedoeling is dan 
ook dat buurtbewoners het meteen melden als zij fout gedrag zien, 
zodat het team snel kan ingrijpen.’ 

ROTTE APPELS
Sommige leerlingen vinden het prima dat er een agent in en om de 
school rondloopt, de meesten zijn het wel gewend. ‘Er komt al gere-
geld een buurtregisseur van het naastgelegen politiebureau langs om 
eventuele incidenten te bespreken. Andere leerlingen vinden het niet 
nodig. Er zitten 650 scholieren op deze school en het grootste deel 
heeft nergens last van. Maar er zijn helaas enkele tientallen leerlingen 
die wel vervelend doen en het soms lastig maken voor de anderen. 
Die paar rotte appels willen wij er met behulp van het veiligheidsteam 
tussenuit pikken, zodat de rust terugkeert.’  

EXTRA SPANNING
‘Ik zit hier op een vmbo-school in Rotterdam-Zuid en helaas heb ik 
ook wel met enige regelmaat te maken met politie’, zegt locatiedirec-
teur J.J. van Dam van Beroepencollege De Sweaf in Rotterdam. ‘Ik 
kan mij dus wel iets voorstellen bij een veiligheidsteam. Maar wij zijn 
er geen voorstander van. Als het even kan, dan blijft het bij incidenten 
en heb ik eigenlijk het liefst dat de politie buiten zicht blijft. Het geeft 
toch wat extra spanning en dynamiek in de school. Als het niet anders 
kan, dan zou ik zo’n veiligheidsteam wel toelaten, maar liever niet. 
Wij hebben wel eens klachten van de buurt, maar dat zijn niet heel 
ernstige incidenten. Wij horen soms dat jongeren ergens rond blijven 
hangen of dat ze voor hinder zorgen met brommers of fi etsen en luid-
ruchtig zijn. Ons beleid is er op gericht om gedurende de schooldag 
de leerlingen op het schoolterrein te houden. Het is dus verboden om 
in tussenuren of pauzes het plein af te gaan’, vertelt Van Dam. ‘Dit 
proberen wij door leerlingen zoveel mogelijk faciliteiten aan te bieden, 
zoals voetbaldoelen, tafeltennistafels en een kantine voor eten en 
drinken. Wij communiceren ook naar ouders dat ze erop aan moeten 
dringen dat hun kinderen meteen na school naar huis komen. Zo 
proberen we de overlast na schooltijd te voorkomen in de buurt. Als 
wij toch ernstige klachten krijgen, proberen wij na te gaan om welke 
leerlingen het gaat. Wij hebben hier van elke leerling een foto en 
gebruiken dat om de betreffende dader te identifi ceren. Wij spreken 
hem hierop aan en dan kan er een mogelijke straf volgen. Op deze 
manier hopen wij de buurtklachten te beperken.’ 

Josine Putter
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Hooggevoeligheid, 
nieuwe loot aan de 
zorgstam? 

Hoogsensitieve kinderen hebben 
meer zorg nodig in het onderwijs. Dat 
concludeert gedragsspecialist Berna 

Smit na onderzoek op haar eigen 
Wilhelminaschool in Helmond. ‘Ik ben niet 
voor labelen van deze kinderen, maar wel 
voor aanpassing van het onderwijs. Daar 
hebben niet alleen deze leerlingen, maar 

ook alle anderen baat bij.’ 

Het lijkt een enorm open deur dat hooggevoelige kinderen meer 
zorg nodig hebben dan niet-hooggevoelige kinderen, maar weten-
schappelijk bewijs was er nog niet voor. Smit toont dit met haar 
onderzoek, al is het dan niet wetenschappelijk, wel aan. Van de 
41 (van de 238) hooggevoelige kinderen op haar school blijven er 
meer zitten, hebben er meer speciale zorg nodig, volgen er meer 
een sociaal-emotionele training en zijn er iets meer dyslectisch. 
Smit: ‘Dus ja, deze groep is kwetsbaarder. En aangezien het om 
ongeveer 20 procent van de kinderen gaat, is het hoog tijd dat 
het onderwijs rekening gaat houden met deze groep.’

LIJSTJES
Een klas met dertig leerlingen, veel geluiden, door elkaar pra-
tende kinderen en tachtig versiersels aan de muur, kan een ramp 
zijn voor het hooggevoelige kind. Het gevoelig zijn voor prikkels 
is het meest bekende kenmerk van hoogsensitiviteit. Verder zijn 
er nog tig eigenschappen in even zo vele lijstjes. Smit inventa-
riseerde alle lijstjes en stelde daar een nieuwe, simpeler maar 
allesomvattende lijst uit samen. ‘Als hooggevoelige kinderen zich 
goed in hun vel voelen, voelen ze meer aan, nemen gedetailleerd 
waar, denken veel, weten dingen van binnenuit, willen dingen 
op hun eigen wijze doen, hebben een intense levenswijze, zijn 
sociaal en empatisch en zijn soms paranormaal begaafd. Zitten 
ze echter niet goed in hun vel, dan voelen ze te veel aan, heb-
ben bijvoorbeeld last van hun kleding, worden overvoerd door 
alle prikkels, gaan piekeren, vertrouwen niet meer op zichzelf, 
worden faalangstig, worden bang voor de overweldigende wereld 
en zijn sociaal onhandig. Dan kan het kind het label adhd, syn-
droom van Asperger of pdd-nos krijgen en zelfs in het speciaal 
onderwijs belanden. Dat laatste hoeft trouwens niet erg te zijn, 
want voor een hooggevoelig kind zijn kleine groepen natuurlijk 
wel prettig.’

SCHERPZINNIG
Smit is geen voorstander van labelen. ‘Ik vind hooggevoeligheid 
geen stoornis. Deze kinderen hebben juist enorm veel mogelijk-
heden, zijn scherpzinnig, vaak intelligent, creatief, oplossings-
gericht. Ze kunnen bijdragen aan de wereld.  Maar dan moet 

‘GEEN ZIEKTE!’  
Psycholoog Anna Bosman deed zelf ook onder-
zoek naar hoogsensitiviteit. Ze vindt het onder-
zoek van Smit interessant, maar vindt de lijst 
eigenschappen die erin staat geen toegevoegde 
waarde hebben op de al bestaande lijst van 
bijvoorbeeld Elaine Aron. Verder zegt ze: ‘Ik vind 
niet dat scholen heel anders met hooggevoelige 
leerlingen om moeten gaan. Het is geen ziekte! 
Ik vind dat alle leerlingen sensitief benaderd 
moeten worden. Dus niet weer een uitzon-
deringsgroep maken. Leerkrachten moeten 
gewoon goed leren observeren en luisteren naar 
leerlingen en dat serieus nemen. Dan voorkom 
je al een hoop narigheid.’ 



Hooggevoeligheid, 
nieuwe loot aan de 
zorgstam? 
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het onderwijs wel zodanig worden aangepast dat deze kinderen, 
maar ook alle andere kinderen, goed in hun vel zitten.’ Zo is 
er bijvoorbeeld vrij eenvoudig iets te doen aan overprikkeling: 
verminder het aantal stapels op bureaus en versieringen aan de 
wanden. En leraren, zit zelf zo goed mogelijk in je vel, leef voor 
wat je van de kinderen verwacht, wees betrouwbaar, straal ver-
trouwen uit naar de kinderen, heb geduld, durf van de methode 
af te wijken, leg uit waarom iets moet. ‘Ook dat lijken open 
deuren’, lacht Smit, ‘maar hooggevoelige leerlingen voelen stem-
mingen en sferen heel goed aan en nemen die ook over. Een 
leraar die niet goed in zijn vel zit of geen vertrouwen heeft in de 
leerling, heeft geen goede uitwerking op deze kinderen. Op geen 
enkel kind eigenlijk. Als leraren op deze manier gaan werken, 
krijgen ze het zelf ook makkelijker, krijgen minder leerlingen een 
stempel, ervaren de leraren minder werkdruk en’, lacht ze, ‘blijft 
er geld over voor zoiets als salarisverhoging.’

