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Volg een bachelor- of masteropleiding met de Lerarenbeurs. Dit verhoogt niet alleen je eigen niveau, maar 
ook dat van je leerlingen. Haal het maximale uit jezelf én zie dat terug in je klas. Een Lerarenbeurs aanvragen 
kan van 1 april tot en met 15 mei 2013 op www.duo.nl. 

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas.
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De lente wil nog niet echt vlotten, maar daar trekken de geiten zich niets van aan. Zoals gebruikelijk 
in deze periode van het jaar waren er weer vele jonge geitjes te bewonderen op Boerderij ’t Geertje in 
Zoeterwoude. Groep 3 van basisschool De Schakel in Rijnsburg keek de ogen uit. 

Schooljournaal 4

foto
HANskouwenhoven

Middelbare scholen kunnen zich aanmelden voor een pilot met 

zomerscholen om het aantal zittenblijvers in het voortgezet 

onderwijs te verlagen. Zittenblijven demotiveert veel leerlingen, 

omdat zij in een extra schooljaar de vakken moeten overdoen 

die zij voldoende beheersen naast de vakken waarop zij onder-

presteren. Joany Krijt, bestuurder voortgezet onderwijs van CNV 

Onderwijs, legt uit hoe een zomerschool werkt: ´Op een zomer-

school volgen leerlingen in de zomervakantie twee weken een 

intensief programma gericht op een beperkt aantal vakken, zodat 

ze zich de vereiste leerstof kunnen eigen maken. Tussen 09.30 

en 15.30 uur (met uitloop naar 17.30 uur) gaan ze naar school, 

waar zij in groepen met maximaal zes leerlingen een intensief pro-

gramma volgen met tussendoor fysieke activiteiten. Dit is vooral 

in het belang van de leerlingen en het experiment heeft ook geen 

nadelige gevolgen voor het onderwijspersoneel. Door aparte 

financiering van het project naast de normale bekostiging krijgt 

de school niet met extra kosten te maken. Door het inschakelen 

van externe leraren zal er geen sprake zijn van extra belasting. 

De school bepaalt natuurlijk wel of een leerling deelneemt aan 

het zomerprogramma, stelt de overgangstoets samen en zal uit-

eindelijk ook beslissen of de leerling doorgaat naar het volgende 

leerjaar. Leerlingen kunnen zo in twee weken voorkomen dat zij 

een heel jaar moeten overdoen.´

De pilot, die plaatsvindt in 2013 en 2014, is een initiatief van 

CNV Onderwijs en de VO-raad. Er vindt monitoring plaats van 

de effecten op leerlingen en de instelling. Aanmelden kan via  

www.vo-raad.nl/dossiers/havo-vwo/pilot-zomerscholen-tegen-

zittenblijven. MvO

Aanmelden voor pilot zomerscholen 
tegen zittenblijven
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‘Afschaffen kleinescholentoeslag zeer slecht plan!’ 
Coalitiepartijen VVD en PvdA lieten afgelopen weekend weten 

de norm van 100 leerlingen van de Onderwijsraad te strikt te 

vinden. Wel willen ze van de kleinescholentoeslag af, die scho-

len met minder dan 145 leerlingen nu krijgen. ‘Een zeer slecht 

plan!’ volgens Helen van den Berg, CNV Onderwijsvoorzit-

ter. ‘Het schrappen van de kleinescholentoeslag zal minstens 

zoveel schade aanbrengen als de 100 leerlingennorm. Deze 

kale bezuiniging betekent het einde voor heel veel kleine scho-

len: gebouwen komen leeg te staan, leerlingen moeten ver-

voerd worden naar elders, leerlingen zullen sneller doorverwe-

zen worden naar het speciaal onderwijs, er gaan banen verloren 

en mensen trekken weg, waardoor het juist krimp in de hand 

werkt. En dat terwijl veel kleine scholen uitblinken in passend 

onderwijs voor zorgleerlingen, in een laag ziekteverzuim en in 

grote betrokkenheid van ouders. Dat zijn zaken waarmee geld 

verdiend wordt! Maar daar wordt niet naar gekeken. Dit is een 

typisch Haagse oplossing: ze zeggen scholen niet te willen slui-

ten, maar maken ze het praktisch wel onmogelijk om voort te 

bestaan.’  Bestuurders van CNV Onderwijs bezochten afgelo-

pen weken tientallen kleine scholen. ‘We kregen daar steevast 

te horen, zoals ook uit het kleinescholenonderzoek blijkt (zie 

pagina 10 en verder), dat het om kwaliteit en maatwerk moet 

gaan en niet om kwantiteit en een vaste norm. Ik heb enorm 

veel waardering voor deze scholen. Ik zag betrokken ouders, 

hechte schoolteams en korte lijntjes.’ 

CNV Onderwijs stuurde deze week een brief aan de staats-

secretaris. ‘We willen niet dat er van bovenaf een norm wordt 

opgelegd. Laat het aan de schoolbesturen in de regio’s over 

om te bepalen hoe ze kwaliteit kunnen bieden en of en hoe ze 

kunnen samenwerken met anderen.’ CdG



Denk mee over de cao primair onderwijs 2014
Anders dan de gewoonte was, bereiden bonden en werkgevers 

zich voor op de onderhandelingen voor de cao-primair onderwijs 

2014. Ditmaal niet een door bonden van te voren bedachte inzet, 

waarover onderhandeld wordt met de werkgever en dan voorge-

legd aan de leden. Nee, voor het eerst wordt aan zowel leraren als 

schoolleiders gevraagd naar hun wensen en ideeën voor een cao die 

tegemoet komt aan hun beeld van kwalitatief onderwijs en goede 

arbeidsvoorwaarden. Wat is er nodig voor een probleemloze les, 

een soepel draaiend team en 

de juiste organisatie? Tegen 

welke knelpunten lopen 

scholen aan? CNV Onder-

wijs roept zijn leden op wen-

sen en ideeën door te geven 

over ontwikkeling (loopbaan, 

levensfase, professionalise-

ring), (school)prestaties, tijd 

(werktijden, roosters, verlof) 

en rollen en taken. Onder 

het motto Mijn werk Onze 

scholen gaan de betrokken 

organisaties het land in. Op 8 

april start een actie van twee 

weken, met inspirerende 

‘aanhoorsessies’, waarbij ook 

ruimte is voor workshops. In 

mei krijgen de gesprekken 

een digitaal vervolg. Om alles 

in goede banen te leiden en 

medewerking te stimuleren, 

hebben bonden en PO-Raad 

de hulp ingeroepen van creatief adviesnetwerk 7 Zebra’s uit Utrecht. 

Over de uitkomsten van alle gesprekken volgen nog zogenaamde 

‘verdiepingssessies’ om ‘te oogsten’ uit de ideeënrijkdom. Na de 

zomer gaan bonden en werkgevers met de opbrengst de cao-

onderhandelingen in. Het is overigens niet zo dat ieder idee of iedere 

wens automatisch inzet is voor de nieuwe cao. Geïnteresseerden 

kunnen zich nu inschrijven voor een van de ontmoetingen. Kijk op 

www.cnvo.nl > knop Inzet nieuwe cao-po 2014. PM

Schoolnieuws

• Ik was vorige week in Ommerkanaal, voor 
mij, grotestadsmens, the middle of nowhere. 
De Ns-reisplanner meldde dat ik na twee keer 
overstappen nog 41 minuten moest lopen. Maar 
mooi daar! 
• In de lerarenkamer wisten alle vijf aanwezigen 
meteen waarom een jongen huilend de school 
in kwam rennen. Ze kenden hem namelijk. en 
wisten dus wat er aan de hand zou zijn. Hij was 
namelijk een van de maar zeventig leerlingen. 