DROMEN
Mieke Vijn werkt als mentor en kindercoach met hoogsensitieve 
kinderen. Ze houdt regelmatig lezingen over het onderwerp 
(op 20 maart bij het Vrouwennetwerk van CNV Onderwijs in 
Leylstad, op 17 april bij het vrouwennetwerk in Middelburg). 
Ze deelt de mening dat zeker 20 procent van de leerlingen 
hoogsensitief is. ‘Het is geen aandoening, maar een kenmerk 
van een grote groep mensen. Het is niet dat deze leerlingen meer 
zorg nodig hebben, wel dat ze op een andere manier benaderd 
moeten worden. Ze verwerken informatie anders, zijn prik-

Berna Smit met 
hooggevoelige 
leerling in de 
zorgboerderij 
op school.

kelgevoelig, kunnen daardoor slecht slapen, 
de indruk maken weg te dromen, terwijl ze 
feitelijk leerstof aan het verwerken zijn.’  Ze 
legt uit dat hooggevoelige kinderen leerstof 
verwerken door er emotie en beelden aan 
te koppelen. ‘Dat is lastig als de verwerking 
van leerstof gericht is op letters en cognitieve 
overdracht.’ 

ONTSPAN
Vijn raadt leraren aan bij het geven van 
opdrachten een van de drie factoren tijd, 
inhoud en werkwijze vrij te laten. ‘Voorbeeld: 
“Voor rekenen maak je bladzijde 23 en 24, 
netjes in je schrift en vanmiddag om 13 uur 
wil ik het hebben.” Door de vrijheid de eigen 
tijd in te delen, geef je leerlingen mogelijkhe-
den. Of: “Je maakt de komende drie kwartier 
een tekening van de klas en beslist zelf welke 
materialen je daarvoor gebruikt.” Ik heb twee 
belangrijke tips voor leraren, die niet alleen 
voor hooggevoelige kinderen werken, maar 
voor alle kinderen en leraren: ontspan eens 
en luister wat leerlingen zelf zeggen. Veel 
kinderen weten precies aan te geven wat er 
voor hen anders zou kunnen.’  

Ciska de Graaff
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Werk &Recht
CNV wil betere overbruggings-
regeling voor AOW-gat
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid heeft de contouren bekend gemaakt van 
de overbruggingsregeling voor het WAO-gat. Door 
het hanteren van een inkomensgrens per huishouden 
(tot 150 procent minimumloon) en een strenge ver-
mogenstoets zal naar verwachting maar hooguit 15 
procent van de mensen die nu al met vroegpensioen 
zijn en in het WAO-gat vallen van de regeling kunnen 
profi teren. Het CNV vindt dit zwaar onvoldoende. 
Vice-voorzitter Maurice Limmen: ‘Mensen die met 
vroegpensioen zijn gegaan hebben daarbij een zorgvul-
dige fi nanciële planning gemaakt. Jarenlange fi nanci-
ele voorbereiding wordt nu doorkruist door op zeer 
korte termijn gewijzigde plannen van de overheid.’ 
Limmen wil dat het kabinet de Raad van State om 
advies vraagt.

Ronde tafelbijeenkomsten mbo
Organisaties van werkgevers en werknemers in het 
mbo hebben afgesproken enkele regionale bijeenkom-
sten te organiseren om met het personeel van verschil-
lende roc’s en aoc’s van gedachten te wisselen over de 
werkdruk en het werkverdelingsbeleid. Dit in samen-
hang met de documenten die hiervoor bepalend zijn, 
te weten de cao-bve, het Professioneel Statuut en de 
Wet op de ondernemingsraden (WOR). Gebleken is 
dat de afspraken niet op alle mbo-instellingen datgene 
gebracht hebben wat sociale partners voor ogen stond. 
Door het organiseren van een dialoog tussen docenten, 

leden van de ondernemingsraad, directeuren, ma-
nagers en leden van het College van Bestuur 

hopen sociale partners inzicht te 
krijgen in de wijze waarop medewer-
kers de afspraken rond werkverdeling, 

zeggenschap en medezeggenschap interpreteren en 
(kunnen) laten functioneren. Vervolgens zal worden 
bekeken hoe het onderwijsveld kan worden onder-
steund in dit proces. CNV Onderwijs sluit daarbij niet 

uit dat een aanpassing van de cao-afspraken daarvoor 
noodzakelijk is. Over de uitkomsten van de evaluatie 
zullen de leden in het mbo uiteraard zo spoedig moge-
lijk geïnformeerd worden.

CNV vraagt aandacht voor 
inkomenspositie senioren
Het CNV heeft in een brief aan de bewindslieden van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid te kennen gegeven 
zich grote zorgen te maken over de negatieve inkomens-
ontwikkeling van gepensioneerden. Het CNV houdt de 
bewindspersonen voor dat de koopkracht van senioren 
zwaar onder druk is komen te staan door een opeenstape-
ling van maatregelen. Het CNV wijst in het bijzonder 
op de fi scale maatregelen rondom de Wet Uniformering 
Loonbegrip (WUL), het ontstaan van het AOW-gat en de 
maatregelen op het terrein van de zorg die juist ouderen 
duur komen te staan. Dit alles komt bovenop de jarenlan-
ge bevriezing en de komende korting van de pensioenen. 
Het CNV is van mening dat veel ouderen niet goed in 
staat zijn om deze gestapelde bezuinigingen op te vangen 
en wil overleg om ongerede effecten van het beleid op te 
lossen. De fi nanciële positie van gepensioneerden is één 
van de prioriteiten van het CNV in het overleg met het 
kabinet over de sociale agenda. In de Tweede Kamer is er 
gedebatteerd over de koopkrachtontwikkeling van oude-
ren en het effect van de WUL daarbij. Tot duidelijke toe-
zeggingen heeft dit niet geleid. Wel gaat staatssecretaris 
Weekers de effecten van de WUL versneld onderzoeken. 
De uitkomsten van deze evaluatie kunnen dan een rol 
spelen bij de augustusbesluitvorming over de begroting 
en het inkomensbeleid voor 2014. Minister Asscher gaf 
aan dat hij bij het opstellen van de begroting van 2014 wil 
proberen rekening te houden met de groepen die dit jaar 
het hardst worden geraakt. Voor compensatie op korte 
termijn in het kader van het overleg over de sociale agenda 

voorzag de minister helaas bijzonder weinig ruimte.
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gebracht hebben wat sociale partners voor ogen stond. 
Door het organiseren van een dialoog tussen docenten, 

leden van de ondernemingsraad, directeuren, ma-
nagers en leden van het College van Bestuur 

zeggenschap en medezeggenschap interpreteren en 

hopen sociale partners inzicht te 

zeggenschap en medezeggenschap interpreteren en 
(kunnen) laten functioneren. Vervolgens zal worden 
bekeken hoe het onderwijsveld kan worden onder-
steund in dit proces. CNV Onderwijs sluit daarbij niet 

Door het organiseren van een dialoog tussen docenten, 
leden van de ondernemingsraad, directeuren, ma-

nagers en leden van het College van Bestuur 

zeggenschap en medezeggenschap interpreteren en 



OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Donderdag 28 februari Rotterdam
Dinsdag  5 maart  Roermond
Dinsdag  12 maart  Assen
Donderdag  14 maart Apeldoorn
Donderdag  4 maart  Den Bosch
Maandag  18 maart Utrecht
Dinsdag  26 maart  Roermond  
Donderdag   28 maart Rotterdam 
Maandag 08 april Utrecht  
Dinsdag  09 april Assen  
Donderdag 11 april Den Bosch 


RECHTSPOSITIE

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook 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.
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Afgelopen week gaf CNV Onderwijs Academie een 
training aan de Nicolaasschool in Haren, een van 
de weinige scholen in de provincie Groningen die 
het predicaat excellent heeft gekregen. Opmerkelijk 
omdat deze school een eenpitter is en niet terug kan 
vallen op een bestuurskantoor met daarin gespeci-
aliseerde kennis. Het excellentschap slaat terug op 
onderwijskundige prestaties. Alhoewel er volop wordt 
gediscussieerd of het systeem van toekenning wel 
helemaal eerlijk is gezien de soms zeer verschillende 
uitgangsposities van scholen (lees opleidingsniveau 
van ouders), ziet de school er een bevestiging is dat 
men beloond wordt op een onderwijskundig beleid 
dat vaak al jaren geleden is ingezet.
Betekent de toekenning excellente school ook auto-
matisch dat er een excellente MR zit en zo ja, hoe 
zou je dat kunnen meten en waaraan zou je dat kun-
nen zien?
Een MR of GMR is in zijn functioneren in sterke 
mate afhankelijk van het bevoegd gezag (lees directie). 
Omgekeerd ook natuurlijk. De vraag doet zich voor 
of een school ook in staat is het predicaat excellent te 
halen met een ontevreden MR? Dat lijkt een lastige 

Excellente scholen, 
excellente MR? 