Lekker overzichtelijk. Daar geen zieke leraren of 
verwijzingen naar het speciaal onderwijs. 
• Deze school kreeg onlangs het predicaat 
excellent. Maar moet misschien toch dicht: van 
de Onderwijsraad omdat er geen 1OO leerlingen 
zijn, van de coalitie omdat de kleinscholentoeslag 
verdwijnt. 
• Ik heb een advies voor de beslissers in Den Haag: 
maak ook eens die reis die ik maakte.
Ciska de Graaff
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Wie wordt de  
Leraar van het Jaar?
In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook dit jaar weer de 

verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Hiermee wil orga-

nisator de Onderwijscoöperatie aandacht vragen voor het vak-

manschap van vier individuele leraren én voor de beroepsgroep 

als geheel. Welke bijzondere of inspirerende leraren verdienen dit 

jaar deze titel? Tot en met vrijdag 19 april kan iedereen zijn of haar 

favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 

2013 via www.deleraarvanhetjaar.nl. Naast leraren, schoolleiders 

en ondersteunend personeel kunnen natuurlijk ook leerlingen en 

ouders kandidaten aanmelden. Uit alle aanmeldingen kiest een 

deskundige jury een winnaar voor het basisonderwijs, het voortge-

zet onderwijs, het mbo en vanaf dit jaar ook een winnaar voor het 

speciaal onderwijs. Deze vier winnaars zijn een jaar lang ambas-

sadeur voor alle leraren in Nederland. 

Meer scholen in 
financiële problemen
Steeds meer basis- en middelbare scholen kampen met finan-

ciële problemen. Uit actuele cijfers van de Onderwijsinspec-

tie blijkt dat zesentwintig scholen onder verscherpt financieel 

toezicht staan. Half november vorig jaar waren dit er negen-

tien en twee maanden daarvoor nog maar twaalf. De cijfers 

bij een aantal scholen zijn zelfs zo dramatisch dat er grote 

bezuinigingen nodig zijn om een faillissement te voorkomen. 

D66-Kamerlid Paul van Meenen is bezorgd dat door de onder-

wijsbezuinigingen van het kabinet de kans op goed onderwijs 

voor kinderen kleiner wordt en verzoekt staatssecretaris van 

Onderwijs Sander Dekker financiële problemen in het onderwijs 

niet langer te negeren.  

21 maart: Een 7jarig jongetje 
mag gewoon worden toegela
ten tot de Johannesschool in 
Hillegom, oordeelt de rechtbank in 
een kort geding. Een aantal ouders was naar de rechter 
gestapt om te voorkomen dat de jongen werd toegela
ten, vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag dat 
hij eerder op een andere school vertoonde waarnaar hij 
werd weggestuurd. (Bron: De Volkskrant)

25 maart: Op een basisschool in het Drentse Gieten 
heeft een aantal jongens hakenkruizen op muurtjes en 
schuurtjes gespoten. De politie heeft nog geen idee wie 
de daders zijn. (Bron: Spitsnieuws)

26 maart: Een groot deel van basisschool Aan de Meule 
in Sittard wordt ontruimd vanwege een vreselijke stank. 
Veel kinderen klagen over hoofdpijn en prikkende 
ogen. Onderzoek van de brandweer wijst naar een jas 
aan de kapstok, die ruikt naar boterzuur, een zuur dat 
voorkomt in ranzig geworden boter en sterk ruikende 
kazen. De geur bleek ook in het ouderlijke huis van de 
leerling te hangen. Volgens de brandweer heeft iemand 
het boterzuur door de brievenbus naar binnen gespo
ten. (Bron: De Volkskrant)  

27 maart: Vijf basisscholen uit de gemeente Stadska
naal hebben vanmiddag, in het bijzijn van de leerlingen, 
het label Gezonde school Klap tot Klap ontvangen van 
wethouder Johan Hamster. Ze deden onder schooltijd 
mee aan hardloopclinics, gingen trainen op de atletiek
baan of volgden lessen over gezondheid. (Bron: Dagblad 
van het Noorden)

• Hogeschool Inholland moet voor 2015 nog eens 200 
voltijdbanen schrappen. Deze maatregel komt bovenop 
de net afgeronde reorganisatie, waarbij 500 volledige 
banen werden geschrapt. Bestuursvoorzitter Doekle 
Terpstra hoopt de reductie voor een groot deel via 
natuurlijk verloop te kunnen opvangen. Er zullen geen 
gedwongen ontslagen vallen. (Bron: Nu.nl)

28 maart: Minister Bussemaker van Onderwijs gaat de 
toelatingseisen voor de pabo verzwaren. Zij wil stu
denten al voor het eerste jaar toetsen. Bij de toelating 
wordt nu alleen gekeken of een student een havo, vwo 
of mbodiploma heeft. Er moet meer worden gelet op 
de prestaties van studenten op het gebied van aard
rijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. 
(Bron: De Volkskrant)

Wat was!

MASTERCLASS

Pasi Sahlberg, een van de meest invloedrijke onderwijsdenkers op 

dit moment, komt naar Nederland en geeft op 14 en 15 mei in Rot-

terdam en Driebergen masterclasses. Sahlberg biedt een passend 

West-Europees antwoord op de voortdurende stroom Angelsaksi-

sche denkbeelden over goed onderwijs. In zijn boek Finnish Les-

sons vertelt hij de geschiedenis van de Finse onderwijsvernieuwing. 

Het boek gaat in op de rol van de leraar en de relatie tussen onder-

wijshervorming en verschillende sectoren van de samenleving. CNV 

Onderwijsleden betalen in plaats van € 125,-, maar € 100,- per 

persoon (inclusief een exemplaar van Finnish Lessons in de Neder-

landse vertaling). Meer informatie over locatie en tijden: www.cnvo.

nl/actueel. Inschrijven kan via www.finnishlessons.nl.

Pasi Sahlberg



Het is bijna zo ver, binnenkort beginnen weer de examens. 
Alle kinderen in de stress, terwijl de meesten ook nog hun 
uiterste best moeten doen om de onvoldoendes die ze heb-
ben weg te werken. Bij sommige leerlingen dringt het niet 
eens door dat ze examens moeten doen. Ze doen totaal 
hun best niet of ze onderschatten de hele situatie.
In de lessen zijn we bezig met het voorbereiden van de 
leerlingen door te oefenen met de oude examens. Zo 
weten ze wat hen te wachten staat. Het examen voor één 
van mijn vakken, handel en administratie, duurt namelijk 
5,5 uur, verdeeld over twee dagen. De leerlingen schrikken 
hier meestal van en gaan ervan uit dat ze 5,5 uur vragen 
moeten beantwoorden. Gelukkig bestaat dit examen naast 
het beantwoorden van vragen ook uit presenteren en ver-
koopgesprekken. Daarnaast moeten de leerlingen kunnen 
omgaan met Word, PowerPoint en Excel.
Vorige jaar gaf ik als lio-stagiaire voor het eerst in de exa-
menklassen les en volgens mij was ik net zo zenuwachtig 

en nerveus als de leerlingen. Mijn ergste nachtmerrie was 
dat het merendeel voor mijn vak zou zakken. Ze moeten 
zoveel weten en zoveel vaardigheden opdoen. Heb ik dan 
wel de capaciteiten en kwaliteiten om hen alles bij te bren-
gen? Allemaal onzekerheden die dan naar boven komen 
als docent in opleiding. Dit jaar ga ik weer die spannende 
momenten tegemoet, maar dit keer met meer ervaring en 
zonder de onzekerheid. Ben benieuwd of de leerlingen ons 
weer gaan verrassen.

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

Mariam Zanzan
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 
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geachte heer van Hoepen, 
Beste Anko,

De adviesaanvraag van de 
minister over de gevolgen 
van krimp voor het primair 
en voortgezet onderwijs heeft 
een advies van de Onderwijsraad 
opgeleverd met de titel ´Grenzen 
aan kleine scholen´. Het advies dat zou 
moeten leiden tot beleidsmaatregelen 
om krimp op te vangen en waardoor 
een adequaat onderwijsaanbod zou 
ontstaan, ging een eigen leven leiden 
door de grens van minimaal honderd 
leerlingen per school in het advies. De 
afgelopen weken heb ik veel scholen 

bezocht 
met min-

der dan honderd leerlingen. Scholen 
met  gepassioneerde medewerkers 
en schoolleiding die alle kinderen en 
ouders kennen. Kinderen die extra 
zorg nodig hebben, krijgen die zorg. 
Onderwijs draait om maatwerk, pro-
fessionele ruimte en vertrouwen. Als 
scholen en professionals dat krijgen 
komt dat ten goede aan de kwaliteit. 
Er zijn genoeg voorbeelden waaruit 
blijkt dat schaalvergroting hieraan 
niet altijd bijdraagt. Medewerkers op 
een kleine school zijn realistisch. Als 

zij kinderen meer kunnen bieden door 
samen te werken, dan moet dat. Soms 
zitten regels of wetgeving daarbij in 
de weg. En juist die regels zouden 
volgens de adviesaanvraag aangepast 
moeten worden. Laat scholen zelf 
oplossingen bedenken. Opleggen 
vanuit Den Haag is niet de juiste 
manier. Ik vond het bijzonder om op 
een school te zijn met het predikaat 
excellent. Het zou toch te gek zijn als 
die school moet sluiten omwille van 
een getal? Wat mij betreft gaat dat 
ook niet gebeuren. Laat de kwaliteit 
van scholen maatgevend zijn en niet 
de omvang. Een getal van minimaal 
honderd leerlingen voor alle scholen, 
in alle situaties en in alle regio´s is 
geen antwoord op krimp en heeft niets 
te maken met kwaliteit.Het zou tocH te gek 

zijn als een excellente 
scHool moet sluiten 

omwille van een getal?



    vAn Hoepen
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geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Het advies van de Onderwijsraad 
bevat een scala aan aanbevelingen, 
maar in media en politiek, op scholen 
en tijdens verjaardagsfeestjes ging 
het alleen nog maar over de onder-
grens van honderd leerlingen. Het 
benoemen van een absoluut getal 
is ook niet de juiste weg, al kunnen 
we niet heen om de relatie tussen 
kwaliteit en schaalgrootte. Onze 
vereniging  sluit komende zomer één 
school onder de veertig leerlingen. 
Dan houden we nog vier scholen over 
met minder dan honderd leerlingen 
en twee net boven de streep. We zijn 
trots op hun niveau, maar maken ons 
ernstig zorgen over kwetsbaarheid 
en duurzaamheid van de kwaliteit. In 
een sterk krimpende omgeving wor-
den kleine scholen steeds kleiner en 
neemt de druk op de medewerkers 

toe. Wan-
neer scholen 
onder de honderd leerlingen zakken, 
komt de ‘drieklassige school’ (de 
basis voor het ‘honderdcriterium’ 
van de Onderwijsraad) steeds 
dichterbij. Indien een leerkracht 
of directeur (vaak met lesgevende 
taken, of met meer scholen) uitvalt, 
verdwijnt soms meer dan dertig 
procent van het bestaande team en 
de opgebouwde expertise! De toch 
al forse werkdruk neemt dan alleen 
maar toe.
In een kleine school werken vaak 

alleen excellente leerkrachten, 
maar zij hebben een groter 
team nodig om kennis te delen 
en zich te kunnen specialise-
ren. De leerkracht van groep 
3, 4, 5 is nu al de ict’er, de 

leesspecialist, de rekenspe-
cialist, voorzitter van de MR, 

preventiemedewerker en mogelijk 
binnenkort ook nog de ‘pestcoör-
dinator’. We moeten met elkaar op 
zoek naar maatwerk, waarbij we de 
dialoog over schoolgrootte en kwa-
liteit niet mogen negeren. Laten we 
dankbaar zijn voor de mooie foto’s 
(de huidige kwaliteit), maar ons 
vooral richten op de volledige film!
  

     Anko van Hoepen is lid van het College van 
Bestuur van Alpha Scholengroep (christelijk 
basisonderwijs in Zuid-Beveland, Zeeland), 
de Themagroep Onderwijs van het Nationaal 
Netwerk Bevolkingsdaling en van het krimp-
netwerk van de PO-Raad.
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‘Kijk naar kwaliteit, niet 
naar kwantiteit!’

Als een baksteen in de vijver en dat is nog 
zwak uitgedrukt; zo landde het advies van de 

Onderwijsraad om scholen met minder dan 
100 leerlingen te sluiten. Schooljournaal zette 

een onderzoek uit onder leden op kleine 
scholen. Belangrijkste conclusie: Kijk naar 

kwaliteit en niet naar kwantiteit!

zijn.’ Een ander: ‘Wat een domper! Het is juist zo gezellig en 
sociaal op een kleine school. Kleine dorpjes hebben al bijna 
niets, geen enkele winkel enzo!’ Een ander geluid komt van 
iemand die overstapte van een kleine naar een iets grotere 
school (150 leerlingen): ‘Ik merk dat de taken op een grotere 
school veel beter verdeeld kunnen worden omdat er gewoon-
weg meer mensen zijn. Dat is het grote voordeel van een grote 
school: minder werkdruk, meer expertise.’ 

ondergrens
De ondergrens van 100 leerlingen die de Onderwijsraad 
voorstelt, wordt in dit representatieve onderzoek resoluut naar 
de prullenbak verwezen. Slechts 4 procent vindt het een goed 
idee. Ruim een kwart van de leden op kleine scholen vindt 
een ondergrens van 40 leerlingen mooi voor een school, een 
klein kwart noemt 55 leerlingen en 18 procent houdt vast aan 
de huidige ondergrens van 23 leerlingen (samen 68 procent 
voor een maximale ondergrens van 55 leerlingen). Niet zo 
opvallend hierbij is dat zogenaamde laatste scholen in een 
dorp iets vaker een lage ondergrens noemen. En hoe kleiner 
de school, hoe lager de verkozen ondergrens. Schoolleiders en 
oop’ers noemen de ondergrens van 23 leerlingen vaker dan 
leraren. 