VRAAG:

omdat de raad meepraat over het onderwijskundige 
beleid. Op dit punt heeft men zelfs instemmingsrecht. 
Zonder een goed functionerende MR en een goed 
overleg met het bevoegd gezag lijkt dit een hele lastige 
opgave te worden. Vraag is of een accreditatiesysteem, 
waarin MR’en worden beoordeeld, ertoe kan bijdra-
gen dat prestaties van de eigen school gestimuleerd 
worden. In deze beoordeling zal ook de relatie met 
het bevoegd gezag betrokken moeten worden. Of een 
school goed functioneert, een prettig werkklimaat 
heeft en leerkrachten hun energie kunnen vasthou-
den voor het primaire lesgeven, kun je al snel zien aan 
hoe het overleg tussen MR en bevoegd gezag verloopt. 
Een open klimaat waarin alles besproken kan wor-
den, waarin een MR vroegtijdig betrokken wordt en 
inbreng heeft in beleid, waarin tijdig informatie wordt 
gegeven en respectvol met elkaar wordt omgegaan. 
In zo’n situatie weet je dat het gewoon goed zit. Een 
aardige graadmeter is jaarlijks het overleg tussen MR 
en bevoegd gezag te evalueren. CNV Onderwijs heeft 
hiervoor een gespreksformulier ontwikkeld om hierin 
met elkaar in dialoog te gaan. Interesse in dit formu-
lier? Mail: hhospes@cnvo.nl

ANTWOORD:



Uw partner in training en advies

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

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

Inhoud 
U maakt uitgebreid kennis met het (G)MR of OR-
reglement en u krijgt een overzicht van andere 
(wettelijke) regelingen rondom medezeggenschap. 
We gebruiken casussen en voorbeelden uit de 
schoolpraktijk. De cursusleider gaat ook in op de 
veelgestelde vragen rondom het verschil tussen de 
MR en GMR.

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

MR Proefl okaal
Benieuwd naar de dienstverlening van CNV Onder-
wijs Academie? Bezoek dan het MR Proefl okaal 
op woensdag 17 april in Meppel. Volg interessante 
workshops en stel direct uw vraag aan een van onze 
MR-deskundigen. Direct aanmelden of op zoek naar 
meer informatie? Kijk op www.cnvo.nl/academie. 
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‘De bedoeling van de cursus is om (G)MR-
leden de rechten en plichten die zij hebben in 
hun werk uit te leggen’, zegt Klaas Jurjens, 
trainer bij CNV Onderwijs Academie. ‘De cur-
sus is niet alleen interessant voor beginnende 
leden van de medezeggenschapsraad, maar 
ook voor hun meer ervaren collega’s, die zo 
hun kennis kunnen opfrissen. We werken aan 
de hand van casuïstiek, dus met eigen docu-
menten en voorbeelden. We nemen bijvoor-
beeld gezamenlijk het reglement van de (G)
MR door. Van tevoren bespreken we ook de 
wensen van de (G)MR met betrekking tot de 
scholing. Tijdens cursussen merk je vaak dat 
(G)MR-leden niet helemaal op de hoogte zijn 
van hun bevoegdheden, of dat er dringend 
behoefte bestaat aan het aanbrengen van 
structuur in alle informatie waarover een (G)
MR beschikt.’ Deze cursus is ook geschikt voor 
OR-leden. Voor (G)MR’en die meer begeleiding 
willen dan alleen deze cursus is het MR-
Partnerschap een interessante optie. Kijk voor 
meer informatie op www.cnvo.nl/academie. 



Jan Bijstra
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Ergens goed in zijn en iets leuk vinden zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Blijken mensen goed in een 
bepaalde activiteit, dan krijgen ze er plezier in om er 
mee bezig te zijn. Andersom is ook waar: vinden men-
sen een activiteit leuk, dan is de kans reëel dat ze er 
(redelijk) goed in worden. Ik was dan ook niet verbaasd 
toen ik in de media de conclusie las van een recent 
onderzoek van het Centraal Planbureau en de Universi-
teit Maastricht dat mensen die het leuk vinden om een 
IQ-test te doen, beter presteren.
Een tweede conclusie verraste mij ook niet: wanneer 
mensen tijdens het maken van een IQ-test beloond 
worden voor een goed antwoord, gaan ze meer tijd 
steken in de volgende opdrachten en maken daardoor 
de test beter. Het ging om studenten die beloond wer-
den met een klein geldbedrag na ieder goed antwoord. 
Helaas levert deze bevinding voor mensen die zich in 
een echte testsituatie bevinden, niet zoveel voordeel op. 
Dan is het de onderzoeker immers niet toegestaan om 
iets complimenteus te zeggen, laat staan een geldelijke 
beloning uit te keren.
De onderzoekers melden dat hun conclusies belang-
rijk zijn voor scholen, want het is goed om te weten 
dat kinderen een IQ-test waarschijnlijk beter maken 
als zij het leuk vinden om een dergelijke test te doen. 
Toch blijf ik bij deze conclusie hangen en dan met name 

omdat de onderzoekers met nadruk melden dat een 
hogere score niet wil zeggen dat de leerling daarmee 
per defi nitie intelligenter is dan leeftijdgenoten. Als ik 
deze uitspraak goed interpreteer, dan is het dus blijk-
baar mogelijk het IQ-cijfer ‘af te pellen’ tot het ware 
IQ overblijft: eigenlijk heeft deze leerling een 
IQ van 110, maar omdat hij de test leuk vond, behaalt 
hij 115.
Leidt deze ‘nieuwe’ kennis ertoe dat in beslisproces-
sen rond leerlingen nu anders moet worden gehan-
deld dan voorheen? Ik vraag het mij af. De ene leer-
ling heeft de dag voorafgaand aan de testafname iets 
vervelends meegemaakt en scoort daardoor lager 
dan hij op een ander moment zou doen. De andere 
leerling is zeer gecharmeerd van de (jonge) testas-
sistente, doet daarom extra zijn best en scoort een 
paar punten hoger. Voor weer een andere leerling is 
dit al de derde afname in korte tijd waardoor hij er 
met de pet naar gooit en een fl ink aantal punten lager 
scoort. It’s all in the IQ-game: IQ is niet meer of min-
der dan wat een IQ-test meet. In het cijfer is inbegre-
pen alle ruis die ontstaat door motivationele, sociaal-
emotionele en andere factoren. Een test maken leuk 
vinden is daar één van. Ruim interpreteren dus, zo’n 
IQ-cijfer; maar dat moest ook al voordat het Centraal 
Planbureau haar uitkomsten bekend maakte.

IQ IS NIET MEER OF 
MINDER DAN WAT EEN 

IQ-TEST MEET

IQ-test

COLUMN
Jan Bijstra (56) is ontwik-

kelingspsycholoog en onder-
zoekscoordinator Regionaal 
Expertisecentrum Noord-

Nederland 4
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‘We creëren zelf bewuste mensen’
Dansdocent Liesbeth Wiertz (61) legde al 
bij heel wat jonge danstalentjes de basis 

voor een topcarrière. Ze stond aan de wieg 
van de ArtEZ-vooropleiding Dans aan het 

Valuascollege in Venlo. Dansen op topniveau 
en toch een havo- of vwo-diploma halen? 

‘Dat gaat goed samen, want deze kinderen 
weten wat ze willen.’ 

Venlose dansdocent Liesbeth Wiertz leverde al heel wat         toptalenten af

Het leerniveau is gemêleerd. Vmbo of vwo, het maakt voor het 
dansonderwijs geen verschil.’

‘Tendu, tweede positie, grand plié!’ Het is 
een mooi plaatje, de sierlijke silhouetten 
van de jonge dansers te zien bewegen tegen 
de lichte achtergrond van de hoge ramen. 
Ze hebben vandaag balletles in de grote 
danszaal. Hoge wanden, grote spiegels, 
aan de zijkanten de houten barres waar-
aan dansoefeningen worden gedaan en 
de spieren intensief worden getraind. Een 
pianist zorgt voor de muzikale begeleiding. 
Vanmorgen heeft dansdocent Liesbeth 
Wiertz de tweedejaars leerlingen, zeven 
meisjes en vier jongens. Ze komen binnen 
nog voordat de zoemer is gegaan, want ze 
mogen in de normale lessen vijf minuten 
eerder weg, om in de drukte op de gangen 
zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Wiertz: 
‘De leerlingen van de ArTEZ-vooropleiding 
Dans zitten hier op een gewone middelbare 
school. Het lesrooster is volledig geïnte-
greerd in het normale lesprogramma van 
het Valuascollege. Dansleerlingen zitten 
gewoon met andere kinderen in de klas, 
van havo en vwo, maar ook vmbo-t. Oók 
die laatste groep leerlingen geven we alle 
support om via de langere weg, via havo 
of mbo, toegelaten te worden op een hbo-
dansopleiding.’ 
 
GOEDE SAMENWERKING
‘Van de school krijg ik alle steun’, zegt 
Wiertz, die begin jaren tachtig de voor-
opleiding Dans in Venlo opzette in een 

samenwerkingsverband met het Valuascollege. Sinds 1990 is het 
een offi ciële opleiding, verbonden aan de ArtEZ Dansacademie in 
Arnhem. ‘De samenwerking met het Valuascollege is in al die jaren 
alleen maar hechter geworden, zowel met directie als docenten.’ 
Dat moet ook wel, want de jonge talenten hebben een drukker 
programma dan de rest, en moeten wel eens af en toe een lesje mis-
sen. ‘Iedere leerling heeft acht danstrainingen per week, waarvan 
vijf klassieke dans, die ik voor mijn rekening neem. Daarnaast staat 
nog moderne dans en folklore op het programma. Tien weken per 
jaar is er ook een blok improvisatie/compositie, op vrijdagmiddag. 
Daar leren ze zelf choreografi eën maken en hun creativiteit en 
individualiteit verder ontwikkelen.’  

GEMÊLEERD
De danslessen worden in de onderbouw deels ingepland op tij-
den dat andere leerlingen vakken als gymles, handvaardigheid of 
tekenen hebben en overlappen de pauzes. In de bovenbouw maakt 
dans onderdeel uit van het eindexamenprogramma. Sinds dit 
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schooljaar loopt in de brugklas een pilot, 
waarbij talenten juist allemaal bij elkaar 
in de klas worden gezet en het leerniveau 
gemêleerd is, dus van vmbo tot en met 
vwo. ‘Dat is organisatorisch nieuw, maar 
voor het dansonderwijs zelf maakt dat geen 
verschil’, zegt Wiertz. ‘De dansleerlingen 
maken hoe dan ook véél meer uren dan 
gemiddeld in het voortgezet onderwijs. 
Er zijn ook veel extra repetities, vaak op 
zaterdag. De dansers treden op in talloze 
voorstellingen, op school, maar ook in 
theaters in de regio.’  

VEEL VERANDERD
Liesbeth kleedt zich om in haar kamer 
naast de danszalen. Haar domein is geen 
doorsnee kantoor: zuurstokroze vloeren en 

muren, stoelen met danskostuums eroverheen gedrapeerd, foto’s van 
dansers aan de wand. Wiertz is ook geen doorsnee dansdocent, ze is 
kunstenaar in hart en nieren. Ze wordt gezien als dansgoeroe van de 
regio en is betrokken bij vrijwel alles wat met klassieke dans te maken 
heeft. Dans is hoge kunst, en dat probeert ze al bijna haar hele carrière 
over te dragen aan jonge mensen. Ze leverde al heel wat toptalenten 
af. Musicalsterren als Chantal Janzen en Marjolein Teepen volgden bij 
haar de vooropleiding Dans. Zelf danste ze ooit bij het Scapino Ballet, 
daarna rolde ze het onderwijs in. ‘In het begin vond ik het maar niks, 
dat lesgeven. Nu is het mijn leven, ik zou het niet meer willen missen.’ 
Wiertz heeft de afgelopen jaren veel zien veranderen. Door de vele 
commerciële dans- en talentenprogramma’s op tv is er meer aandacht 
voor dans. ‘Leerlingen komen met een reëler beeld bij ons binnen. Ze 
denken niet alleen meer aan roze tutu’s en dansen in Het Zwanenmeer, 
maar zijn veel meer geïnteresseerd in hedendaagse dans. Ook komen er 
meer jongens naar de opleiding.’ 

DOORZETTINGSVERMOGEN
Wiertz is niet zuinig met kritiek, maar de jonge dansers vertrekken 
daarbij geen spier en proberen haar tips meteen in praktijk te brengen. 
‘In het begin was dat wel wennen,’ zegt Bart (13), ‘maar je leert met 
kritiek omgaan.’ De anderen zijn het daarmee eens. Ze lopen weg met 
hun dansdocent. ‘We leren veel van haar,’ vinden ze. En meer dan 
danstechnieken alleen. Rachel (13) noemt precies wat Wiertz haar 
leerlingen probeert bij te brengen: ‘Doorzettingsvermogen.’ De dansers 
willen stuk voor stuk professioneel danser worden, dat weten ze nu 
al zeker. Rachel: ‘Het liefst wil ik later bij een groot gezelschap gaan 
dansen.’ Rachel is bij een lokaal kunstencentrum begonnen met ballet 
en door haar dansdocent gescout als talent. Wiertz: ‘Ik ga de ballet- en 
dansscholen in de verre omtrek af om te kijken of er talent te vinden 
is. Veel leerlingen komen ook zélf naar ons toe.’ 
 
ZELFBEWUSTE MENSEN
Op de vraag of de leerlingen niet op veel te jonge leeftijd in een 
bepaalde richting worden gedirigeerd, reageert Wiertz heel stellig. ‘O 
nee, absoluut niet! De motivatie komt helemaal uit de leerlingen zelf, 
anders houden ze het niet vol. Bovendien kunnen ze op elk moment 
stoppen, maar er haakt zelden iemand af. Voordeel is dat ze de deur 
uitgaan met een volwaardig havo- of vwo-diploma. Leerlingen die de 
vooropleiding Dans volgen, hebben zóveel voor op anderen. Het zijn 
niet alleen doorzetters en harde werkers, maar ze zijn ook heel gestruc-
tureerd en creatief. Ze leren omgaan met stevige kritiek. Zo krijgen ze 
inzicht in hun zwakke, maar vooral ook hun sterke kanten, daardoor 
creëer je zelfbewuste mensen. Daar hebben ze hun hele leven wat aan, 
ook als ze niet naar een dansacademie gaan.’ 

Marian Vullers 
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‘Klaar voor de start.. AF!’, roept de 
starter waarna het startschot te horen 

is. De scholieren rennen het eerste stuk 
met hun schaatsen over het ijs en zijn 

er vandoor. In de strijd om een beker en 
een plek op het NK, oftewel de fi nale van 

de Scholenploegenachtervolging. 

Op de schaatsen   voor de           
     Scholenploegen achtervolging

willen meenemen. Per rit rijden twee ploegen tegen elkaar, de ene 
start aan de linkerkant van de baan en de ander aan de rechter-
kant. Na het aantal ronden dat moet worden gereden, wordt de tijd 
genoteerd als het derde teamlid over de fi nish komt. Topschaatsers 
als Sven Kramer, Bob de Jong en Maurice Vriend hebben vroeger 
ook met hun school meegedaan. Talent kan hier dus ontwikkeld 
en ontdekt worden. 