KwAliteit
Het argument van de Onderwijsraad dat kleine scholen 
onvoldoende kwaliteit zouden kunnen bieden, wordt door 

Kleine scholen zouden meer kosten en 
minder kwaliteit leveren, aldus de Onder-
wijsraad. Vandaar de nieuwe ondergrens 
van 100 leerlingen. De weerstand is enorm, 
niet alleen uit de scholen zelf, maar ook uit 
politiek en onderwijsorganisaties. De kans 
dat de ondergrens 100 leerlingen wordt, 
is minimaal, maar veranderen zal er waar-
schijnlijk wel iets. Van de 1.310 leden (met 
e-mailadres) op scholen met minder dan 
100 leerlingen, deden er 476 mee aan het 
onderzoek, een respons van 36,3 procent. 
Een van hen schrijft: ‘Onze school gaat 
volgend schooljaar sluiten omdat we onder 
de grens zitten (22 leerlingen). We hebben 
net 150 jaar onderwijs gevierd in het dorp. 
Voor het dorp zal het een vreselijk gemis 

Als uw sCHool Zou sluiten, wAt 
Zou dAt dAn beteKenen voor Het 
dorp/wijK/stAd?
•  Dan is het dorp alleen nog maar een opeenhoping 

van huizen met een kerk en een dorpshuis.
•  Ons dorp zou dan een slaapdorp worden. Voorzienin-

gen gaan weg, jonge mensen ontmoeten elkaar niet 
meer op school en trekken weg, kinderen moeten 
onveilig naar een andere school.

•  Niet zo heel veel: er zijn nog andere scholen in het 

dorp, dus er blijft genoeg keuze voor ouders.
•  Onze school bestaat 110 jaar. Alle jaren goed onder-

wijs. Sluiting betekent minder keuze voor ouders. 
• De doodsteek voor het platteland!
•  Ouders kunnen dan niet bewust kiezen voor een 

kleine school.
•  Wij hebben op school in verhouding een groot aantal 

rugzakleerlingen. Zij kunnen nu prima functioneren 
omdat we door het kleine aantal leerlingen de juiste 
zorg kunnen bieden. Deze kinderen sneeuwen onder 
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de kleine scholen zelf onderuit gehaald. Van hen heeft 92 
procent het oordeel ‘voldoende’ van de Inspectie gekregen.  
Op de vraag of ze denken de leerlingen cognitief en sociaal 
even veel, meer of minder te kunnen bieden dan op grotere 
scholen, antwoordt 44 procent meer, 48 procent even veel en 
8 procent minder. Bij de vraag ‘sluiten of niet’ zou volgens 
de leden niet zozeer het leerlingenaantal leidend moeten 
zijn, maar de kwaliteit volgens de Inspectie. 40 Procent vindt 
dat de kwaliteit volgens de Inspectie het zwaarst zou moeten 
wegen bij de overweging om een school al dan niet te sluiten, 

33 procent noemt het leerlingenaantal, 24 
procent de kwaliteit volgens de ouders en 3 
procent de Citoscores.

boos
Het zal niet verbazen dat vrijwel niemand blij 
is met het voorstel van de Onderwijsraad om 
scholen met minder dan 100 leerlingen te slui-
ten. Zes respondenten kruisen het antwoord 
‘opgelucht’ aan. Op deze vraag zijn meer ant-

op een grotere school en zullen het daar niet redden. 
•  Grote onrust binnen het dorp. Domino-effect. Einde 

leefbaarheid dorp.
•  Dan is er geen school meer in het dorp. Waarom zou-

den jonge ouders dan nog in ons dorp gaan wonen?
•  Geen christelijk onderwijs meer binnen een straal 

van 5 tot 10 km.
•  De ziel gaat uit twee kleine dorpen, want de school 

heeft ook een sociale functie.
•  Verschraling: de laatste school in het dorp sluit.

•  Het zou een aderlating voor het dorp zijn. De school 
is, naast de kerk en het café, het kloppend hart van 
het dorp. Het brengt mensen samen. 

•  Dan gaat een groot aantal kinderen naar België, 
net over de grens. Alles inclusief en goedkoper met 
kinderopvang.

•  Dat ouders in de wijde omgeving niet meer voor 
Freinetonderwijs kunnen kiezen.

•  Kinderen moeten dan een drukke weg oversteken 
voor een andere school.

Opgelucht 1,3%

Boos 58%

100%100%100%100%

Verdrietig 21,8%

Neutraal 12,6%
Bang 10,7%

Hoe voelt u zich bij het voorstel van 
de Onderwijsraad om scholen met 
minder dan 100 leerlingen te sluiten?
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woorden mogelijk. De grootste groep 
vulde ‘boos’ in (58 procent), gevolgd 
door ‘verdrietig’ (22 procent), neutraal 
(13 procent) en bang (11 procent). 
Hier ook veel andere antwoorden, bij 
de optie ‘anders’. Een greep daaruit: 
‘In de steek gelaten.’ ‘Neutraal, want 
het advies wordt toch niet opgevolgd.’ 
‘Onmachtig.’ ‘Niet goed over nagedacht 
en alle scholen worden over een kam 
geschoren.’ ‘Teleurgesteld. Wij werken 
juist zo hard op kleine scholen!’ ‘Het 
zorgt voor onrust, terwijl de leerlingen 
op onze kleine school zich gekend 
weten, goede prestaties behalen en niet 
zitten te wachten op een leerfabriek.’ 
‘Reëel, maar ik vind 100 leerlingen wel 
veel.’ ‘Stoïcijns.’ ‘Omvang zegt niks 
over kwaliteit.’ ‘Genaaid!’ ‘Ergens heb 
ik er ook wel begrip voor dat men ook 
naar de kosten kijkt. Kleine scholen bij 
elkaar in de buurt zouden ook kunnen 
fuseren.’ ‘Ik ben het er mee eens: ik 
vind het geldverspilling.’ ‘Bij een te 
klein aantal leerlingen zitten er zo veel 
niveaus samen dat het bijna onmogelijk 
wordt om kwaliteit te houden.’ ‘Gefrus-
treerd.’ 

lAAtste in dorp
Van de 476 deelnemers aan het onder-
zoek werkt 7 procent op een school 
met tussen de 23 en 40 leerlingen, 
13 procent heeft tussen de 41 en 55 
leerlingen, 18 procent tussen de 56 en 
70 leerlingen, 30 procent tussen de 71 
en 85 leerlingen en 31 procent tussen 
de 86 en 100 leerlingen. Het merendeel 
van de scholen telt drie (23 procent) of 

vier (57 procent) groepen. De formatie ligt vooral tussen 
de 3-4 fte (24 procent) en 5-6 fte (29 procent). Driekwart 
van de scholen heeft toch wel 7 personen of meer op 
school rondlopen.
61 Procent van de scholen is protestant-christelijk, 27 
procent rooms-katholiek, 7 procent openbaar en 2 
procent algemeen bijzonder. Slechts achttien scholen zijn 
éénpitters. 215 scholen zijn laatste scholen in het dorp (45 
procent). Vooral katholieke scholen zijn vaak de laatste in 
een dorp. 

signAtuur
Op bijna de helft van de kleine scholen daalt het aantal 
leerlingen, op 36 procent is het stabiel en op 15 procent 
stijgt het aantal. Op 33 procent van de scholen was het 
voortbestaan van de school al onderwerp van gesprek 
voordat de Onderwijsraad met zijn voorstel kwam, op 
scholen met dalende leerlingenaantallen zelfs in bijna de 
helft van de gevallen. Tussen de 70 en 80 procent van de 
scholen ziet wel mogelijkheden om in de buurt samen te 
werken met een andere school. Volgens 35 procent is sig-
natuur daarbij van groot belang, volgens 46 procent van 
belang, volgens 13 procent van klein belang en volgens 6 
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Cnv onderwijs wil stAAtsseCre-
tAris sAnder deKKer een Alter-
nAtief AAnbieden voor Het Advies 
vAn de onderwijsrAAd. wAt Zou-
den we dAArin Mee Moeten neMen?
•  Dat er goed moet worden gekeken naar de kwaliteit  

van scholen. Scholen met goede resultaten moeten  
met rust gelaten worden. Als er meer kleine scholen  
in een dorp zitten, dan kunnen die fuseren. 