REDDER IN NOOD
Op de dag van de liefde worden de voorrondes verreden op De 
Uithof in Den Haag. In totaal staan veertien scholen uit deze 
omgeving in de kou klaar om de beste tijd neer te zetten. Het valt 
op dat één school ‘helemaal’ uit Noord-Holland komt. ‘Op de 
dag dat het bij ons in de buurt was, kon een van de meiden niet 
vanwege een natuurkunde-practicum’, vertelt Cora Roker, coach 
en gymdocent van de teams van het Jac. P. Thijsse College uit 
Castricum, terwijl ze snel haar handschoenen aan doet. ‘Gelukkig 
waren ze niet streng en mochten we hier in Den Haag meerijden.’ 
Priscilla, Maaike en Roos vormen samen het meidenteam en Rick, 
Maurice, Sven en Lieke rijden als het jongensteam. Met z’n allen 

Elk jaar organiseert de KNSB samen met 
verenigingen en ijsbanen in heel Nederland 
de scholenploegenachtervolging. Op elf 
verschillende ijsbanen worden de voor-
rondes verreden. De winnende ploeg per 
categorie gaat vervolgens door naar het 
Nederlands Kampioenschap. Bij zowel de 
voorrondes als het NK staan plezier, team-
spirit, tactiek en lekker sportief bezig zijn 
voorop. Elke school kan zich met meerdere 
teams opgeven en zoveel supporters als zij 

De meiden blijven goed als ploeg rijden.
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lopen ze een warming-up voordat ze de kleedkamers ingaan om 
hun schaatsen onder te binden. Vlak voor de rit van de meiden is 
er nog veel stress in de kleedkamer. De veter van Priscilla is stuk 
gegaan! Gelukkig is Lieke de redder in nood en heeft nog een extra 
veter bij zich. Als een speer gaan ze het ijs op en rijden zich nog 
enkele ronden warm. 

OPSCHEPPERS
Het startschot wordt gegeven en de meiden glijden weg. Na vier 
ronden komt de laatste over de fi nish en hebben ze een goede tijd 
neergezet, maar helaas niet gewonnen van hun tegenstanders. De 
jongens weten wel eerder over de fi nish te komen dan hun tegen-
standers. Na anderhalf rondje haakt Sven af. Als er maar drie over 
de fi nish komen, is het idee daarachter. Bij de jongens gaat het er 
voor de rit een stuk ontspannener aan toe. ‘Wat een opscheppers 
heb je hier, zeg’, zegt Sven tijdens het opwarmen in de kantine. ‘Ze 
zitten zichzelf bijna de hemel in te prijzen in de kleedkamer. Ze 
kunnen allemaal heel hard schaatsen en de een heeft een nog snel-
lere rondetijd dan de ander.’ ‘Toen hebben wij ze nog even bang 
gemaakt en gezegd dat wij de allersnelste rondetijd rijden’, vult Rick 
hem aan. ‘Maar daarna hebben we ook nog een speech gegeven 
dat het allemaal om het plezier gaat vandaag. Ik weet alleen niet of 
dat wel bij ze is aangekomen.’ De jongens kunnen na hun rit wel 
hard roepen dat ze van de andere school hebben gewonnen, maar 
dat hebben ze maar niet gedaan. De tegenstanders waren eigenlijk 

beter maar fi nishte niet eerder omdat hun 
laatste man gevallen was. ‘Een gelukje, maar zij 
zullen de tweede rit wel sneller zijn.’ 

GEKIBBEL
Elk team moet twee keer rijden en beide tijden 
worden bij elkaar opgeteld. De ploeg met de 
snelste tijd wordt eerste van de categorie. Bij de 
tweede rit verandert er weinig aan de tactiek 
van de meiden. ‘Het ging best wel goed, dus wij 
denken dat we het straks ook zo gaan doen’, 
zegt Roos, waarbij de rest instemmend knikt. 
In het jongensteam is er nog wel enige discus-
sie over de tactiek. ‘Sven gaat dan eerst een 
rondje voor, daarna komt Maurice, dan ik en 
de laatste twee ronden rijd jij voor, Rick’, zegt 
Lieke. Hier is niet iedereen het mee eens, maar 
na wat gekibbel komen ze er toch uit en dat 
blijkt een goede tactiek. Ze rijden de tweede 
keer namelijk drie seconden sneller. Helaas 
nog niet goed genoeg voor een eerste plaats 
maar wel voor een vijfde. De meiden zitten met 
vier teams in een categorie en eindigen nog net 
op het denkbeeldige podium als derde. 

Josine Putter 

Beide teams 
zijn klaar voor 
de start. 
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webbedingetjes

@ Graag een keertje aandacht besteden in de klas aan 

ruimtevaart en sterrenkunde? Neem dan een kijkje op 

www.ruimtevaartindeklas.nl. Zowel voor het primair als 

voortgezet onderwijs zijn er onder andere lespakketten 

te downloaden. 

@ Alles over spelling en de laatste regels is te vinden op 

www.beterspellen.nl. De website is voor iedereen die 

problemen heeft bij het dagelijkse spellen. De meest ge-

maakte fouten komen aan de orde. De regeltjes zijn vaak 

best simpel, maar je moet ze wel weten.

@ In Nederland hebben we veel verschillende verkeers-

borden. Om samen met de klas inzicht in de verschil-

lende borden en hun betekenis te krijgen, is de website 

www.bordenbos.nl ontwikkeld.

     Toekomstige leraren mogen op de 
middelbare school geen onvoldoende meer 
hebben voor Nederlands en wiskunde

@@@

@ @@@@@@@@

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:

Het is goed dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud 

van gebouwen bij de basisscholen komt te liggen

APENSTAARTJES

Getwitterd

Lotte Savelberg: 
excellente scholen zijn niet de scholen met 
de hoogste cijfers maar de scholen die weten 
het talent van scholieren te ontwikkelen...
Volg Lotte Savelberg, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee 

Scholieren (LAKS), op Twitter: www.twitter.com/LotteSavelberg

Stelling:

@

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal een discussie over 

een tip die op de redactie werd ontvangen. Om pesten te 

voorkomen, zouden leraren zelf groepjes moeten maken bij 

gymnastiek, zodat kinderen niet standaard als laatste geko-

zen kunnen worden. Niet iedereen is het daarmee eens, zo 

blijkt uit een van de reacties: ‘Waarom zou dit het pesten 

voorkomen? Er is toch nog steeds een groep die dat ene kind 

niet wil hebben?’. Terwijl een ander reageert: ‘Het stopt het 

pesten wel niet, maar de gymles begint al wel een stuk beter.’



Paascongres: 
het andere verhaal

De school staat onder druk. De overheid vraagt steeds 
effi ciëntere 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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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.

Info/aanmelden (voor 2 maart): Arie Breur, 
ajbreur@hetnet.nl of (0348) 47 52 55

Rayon Tilburg
Dinsdag 19 maart, 14 uur (inloop 13.30 uur), 
jaarvergadering, Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, 
Tilburg. Thema: Inkomenspositie ouderen, door 
Willem Jelle Berg, bestuurder bij CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: Jan de Bakker (013) 543 65 12 of 
Kees Wouters:wouters.kees@zonnet.nl

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, Hoogsensitiviteit, 
door Rita Mulder, Assertiviteit, door Jeannette de 
Haan-Dijkstra. Info/aanmelden: netwerkoverijssel@
cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 28-02-2013)

VROUWEN
Dinsdag 26 februari, 16.30-20 uur, De Amershof, 
Snouckaertlaan 11, Amersfoort. Bijeenkomst voor 
vrouwen in een leidinggevende rol (vrouwelijke 
schoolleiders, teamleiders, afdelingsleiders en 
vrouwen in het middenmanagement). 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 26-02-2013)

Woensdag 13 maart, 16.30-20 uur in ’t Centrum, 
Spoorstraat 11, Bodegraven, bijeenkomst voor 
vrouwen in een leidinggevende rol (vrouwelijke 
schoolleiders, teamleiders, afdelingsleiders en 
vrouwen in het middenmanagement). 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 13-03-2013)

Drenthe
Woensdag 6 maart, 16 uur, SBO De Carrousel, 
Hoogeveen. Over Hoogsensitiviteit, door Rita Mulder, 

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 
basisonderwijs. Presentatie: Anouke 
Bakx en Anja Ros. Onder hun leiding ga 
je ook praktisch met opbrengstgericht 
werken aan de slag. Je ontvangt een 
bewijs van deelname. Info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl o.v.v. bijeenkomst 5 
maart.

GEPENSIONEERDEN
Rayon IJssel-Vecht/Flevoland
Dinsdag 12 maart, 14 uur, 
ledenvergadering/bijeenkomst, kerkelijk 
centrum De Overkant, Kerkplein 22, 
Dalfsen. Algemeen gedeelte, huldiging 
jubilarissen, lezing/diapresentatie: De 
waarde van de aarde door Martine Vonk. 
Info/aanmelden: Bas van Drongelen (0321) 
31 24 55 of drogeleijn@solcon.nl.

Rayon Brabant Noordoost
Dinsdag 19 maart, ontvangst 13 uur, 
aanvang 14 uur, De Brouwketel, Hoogeweg 
9, Escharen. Lezing: De ontginning van de 
noordelijke Peel, door Jan Nillesen: kenner 
bij uitstek van de natuur in het algemeen 
en van De Peel in het bijzonder. Info/
aanmelden: (0485) 45 14 82 of verbrug@
home.nl

Rayon Utrecht
Woensdag 13 maart, 14–16 uur, 
jaarvergadering, Jeruëlkapel, Ivoordreef 
2, Utrecht Overvecht-Noord. Presentatie 
over de rechtsbijstandverzekering van 
CNV Onderwijs door Erwin Warschauer, 
manager individuele belangenbehartiging.. 
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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, 
beleidsmedewerker CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
Nienke Kolkman, nienes19@hotmail.com

Zuid-Holland
Woensdag 13 maart, 16 uur, ROC Leiden, Leiden. 
Over De stad van Axen, door Adrion de Wit en Ellen 
Schaap, regioadviseurs voor het Vervangingsfonds/
Participatiefonds. Info/aanmelden: Cora Schokker, 
cschokker@gmail.com

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

Woensdag 13 maart, 12–16 uur (+ lunch), 
Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar, 
regionale netwerkbijeenkomst. Presentatie: Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid, 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 of 
(06) 19 97 30 48 

OOP
Woensdag 13 maart, 16–20 uur, loopbaanbijeenkomst 
OOP primair onderwijs, CNV Kantoor, Tiberdreef 
4, Utrecht. Thema: Doorgroeien als OOP’er, hoe doe 
je dat? Activiteiten: verhelderend ambitiekaartspel, 
gesprek met loopbaancoach, stappenplan om jouw 
ambitie bespreekbaar te maken binnen de school. Info/
aanmelden (tot 1 maart): onderwijsondersteuners@
cnvo.nl (o.v.v. loopbaanbijeenkomst 13 maart) of (038) 
750 29 45 of (06) 12 16 35 22

JONG
Woensdag 6 maart, 16-20 uur, 
NielZ, Marktplein 31, Almelo, 
netwerkbijeenkomst. Thema: De kracht 
in leerkracht. Workshops: In je recht als 
leerkracht, door Melanie de Zeeuw; Van 
werkdruk naar werkplezier, door Angela 
Kouwenhoven, bestuur Stuurgroep Jong. 
Niet-leden welkom, toegang gratis, je 
krijgt een nascholingscertifi caat. Info/
aanmelden (tot 2 maart): jongeren@cnvo.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 14 maart, 16.15 uur (+ 
brood/soep), Universiteit Leiden, 
themabijeenkomst Sectorraad Voortgezet 
Onderwijs. Thema: eindexamens/
aansluiting VO-HBO/WO. Gastsprekers: 
Hugo Arents, Cito, en Jacqueline 
Hoornweg, Universiteit Leiden. Info/
aanmelden: voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
o.v.v. ‘bijeenkomst Leiden’.

PRIMAIR ONDERWIJS
Midden- Limburg
Donderdag 14 maart, 20 uur, 
Baexheimerhof, Baexem. Bijeenkomst 
voor alle leden uit het primair onderwijs. 
Informatierondes: Arbeidsvoorwaarden 
speciaal voor jongeren, door Melanie de 
Zeeuw; De toekomst van mijn pensioen, 
door Fred Lardinois, Loyalis; Onderwijs 
maak je samen, door Frank Cuppers; 
Algemene info, door Regiobestuurder 
Tom Boot. Verder Barbara de Vries, 
Theater Rabarber, met een eigentijds 
onderwijssprookje en aandacht voor 
de jubilarissen. Info/ aanmelden 
jacquelinearts@hetnet.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Vrijdag 15 maart, 9.30-15 uur, 
studiebijeenkomst/jaarvergadering, 
Warmonderhof, Wissentweg 12, Dronten. 
Thema’s: Een innovatieve blik op de 
toekomst van het groene onderwijs, door 
G. Vos; Ontwikkelingen bij CNVO en de cao, 
door Paul Hassing/Joany Krijt, Rondleiding 
PTC+, warmonderhof, schoolboerderij, door 
A. Dijk, locatiedirecteur. Info/aanmelden 
(tot 11 maart): agrarischonderwijs@cnvo.nl
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Otis, de kleine rode tractor
Otis, de kleine rode 
tractor, heeft het erg 
naar zijn zin op de 
boerderij. Hij speelt 
vooral graag met het 
kalfje en ze worden 
dikke vrienden. Als 
Otis op een dag plaats 
moet maken voor de 
grote gele tractor, 

is hij zo verdrietig dat hij zelfs niet meer wil spe-
len. Maar dan gebeurt er iets waardoor het zachte 
‘poeferdepoef’ van Otis toch weer te horen is op de 
boerderij! De auteur van Otis, Loren Long, herin-
nert zich de prentenboeken die hij las als kind 
nog goed. Met deze prentenboeken in gedachten 
schreef en illustreerde Long Otis in de hoop dat 
deze net zo veel indruk op de kinderen van nu zou 
maken als de prentenboeken uit zijn jeugd op hem. 
Het boek is te bestellen voor €13,99 via 
www.wazzaa.nl. (ISBN 9789000311842)
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Software tegen pesten
Sinds een paar weken is het softwareprogramma 
Ghostbuster, tegen digitaal pesten, voor alle ouders 
en scholen te downloaden. Initiatiefnemer van dit 
softwareprogramma is Erik Backer, zelf vader van 
twee kinderen. Hij zet zich in voor de strijd tegen 
digitaal pesten. Hoe het werkt? Ouders en scho-
len installeren de software waarbij verschillende 
social media-profi elen van de leerlingen aan het 
programma gekoppeld worden. Wanneer kinderen 
gepest worden in een bericht, klikken zij zelf op de 
misbruikbutton. Er gaat dan direct een bericht naar 
de ouders en scholen, die actie kunnen ondernemen. 
Een voordeel van de software is dat het de ouders, 
kinderen en scholen de mogelijkheid biedt om 
pesters direct aan te pakken. Het Ghostbusterteam 
bezoekt nu scholen door heel Nederland om alle 
mogelijkheden toe te lichten. Voor meer informatie 
en het downloaden van de software: 
www.ghostbuster.org.

Profi elwerkstukprijzen havo en vwo 
Binnenkort strijden examenscholieren van 
havo en vwo om de profi elwerkstukprijzen van 
de Rijksuniversiteit Groningen. De wedstrijd 
wordt georganiseerd door het Alfasteunpunt 
voor Cultuur en Maatschappij, het Bètasteunpunt 
voor Natuur en Gezondheid of Natuur en Tech-
niek en het Gammasteunpunt voor Economie en 
Maatschappij. Hier kunnen scholieren terecht 
voor hulp en ondersteuning bij het maken van 
een profi elwerkstuk.  Op 5 april presenteren de 
scholieren hun onderzoek en worden de winnaars 
bekend gemaakt. Alle genomineerde leerlingen 
ontvangen een uitgebreid juryrapport en maken 
kans op de publieksprijs. Het Bètasteunpunt van de 
universiteit mag de prijswinnaars meenemen naar 
een internationale conferentie die dit jaar op Bali 
wordt gehouden. Docenten en scholieren kunnen tot 1 maart werkstukken inzenden. Voor meer informatie over het insturen van een werkstuk: www.rug.nl/educa-tion/scholieren academie/scholieren/profi elwerkstuk/

Smartphone in de klas 
De smartphone wordt nog vaak als orde-
verstoorder tijdens de les gezien. Maar 
moderne communicatiemiddelen en lesme-
thoden spelen een steeds grotere rol in het 
onderwijs. Er zijn veel innovatieve en crea-
tieve manieren om een smartphone of tablet 
te gebruiken in de klas en deze van toege-
voegde waarde te laten zijn in het onder-
wijsprogramma. Slim.nl, een ict-webwinkel, 
geeft vijf handige tips voor het gebruik van de 
smartphone’s in de les. Eén van de tips is om 
de smartphone te gebruiken om aantekenin-
gen te maken of de besproken lesstof op te 
nemen via geluidsopname. Voor alle tips en 
meer informatie: www.slim.nl.
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Naam: 
Sietie van der Linden

Leeftijd: 
70 jaar 

Beroep: 
docent wiskunde, Nederlands en handvaardig-
heid, nu gepensioneerd 

Vrijwilligerswerk: 
coördinator rayoncontactpersonen IJssel-
Vecht/Flevoland. Er zijn negentien rayon-
contactpersonen actief in deze regio. Ik zorg 
onder meer dat de ledenlijst up to date is en 
dat de verjaardags- en kerstkaarten naar 
onze 400 leden in de regio gaan. In december 
houden we onze rayoncontactpersonendag, 
waar we onze ervaringen uitwisselen.