•  Ga een keer vier weken stage lopen op een kleine 
school!

•  Dat een school minimaal vier groepen moet hebben 
om goed te kunnen functioneren. Dat leerlingenaantal 
moet de norm zijn.

•  Elk dorp in elk geval een school.
•  Kijk ook naar de functie van de school in de 

 samenleving.
•  Kwaliteit moet leidend zijn.
•  Waarom een alternatief? Ons schooltje moet gewoon 

blijven. Het is gezellig en de mensen hebben een 
positief dorpsgevoel.

•  100 leerlingen als ondergrens heeft geen zin, er blijven 

respondenten 
Van de 1.310 aangeschreven leden op scholen 
met minder dan 100 leerlingen, deden er 476 
mee aan het onderzoek, een respons van 36.3 
procent.
Van hen is 77 procent leraar, 16 procent school-
leider en 3 procent onderwijsondersteuner.
79 procent is vrouw, 21 procent is man.
12 procent is tussen de 20 en 30 jaar, 22 procent 
tussen de 31 en 40 jaar, 19 procent tussen de 41 
en 50 jaar, 39 procent tussen de 51 en 60 jaar en 
8 procent 61 jaar of ouder.



procent van geen belang. Schoolleiders vinden signatuur 
van groter belang dan leraren en onderwijsondersteuners. 
En laatste scholen in een dorp hechten iets minder belang 
aan signatuur dan andere scholen. Als de school zou 
sluiten, zouden ouders op 54 procent van de scholen voor 
een school van dezelfde signatuur hoogstens 5 km moeten 
reizen en op 38 procent van de school tussen de 6 en 10 
km. Volgens de helft van de respondenten moet de over-
heid dan zorgen voor leerlingenvervoer.

Andere bAAn
Twintig procent van de respondenten is al om zich heen 
aan het kijken naar een andere baan. 63 procent wil zeker 
in het onderwijs blijven als de school dicht moet, 7 pro-
cent niet en 29 procent weet het nog niet. Van de mensen 

die wel in het onderwijs willen blijven, 
wil 47 procent weer op een kleine 
school gaan werken, 15 procent op 
een grote school en de rest maakt het 
niet uit. De helft van de respondenten 
verwacht bij sluiting van de school een 
reiskostenvergoeding van de overheid 
als er werk wordt gevonden op een 
school op grotere afstand, 15 procent 
verwacht dan een verhuisvergoeding, 
35 procent noemt outplacement, 30 
procent omscholing en een kwart zegt 
geen verwachtingen te hebben van de 
overheid. 

Ciska de Graaff
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dan combinatieklassen bestaan, dus verhoog de   
grens naar 180 en zorg voor vervoer.

•  Laat iedere school zichzelf bewijzen, geen eenheids-
beslissing!

•  Draai mee, kijk, voel en beleef. Beoordeel niet van 
achter het bureau!

•  Outplacement voor leraren, een goede afvloeiingsrege-
ling voor ouderen.

•  Kijk naar het belang van het kind. Een kind ontwikkelt 
zich het beste wanneer het zich veilig voelt. Wanneer 
voel je je veilig? In een kleine of een grote groep? 

•  Minimaal drie groepen op een school.
•  Norm voor laatste school in het dorp: 40. Norm voor 

meerdere scholen in een dorp: 60 of 80.
•  Klein maar fijn: kwaliteit boven kwantiteit!
•  Praat eerst eens met ons!
•  Kleine scholen zijn niet zwak!
•  Bedenk eens dat kleine scholen meer te bieden hebben 

aan kinderen en ouders dan grote schoolfabrieken.
•  In ieder dorp in elk geval 1 school, het liefst een 

samenwerkingsschool waar alle kinderen terecht 
kunnen. 

Aantal leerlingen

Percentage

Wat is volgens u een reële ondergrens voor 
het voortbestaan van een school?
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 ‘We hebben alle 
kinderen goed in beeld’

Op een idyllische plek vlakbij Ommen, 
aan een lang kanaal waar het op deze 

maandag heel hard en guur waait, staat een 
klein schooltje, CNS Ommerkanaal. Hele 
generaties uit dit buurtschap gingen naar 

deze school, tachtig jaar lang. Als het aan 
de Onderwijsraad ligt, komt daar een einde 
aan. Want hoewel de school al jaren groeit 

en het predicaat excellent heeft, telt hij geen 
100, maar 70 leerlingen. 

Excellente kleine school bedreigd door voorstel Onderwijsraad

zegt een jongetje ‘het ene land is veel groter dan het andere.’  ‘En 
dan gebruik je meer energie? Nee, dat hoeft niet’, zegt meester 
Jeroen. Een meisje weet raad: ‘In Amerika leven ze heel luxe, 
dus daar gebruiken ze meer energie.’ ‘Waarom moeten we 
zuinig zijn?’, vraagt meester Jeroen. Een paar vingers in de lucht. 
‘Omdat anders het land heel snel op gaat’, weet een jongen. ‘Wie 
heeft er zaterdag meegedaan met de actie om de lampen een uur 
uit te doen?’ Eén vinger gaat de lucht in, van een leerling van 
groep 6. ‘Mijn ouders hebben dat gedaan.’ Een ander meisje: 
‘Nee, ik zat achter de Wii.’ Na de behandeling van het hoofdstuk 
zet meester Jeroen de leerlingen aan het werk en duikt hij met 
groep 6 in hun aardrijkskundeboek. Hun hoofdstuk gaat over 
platteland en stad. ‘Waarom gingen mensen in de stad wonen?’  
‘Voor de rust!’, denkt een jongetje. Meester Jeroen trekt zijn 
wenkbrauwen op. ‘Voor de rust?’ ‘Oh nee, voor werk!’, herstelt 
het jongetje zich snel. 

soCiAAl voordeel
Even een korte pauze om met de verslaggever te praten. Meester 
Jeroen Brouwer, die ’s ochtends groep 5/6 heeft en ’s middags 
6/7/8, zegt: ‘Ik vind drie jaargroepen in een klas wel eens wat 
veel. Twee vind ik echt prima te behappen.’ Hij ziet een duidelijk 
voordeel van een kleine school: ‘Ja, een groot sociaal voordeel. 
Er is heel veel interactie tussen alle leerlingen. Kinderen uit 
groep 8 spelen ook met kinderen uit groep 2. En in zo’n combi-
natiegroep, steken leerlingen ook veel van elkaar op. Als ik iets 
uitleg aan groep 7/8, luisteren de kinderen van groep 6 gewoon 
mee. Dus ook cognitief is er een voordeel, maar dat is vooral van 
onder naar boven. Als je niet goed ligt in een groep, als kind of 
leraar, kan een kleine school wel een nadeel zijn. En omdat we 
maar met een paar zijn, komen wel alle taken op maar een klein 
aantal schouders terecht. Aan de andere kant zijn we zo’n hecht 
team, we kunnen met elkaar lezen en schrijven, dat je ook weer 
makkelijk dingen van elkaar opvangt en overneemt.’ 

KippenHoK
Brouwer schrok van het advies van de Onderwijsraad. ‘Ja, ik 
vind dat erg. Ik weet dat er kinderen zijn die juist naar deze 

In de ochtend worden de leerlingen verdeeld 
over vier groepen, in de middag over drie 
groepen. Het is maandagmiddag. Meester 
Jeroen Brouwer staat voor groep 6/7/8, in 
totaal 24 kinderen. ‘Groep 7/8, wij gaan 
aardrijkskunde doen. Pak je boek er maar 
bij, pagina 90. Groep 6 gaat verder met de 
tekening van vorige week. En doet dat in 
stilte. Oké, bladzijde 90 van het boek. Kun je 
de Aarde opmaken?’ Een paar vingers gaan 
de lucht in. Een meisje zegt: ‘Ja, dat kan. 
Als we blijven autorijden bijvoorbeeld.’ Een 
ander: ‘Als we heel veel energie gebruiken.’ 

fluisterend
De leerlingen van groep 6 tekenen ondertus-
sen in alle rust een boom en bloemetjes. Als 
er gepraat wordt, gebeurt dat fluisterend. Een 
jongetje staat potloden te slijpen bij de prul-
lenbak. Om de beurt lezen de kinderen van 
groep 7/8 een stukje voor van het hoofdstuk 
over de aarde die op kan raken. ‘Waarom 
gebruikt het ene land meer energie dan het 
andere?’ wil meester Jeroen weten. ‘Nou…’ 



Hij begon ruim 11 jaar 
geleden op deze school, 
had toen 37 leerlingen, 
nu 70. ‘We groeien dus 
tegen de trend in. De 
ondergrens in Ommen is 
31, maar Ommen en Har-
denberg gaan waarschijn-
lijk samen en daar is de 
opheffingsnorm 61. Als die 
norm naar 100 zou gaan, 
moeten we gaan kijken 
naar de twee christelijke 
scholen hier in de buurt, 
3 kilometer die kant op’, 
wijst hij, ‘en 2,5 kilometer 
de andere kant op, maar 
eerdere besprekingen om 
samen te gaan zijn mislukt. 
Bovendien vraag ik me 
af wat dit hele voorstel 
financieel nou oplevert. 
Er zou verbouwd moeten 
worden en personeel moet 
afvloeien. Ik heb nog 
nooit een fusie gezien waar 
financieel voordeel uit 
kwam.’ 

Korte lijnen
Limbeck geeft in de 
ochtend les aan groep 7/8 

en heeft – op papier – ’s middags de handen 
vrij voor schoolleiderstaken. ‘In de praktijk is 
dat niet zo. Ik geef bijvoorbeeld één middag 
per week Engels aan groep 8-leerlingen die 
naar de havo gaan. En ons kippenhok, bouw-
plaatsje en kas vragen ook extra tijd. Meestal 
doe ik directietaken in de avonduren.’ De 
school heeft iets minder dan 4 fte, verdeeld 
over vijf leerkrachten en twee onderwijsas-
sistenten. ‘Het grote voordeel van een kleine 
school zijn de korte lijnen. Als wij iets willen 
met elkaar, is het snel geregeld. Het bestuur 
is heel betrokken – we zijn een éénpitter – en 
de drempels zijn heel laag. Ik denk dat een 
kleine school prettig is voor kinderen die 
ik sociaal onhandig noem en die elders het 
etiket pdd-nos, adhd of hoog sensitief krijgen. 
De klachten die ze wel hadden op een andere 
school, verdwijnen hier, op dit overzichtelijke 
schoolplein met maar 70 kinderen. Alleen al 
voor dat type kinderen zou je dit soort kleine 
scholen moeten hebben. 
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kleine school komen omdat ze problemen hadden op een 
grotere of andere school. Ze komen hier juist voor de aandacht. 
Wij hebben alle kinderen heel goed in beeld, dus als er proble-
men zijn, tackelen we die heel snel. En dat zou dan niet goed 
zijn volgens de Onderwijsraad? We zijn juist excellent!’, lacht 
hij. ‘Niet alleen op sociaal vlak trouwens. Ook met onze kas, 
kippenhok en bouwplaatsje bieden we kinderen die cognitief 
niet zo goed meekomen, een mogelijkheid om ergens in uit te 
blinken.’  Brouwer denkt dat het voor het buurtschap Ommer-
kanaal heel jammer zal zijn als de school dicht moet. ‘Maar ik 
moet ook eerlijk zijn dat we niet de enige christelijke school in 
de omgeving zijn. Als laatste school in een dorp in Groningen of 
Friesland met in de wijde omgeving geen andere school, lijkt het 
me helemaal erg.’  

finAnCieel
Schoolleider Jan Limbeck staat op de barricades tegen de 
100-leerlingengrens. Hij deed zijn woordje tijdens een hoorzit-
ting in de Tweede Kamer en figureerde in Hart van Nederland. 

tachtig jaar lang gingen hele generaties naar 
Cns ommerkanaal.
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Ze verzuipen op grote scholen.’ Met een 
lach: ‘Overigens is een kleine school 
blijkbaar ook prettig voor personeel, 
want ik heb nauwelijks ziekteverzuim.’ 
Onlangs kreeg de school het predicaat 
excellent. Limbeck: ‘Het ging daarbij 
om de behaalde resultaten, die bij ons 
gemiddeld zijn, afgezet tegen de leerling-
populatie. Bij ons is bijvoorbeeld  
35 procent zorgleerling en we hebben 
veel leerlingen die hier komen omdat 
ze problemen hadden op een andere 
school. We zijn hier heel erg gericht op 
dingen waar kinderen wél goed in zijn.’