Motivatie: 
Het is fi jn om contact te hebben met oud-col-
lega’s en leden, in blijde en droeve dagen. Het 
geeft mij veel genoegen en het is makkelijk 
werk, dat veelal vanuit huis te doen is.

Wil je ook actief lid worden? Stuur dan een 
mail naar kaderservice@cnvo.nl.

Training in ondernemend lesgeven 
In het onderwijs is sprake van een toenemende 
vraag naar docenten die een duurzame verbinding 
weten te maken met de maatschappij/beroepsprak-
tijk én in staat zijn om vernieuwing door te voeren. 
AgentschapNL, onderdeel van het ministerie van 
Economische Zaken, gaat de komende twee jaar 
vijfhonderd pabodocenten en studenten van twee-
degraads lerarenopleidingen scholen tot onderne-
mende docenten. De docenten worden getraind in 
ondernemend lesgeven. Door toekomstige leraren 
ondernemend op te leiden zijn deze beter in staat 
hun leerlingen te motiveren en ze op te leiden tot 
zelfstandige, initiatiefrijke jongeren. De eerste 
training gaat in april van start. Meer informatie: 
www.grijpdebuitenkans.nl. Aanmelden kan 
bij Grijp de Buitenkans Eric Welp 
(e.welp@slo.nl).

KEUZE BESTE JEUGDBOEK
De Jonge Jury is het grootste leesbevorderings-
project voor jongeren tussen de twaalf en vijftien 
jaar. Tienduizenden jongeren hebben de afgelopen 
maanden jeugdboeken gelezen die in 2011 voor 
het eerst verschenen. De belangrijkste periode is 
nu aangebroken: welk boek is het allerbeste? De 
vijf boeken met de meeste stemmen worden half 
maart genomineerd voor de Prijs van de Jonge 
Jury. Deze prijs zal op de Dag van de Jonge Jury, 
woensdag 17 april, worden uitgereikt in het AFAS 
Circustheater in Scheveningen. Leerlingen kunnen 
nog stemmen via  www.jongejury.nl, per e-mail: 
info@jongejury.nl, via Hyves op jongejury.hyves.nl 
en per post. Meer informatie: www.jongejury.nl.
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‘Jasper is beh ulpzaam’
Door te benoemen wat kinderen goed kunnen, 
halen ze op de Rehobothschool in Nieuwerkerk 
aan den IJssel het beste in hun leerlingen naar 

boven. Ze mogen leergierig zijn, maar ook 
sportief, zorgzaam en betrokken. Henk ten Hove, 

leerkracht groep 8: Door het benadrukken van 
hun kernkwaliteiten zitten leerlingen beter in hun 

vel en gaan hun prestaties vooruit.

Focus op kernkwaliteiten haalt positieve eigenschappen    leerlingen naar boven  

Henk ten Hove, met links van hem Jasper: ‘Ik ben me bewuster 
geworden van mijn eigen handelen. Ik sta meer stil bij de groep.’
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‘Het was een leuk meidenclubje van vijf 
groep-achters. Maar één meisje, Saar, werd 
steeds meer achtergesteld. Jaloers zijn, stoer 
doen, ellebogenwerk, zo werd ze buitenge-
sloten. Gelukkig meldde Saar het bij mij. 
Ze trok het zich aan: “Wat doe ik fout?” Zij 
mocht er toch gewoon bijhoren?’ Henk ten 
Hove, leerkracht groep 8 op de Rehoboth-
school in Nieuwerkerk aan den IJssel, weet 
precies wat hij voor de training over Kern-

kwaliteiten zou hebben gezegd: ‘Tsja, we 
gaan hierover in gesprek met de anderen.’ 
Nu reageerde ik met: ‘Saar, jij bent sociaal 
heel intelligent, dat is een kernkwaliteit 
van jou. Jij kunt heel goed analyseren wat 
er in jouw groepje aan de hand is. Ga in de 
wetenschap dat je dat kunt terug naar de 
meisjes en zeg hen: “Ik blijf normaal doen 
tegen jullie. Willen jullie dat ook tegen mij 
zijn?’’ Natuurlijk zou ik het proces op de 
achtergrond observeren.’
Ten Hove is enthousiast over het sterken 
van kinderen door hun positieve eigen-
schappen te benoemen. Het is de essentie 
van de training Kernkwaliteiten ontwikkeld 
door Peter Ruit, senior-opleidingsdocent 
bij onderwijsinstelling De Driestar Hoge-
school in Gouda. ‘Dus niet meer zeggen: 
“Tsjeee, dat doe je goed”, maar, “jij bent 
een leergierige leerling. Mooi!” Dat is veel 
meer dan een compliment. Dat tréft een 
leerling, die erover nadenkt en die eigen-
schap verder wil ontwikkelen. 

Saar bijvoorbeeld was al zelfverzekerd, maar ze werd zich meer 
bewust van haar sociale intelligentie. En ik begeleidde, juist 
toen het beter ging, de meidengroep. In een gesprek met allen 
benoemde ik ook de kernkwaliteiten van de andere vier meisjes die 
ze moesten doorontwikkelen: vriendelijkheid en zelfbeheersing.’

KRINGGESPREK 
De nieuwe aanpak sluit volgens hem goed aan bij zijn persoonlijke 
onderwijsmissie: kinderen verder helpen in hun ontwikkeling. De 
opmerkelijkste effecten? ‘Leerlingen diepen die kwaliteiten verder 
uit, zoeken in zichzelf naar nieuwe positieve eigenschappen en pas-
sen die ook toe. Door die optimistische en welwillende houding 
van henzelf en hun omgeving, zie je dat leerlingen beter in hun 
vel zitten. En dat verhoogt de schoolprestaties. Oké, dat is lastig te 
meten, het kan ook aan andere oorzaken liggen. Toch heb ik het zo 
in de praktijk ervaren.’



‘Jasper is beh ulpzaam’
Focus op kernkwaliteiten haalt positieve eigenschappen    leerlingen naar boven  
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teiten? Het is de these waarop senior-opleidingsdocent Ruit binnen 
enkele jaren aan de Vrije Universiteit hoopt te promoveren. Zijn 
onderzoek richt zich op een kleine 1.500 leerlingen van twintig basis-
scholen van uiteenlopende signatuur verspreid over Nederland.
Hoe hij in aanraking kwam met de term kernkwaliteiten? ‘Ik begon in 
1981 als gymdocent en was altijd op zoek naar het positief beïnvloeden 
van het bewegingsgedrag van leerlingen. Sinds 1991 ben ik als oplei-
dingsdocent verbonden aan De Driestar. Eind jaren negentig hoorde 
ik van een nieuwe stroming: de positieve psychologie. Die richt zich op 
de krácht van de persoon, op de goede eigenschappen. Prachtig, dacht 
ik, niks nadruk op mankementen en tekortkomingen.’
Al snel was de link naar zijn opleidingspraktijk gemaakt. Ruit: ‘Inzet-
ten op die kracht verbeterde het leer- en socialisatieproces van de aan-
staande leraren, vond ik. En dat zou hun leerlingen ten goede komen. 
Uiteindelijk heb ik hiervoor aan de hand van literatuur, opleiding, 
onderzoek en eigen ervaringen een training ontwikkeld met Fred Kort-
hagen, nu emeritus-hoogleraar onderwijskunde en ook senior-trainer. 
Ons inzicht is dat de essentie van de training tegemoetkomt aan de 
pedagogische idealen van docenten.’ Maar daarin zit gelijk ook de crux 
weet Ruit: ‘De weerbarstigheid van de dagelijkse onderwijspraktijk 
belemmert leraren om die idealen uit te dragen. De druk om te pres-
teren is groot. Dat betekent dat het personeel vaak te weinig tijd heeft 
om op de juiste manier met kernkwaliteiten aan de slag te gaan.’ 