EilandjEs
Limbeck sluit zijn ogen niet voor de 
nadelen van een kleine school: ‘Kinde-
ren hebben minder keuze in vriendjes 
en vriendinnetjes. En zitten twee of 
drie jaar aan dezelfde leraar vast, ook 
als het daar niet mee klikt. Een gevaar 
voor kleine scholen is ook dat het 
eilandjes worden. Juist omdat je geen 

deel uitmaakt van een grote organisatie met veel andere col-
lega’s, word je misschien minder kritisch op jezelf en op je 
werk. Daar moet je waakzaam voor zijn. En je bent financieel 
kwetsbaarder als kleine school.’ Limbeck vindt het niet pret-
tig werken als een school heel klein is. ‘De grens van 23 is te 
laag. Ik denk dat 45 of 50 mooi is als minimum. Het liefst 
zouden we altijd combinaties van twee groepen hebben, niet 
van drie. Maar we hebben niet genoeg formatie om dat de 
hele dag te doen.’ 

angst
‘Er zijn collega’s die de hele voorjaarsvakantie op Google 
hebben zitten zoeken of het doorging of niet, die ophef-
fingsnorm van 100 leerlingen’, vertelt Limbeck. ‘Er is angst 
voor baanverlies, angst om kwijt te raken wat we met elkaar 
hebben opgebouwd. Ik zou het heel erg vinden als deze 
school zou sluiten, niet alleen voor ons, maar voor het hele 
buurtschap. Ik ga dan echt de barricades op. Het is ook een 
gevoel van onmacht. Als de staatssecretaris het wil en er is 
een meerderheid in de Kamer, dan gebeurt het. Het zal niet 
naar 100 gaan, maar als het naar 80 gaat, heb ik ook een 
probleem. Dan moet ik nog snel ergens 10 leerlingen van-
daan halen.’

Ciska de Graaff
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schoolleider jan limbeck: ‘Het grote voordeel van een kleine school zijn de korte lijnen.’



Liesbeth Hermans
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Mijn oog valt op een foto in de krant: rond een tafel zit een 
groep oudere mensen te werken aan borduursels, mozaïek-
jes en schilderijen. Wat knutselen die luitjes daar gezellig... 
Had je gedacht! Van een afstandje ziet een ‘locatiemana-
ger’ toe. Hij verduidelijkt dat deze ouwetjes daar héél iets 
anders aan het doen zijn. Die ontdekken namelijk nieuwe 
intrapersoonlijke competenties! 
De man dankt alle instanties die zich over zijn ‘cliënten’ ont-
fermen. ‘Iedere organisatie heeft zijn eigen specialismen, 
maar er zijn ook veel raakvlakken’, spreekt hij gewichtig. 
Dat zullen ze wel met ‘nulmetingen’ hebben vastgesteld, 
vermoed ik. Nu maar hopen dat de strategieën voldoende 
transparant zijn!
Ik moet denken aan een goede vriendin.  Zij is directeur van 
twee kleinere scholen – ik zeg niet wáár. Op dit moment is 
ze druk met de schoolplannen. ‘Ach’, zegt ze, ‘ik gebruik 
gewoon het ene plan voor de andere school. Het staat 
er allemaal zo mooi, met zulke complexe volzinnen en 
abstracte woorden. Je stopt gewoonweg met nadenken!’ 
Mét haar vraag ik me af: voor wie maken we al die opge-
zwollen teksten? Voor onszelf niet, dat is zeker. Ik ben bang 
dat het vooral de beleidsmakers zijn, die er op kicken. De 
haiku van J.C. van Schagen zullen ze wel niet kennen: ‘Toen 
je stamelde, zeide je bijna alles; nu je mooi spreekt – niets’.
Een dag later lees ik over een grote reorganisatie van de 
jeugdzorg in Oost- en Zuid-Nederland. Twee grote dien-

stengroepen, allebei op zich al door fusies ontstaan, willen 
samen nóg groter worden. De nieuwe club krijgt jeugdin-
stellingen in maar liefst veertien gemeenten. Gezamenlijk 
budget honderd miljoen, gezamenlijk aantal werknemers 
elfhonderd. Waar het goed voor is?  Een lid van de raad 
van bestuur legt het uit. ‘Samen hebben we nu alle vor-
men van jeugdzorg en opvoedingshulp in huis, van licht tot 
zwaar. Zo leer je van elkaar en dat verbreedt je kijk’. 
Oh ja… En dat leren van elkaar, dat was tot nu toe niet 
mogelijk natuurlijk? Mag ik als argeloze krantenlezer 
ook vragen hoeveel van die miljoenen gaan wegvloeien 
naar de nieuwe bestuurders en topmanagers? En hoeveel 
‘sanering’ onder de mensen op de werkvloer daarvoor 
nodig is? 
Onze scholen moeten op termijn naar minimaal honderd 
leerlingen, althans dat adviseert de Onderwijsraad. Dat 
getal vind ik een beetje een slag in de lucht. Maar dat op 
het platteland kleine scholen doodbloeden, dat is zeker 
waar. Jongeren willen nu eenmaal steeds liever stadsbur-
ger worden, zo niet wereldburger. Maar samenklontering 
en schaalvergroting moeten niet automatisch leiden tot 
bureaucratie, machtscultuur en institutionalisering. Want 
dan zal die nieuwe grote dienst voor jeugdzorg straks vol-
lopen met ontwortelde en vereenzaamde jongeren. 
Onderwijzen is géén wetenschap, opvoeden is géén top-
sport en een school is géén bedrijf! 

Voor wie maken we 
aL die opgezwoLLen 

teksten? Voor onszeLf 
niet, dat is zeker

Zorg voor onze jeugd

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

steenwijk. 

column
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‘Als de school sluit hangt   
het dorp als los zand 
aan elkaar’

De Kinderarcke is de laatst overgebleven 
basisschool in Rijnsaterwoude. In de 

afgelopen twintig jaar moesten zowel de 
openbare als protestants-christelijke collega’s 

om demografische redenen hun deuren 
sluiten. Nu lijken de dagen ook geteld van 

deze katholieke school (nu met groep 8 nog 
101 leerlingen) sinds de Onderwijsraad aan de 

minster heeft voorgesteld honderd leerlingen 
als nieuwe opheffingsnorm te hanteren.

‘Onderwijsraad weet niet wat er leeft op platteland’

en beschermde leeromgeving en dat is niet in geld of Citoscores 
uit te drukken.’
CNV Onderwijs bezocht afgelopen week diverse scholen uit 
de door de Onderwijsraad gecreëerde gevarenzone, verspreid 
over het land. Van Groningen tot Limburg en van Zeeland tot 
Overijssel doorkruisten bestuurders en kaderleden het land, om 
het geplaagde personeel met een doos gebak en een goed gesprek 
een hart onder de riem te steken. Op De Kinderarcke voegden 
na het uitgaan van de school Arnold Heuzen (groep 5-6), Astrid 
van Ruler (groep 1-2) en hun jongste collega’s invalkracht Lizzy 
Buntsma (groep 3-4) en Nathalie Douma (groep 7-8) zich bij hun 
directeur in de lerarenkamer. In totaal bestaat het team uit tien 
mensen (6,4 fte), exclusief lichte administratieve ondersteuning en 
een onderwijsassistent. Er zijn vier groepen. 

smoEZEn
Verbeek legt uit dat haar school met een leerling boven de 
gewraakte norm zit, maar dat als groep 8 straks vertrekt het aantal 
kinderen weer teruggezakt naar negentig. ‘We zitten stabiel onder 
de honderd. Dat verandert ook niet op korte termijn. Het is een 
paradijsje hier, maar de huizenmarkt zit op slot, er is geen door-
stroom meer en’, lacht, ‘we hebben het geboortecijfer niet in de 
hand.’ 
CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg wil weten wat het 
voor het dorp, maar ook voor de teamleden persoonlijk betekent 
als de school zou sluiten. Buntsma: ‘Ik kom weer onderaan de 
afvloeiingslijst bij een andere school te staan. Maar wat ik erger 
vind: zo blijft alleen nog het kinderdagverblijf over als sociale 
ontmoetingsplek.’ Heuzen, nog twee jaar van zijn pensioen verwij-
derd: ‘Straks hangt het dorp als los zand aan elkaar. De kerk staat 
te ver weg en het dorpshuis functioneert niet als zodanig. Deze 
school is gewoon heel belangrijk als bindend element. De overheid 
is goed bezig de kleine woonkernen onleefbaar te maken.’ Verbeek 