POSTER 
Ten Hove herkent zich in die controverse: ‘Enerzijds wil je de nieuwe 
aanpak toepassen maar dat kost tijd, veel tijd. En die ontbreekt vaak 
door de waan van de dag. Toen ik me realiseerde dat de aandacht voor 
kernkwaliteiten verslapte, hebben we met de klas een poster gemaakt 
met daarop alle goede eigenschappen die we in elkaar zagen. Die 
afbeelding houdt ons in hectische tijden op scherp. Ondanks de haast 
ben ik me door de training wel bewuster geworden van mijn eigen 
handelen. Ik ren, draaf en hol minder. Sta meer stil bij de groep.’ 

Beatrice Keunen 

Is het woord kernkwaliteit geen lastig 
begrip voor basisschoolleerlingen? ‘Jawel. 
Ik heb er dan ook de tijd voor genomen 
om het ze in een kringgesprek uit te leggen. 
Voor ik klaar was riepen ze al spontaan de 
kwaliteiten door de klas. “Jasper is behulp-
zaam. Hij helpt iedereen die sommen 
moeilijk vindt.”’ Het woord zelf heeft Ten 
Hove daarna nooit meer gehoord. ‘Wel de 
eigenschappen die daaronder vallen: zorg-
zaam, liefdevol, hulpvaardig, betrokken.’  

WEERBARSTIGHEID 
Wat zijn de effecten op kinderen in het 
basisonderwijs bij grotere bewustwording 
en ontwikkeling van de eigen kernkwali-

SFEER VERBETERD 
‘Ik ben vriendelijk, bleek uit de test Kernkwaliteiten’, zegt de 11-jarige 
Jasper. ‘Ik was me daar niet van bewust. Maar toen ik na de test op een 
vraag van een klasgenoot antwoordde, dacht ik: “Het klopt! Wat een aar-
dig antwoord, ik ben best vriendelijk.’’ Na de test is de sfeer in onze klas 
verbeterd: omdat we elkaar beter kennen, oordelen we minder over elkaar. 
Pestkoppen zien nu ook dat ieder mens een kwaliteit heeft. Later wil ik, net 
als m’n vader politieagent worden, zodat ik behulpzaam kan zijn.’



Docent of schoolleider  
van de toekomst?
Als onderwijsprofessional bent u nooit uitgeleerd.  
Met een praktijkgerichte master of post-hbo opleiding  
verruimt u uw blik en draagt u bij aan schoolontwikkeling.

 Master Professioneel Meesterschap
 Master Integraal Leiderschap
 Pedagogisch en opbrengstgericht begeleiden
 Zorgcoördinator
 Coach en Supervisor in het onderwijs

De masters zijn NVAO geaccrediteerd en komen in aanmerking  
voor de lerarenbeurs. 
Bezoek voor brochures en proefcolleges onze website.

www.centrumvoornascholing.nl
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PROFESSIONEEL ADVIES OVER:
• de implementatie van arbo- en verzuimbeleid op uw school
• re-integratie(trajecten) van zieke medewerkers
• leeftijdsbewust personeelsbeleid
• inrichting arbodienstverlening

• RI&E

Van de regioadviseur en re-integratiedeskundige onderwijs 
krijgt u over deze en aanverwante thema’s professioneel 
en kosteloos advies. Kijk voor de adviseur in uw regio
 op www.vfpf.nl of bel het Arbo Adviescentrum PO:

045 - 579 8181

Wij zijN er voor U !
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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?

advertentie bondsbladen liggend.indd   1 05-11-2012   13:56:46

Op weg naar rekenen
Een remediërend programma 

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

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

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

LOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.NL
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‘Wij zoeken collectanten!’

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

gratis advertentie

Astrid Joosten, ambassadeur

‘ Helpt u mee met onze jaarlijkse  collecte?  In 2013 van 3  tot  en met 8  juni.  Dan gaan we weer alles op alles zetten  om zo veel mogelijk  geld  
op te halen voor 120.000 mensen met epilepsie.  Wilt  u helpen? Een paar uurtjes  maar. Ik weet zeker dat al die mensen met epilepsie  u heel  
dankbaar zullen zijn. Net als ik. Alvast  bedankt!’ Bel 030 63 440 63



KLEINE ADVERTENTIES
Te Huur: 

Te Huur: 

Luxe vakantiehuis in Normandië op 500 km van Utrecht (8 pers.) 
op mooie rustige plek bij zee: http://vlist.online.fr óf bij het Duitse 
Winterberg op 300 km van Utrecht (4 en 8 pers. ) bij bergen en 
bossen: http://vlist.webklik.nl. Geen huisdieren. Tel. (0183) 58 27 
14, N.A. van der Vlist

In Lhee (Dwingeloo) aan de rand van het dorp en vlak bij  natuur-
gebied het Dwingelderveld staat ons gezellig en ruim vakantiehuis 
Leda. Rust, ruimte en natuur geven hier ontspanning en inspiratie. 
Een prachtig uitgebreid wandel- en fi ets gebied. Nog vrij van 15 
juni tot 13 juli en na 17 augustus. Inl: H.J. Koning, tel. (033) 463 
76 38 en www.ledanet.nl.

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

www.cnvo.nl/adverteren

Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2013

nr. 5 9 maart

nr. 6 23 maart

nr. 7 6 april

nr. 8 20 april

nr. 9 11 mei

nr. 10 25 mei

nr. 11 08 juni

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

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   13:49:30Schooljournaal 38



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

TELEFOONNUMMERS EN 
E-MAILADRESSEN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERSONEELSADVERTENTIES
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam 
of 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 fi nanciële 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.

STUURGROEPEN

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(0543) 40 71 312
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

PRIMAIR ONDERWIJS
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

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

SECTORRADEN
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. J.H.A.M. Damhuis

(06) 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnvo.nl

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS
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school Antonius in het Limburgse buurtschap Veulen. 
Wanneer hij na een lange dag stage thuis komt, staat 
zijn grote Zwitserse Sennenhond Swinky bij de achter-
deur te wachten. ‘Als ik thuis kom springt hij blaffend 
op me af. Af en toe ga ik met hem naar buiten om te 
spelen of een wandeling te maken in de wei rondom 
ons huis.’ Johan houdt van bewegen en voetbalt in 
zijn vrije tijd. Van jongs af aan wil hij al werken met 
kinderen en hen iets bijbrengen, liefst op het gebied 
van sport. ‘Mijn droom was om sportleraar te worden, 
maar door vele blessures werd dit steeds lastiger. 
Toch wilde ik nog steeds graag met kinderen werken. 
Na een open dag van de pabo, besloot ik me aan te 
melden voor de opleiding.’ In de toekomst wil Johan 
misschien nog verder studeren voor docent voortgezet 
onderwijs. MdeG 

‘Op school kreeg ik een college over hoe ik de toekomst 
zie. Hier was CNV Onderwijs aanwezig om meer infor-
matie te geven over het studentlidmaatschap. Ik ben lid 
geworden omdat de bond mijn belangen kan beharti-
gen wanneer dit nodig is. Niet alleen nu, maar ook na 
mijn opleiding als ik werkzaam ben als leraar.’ Johan 
Swinkels, vierdejaars pabostudent aan Hogeschool De 
Kempel in Helmond, loopt stage in groep 7/8 van basis-

Johan Swinkels (21): 
‘Ik wil kinderen iets bij-
brengen, liefst in sport’
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