‘We zouden misschien nog een tijdje 
open kunnen blijven als dependance 
van een van de andere scholen van ons 
schoolbestuur De Veenplas.’ Dat opperde 
directeur Linda Verbeek van basisschool 
De Kinderarcke in Rijnsaterwoude vorige 
week dinsdag weinig hoopvol. ‘Maar als de 
school echt dicht moet, wordt het voor de 
ouders kiezen uit scholen in Leimuiden of 
Langelaar, kilometers verderop. Natuurlijk 
kunnen kinderen daar met de auto naar 
toe worden gebracht en natuurlijk kan de 
bovenbouw fietsen. Als het moet dan kan 
het allemaal, maar ik vind het sociaal niet 
wenselijk om de boel hier te sluiten.’ De 
geboren Haagse voelt zich thuis in deze 
landelijke omgeving, vijftien kilometer 
buiten Alphen aan den Rijn, midden in 
het Groene Hart.  
Verbeek: ‘De grote stad met zijn proble-
men is hier ver weg. Wij bieden een veilige 



Vanaf links: nathalie douma, Willem jelle Berg (CnV onderwijs), Peter magnée (CnV onderwijs, Schooljournaal), 
linda Verbeek, arnold Heuzen, astrid van Ruler (staand), Paola Pistone (CnV onderwijs) en lizzy Buntsma.
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vult aan: ’Kom toch eerst eens hier kijken 
voordat je met zo’n rapport komt, zou ik 
de Onderwijsraad willen adviseren. Het is 
typisch een product van grote stadsmensen 
die het platteland niet uit eigen beleving 
kennen. Meer dan een financieel motief 
haal ik niet uit dit voorstel.’ Heuzen: ‘Als 
het zo slecht gaat en er is geld nodig, kom 
er dan eerlijk voor uit. Verpak het niet 
in smoezen, maar waardeer ons liever. In 
welke la op het ministerie is dat rapport 
van de commissie Dijsselbloem, waarin 
staat dat het onderwijs met rust moest 
worden gelaten, gebleven?’ 

snEEuWBallEngE-
VECHt
De kleine scholentoeslag dreigt te worden 
afgeschaft, waarschuwt Berg Verbeek als 
deze aangeeft met honderd leerlingen 
kostenneutraal te kunnen werken. Heuzen: 
’Dit werkt zo demotiverend en dat lossen 
ze niet op met eenmaal per jaar een Dag 

van de Leraar. Zoek liever uit waar al die 
miljardeninvesteringen in het onderwijs 
naar toe zijn gegaan. Dit is bezuinigen over 
de rug van leraren, ouders en leerlingen.’
‘Sluiting zou echt jammer zijn’, vindt 
Buntsma. ‘De vaders en moeders hier zijn 

zeer betrokken en tonen erg veel interesse. We hebben in ieder geval 
geen gebrek aan voorleesouders.’ Verbeek: ‘Daar zitten ook opa’s en 
oma’s tussen. Want voor hen vormen we ook een ontmoetingsplek 
door de jeu de boulebaan naast de school. Ze drinken hier ook hun 
koffie. Ik vind die contacten uniek, die moet je koesteren.’
Douma ziet nog meer pluspunten aan De Kinderarcke. ’Ik ken alle 
kinderen. Op de andere school waar ik werk lukt dat niet. Daar zijn 
twaalf groepen, met 260 leerlingen. Dat is veel anoniemer.’ Van Ruler: 
‘Er is vier keer per jaar een leerlingbespreking. We weten echt alles.’ 
Ze prijst de  saamhorigheid. ‘Er kan veel door de korte lijnen. Toen er 
vorig jaar veel sneeuw lag zijn we met zijn allen de dijk op gegaan voor 
een sneeuwballengevecht.’ 

WERkdRuk 
Hoewel haar school ieder jaar bovengemiddeld scoort met de Cito-
toets, zit er wat Verbeek betreft wel een maximum aan het differentië-
ren. ‘Met combinatieklassen van drie groepen wordt de werkdruk echt 
te hoog, en dan kennen wij op dit moment niet eens zorgleerlingen.’ 
Buntsma: ‘Je moet met een klein team wel alles zelf doen.’ Haar direc-
teur: ‘En daar komen ook nog eens aandacht bij voor sterk in de maat-
schappij levende onderwerpen als pesten en obesitas, waarvan men in 
Den Haag vindt dat wij die er wel even naast kunnen doen. En verder 
het vaste pakket aan niet-lesgebonden taken zoals medezeggenschap, 
bedrijfshulpverlening en vieringen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat mijn 
team veel meer dan 100 procent van hun taakuren daaraan besteedt.’ 
Buntsma, die ook gym geeft: ‘Je bent nooit om vier uur klaar.’ Heu-
zen: En dat is ook helmaal niet erg, want dat is nou eenmaal inherent 
aan dit vak. Maar die waardering hè, die is zo belangrijk.’     

Peter Magnée



werk &recht
Verlenging cao gao is rond
CNV Onderwijs heeft op basis van de reacties 
van de leden ingestemd met het onderhande-
lingsresultaat over de cao voor de Groep Arbeids-
voorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). 
Ook de andere bonden en de werkgevers hebben 
ingestemd. Dit betekent dat er nu een beleids-
arme verlenging van de cao GAO tot en met 31 
december 2013 tot stand is gekomen. Daarin 
zitten geen salarisafspraken. Wel is er vanwege 
gewijzigde wet- en regelgeving sprake van de nodi-
ge technische aanpassingen. Zo is het artikel over 
de levensloopregeling aangepast en eindigt het 
dienstverband niet meer van rechtswege op de 
leeftijd van 65 jaar, maar bij het bereiken van de 
AOW-gerechtigde leeftijd. Ook zijn er een paar 
meer inhoudelijke afspraken gemaakt. Zo is nu 
geregeld dat de looptijd van een eventueel over-
eengekomen concurrentie- en relatiebeding na 
beëindiging van het dienstverband maximaal een 

jaar is. En dat deze bedingen buiten werking 
worden gesteld in geval van gedwongen 

ontslag in verband met bedrijfs-
economische omstandigheden. 
Verder is opgenomen dat 
betaalde en onbetaalde neven-

werkzaamheden, die mogelijk 
raakvlak met de functie van werknemers kunnen 
hebben, voortaan vooraf en schriftelijk bij de 
werkgever gemeld moeten worden. De definitieve 
tekst van de cao wordt zo snel mogelijk gepubli-
ceerd op de site van CNV Onderwijs. Wanneer 
deze is vastgesteld wordt u hierover geïnformeerd 
via de digitale nieuwsbrief. U kunt zich voor deze 
nieuwsbrief opgeven via ‘Mijn CNVO’ op www.

cnvo.nl. De cao GAO geldt voor de personeels-
leden van BCO Onderwijsadvies, Begeleidings-
dienst voor vrijescholen, Cedin, Centraal Neder-
land, Giralis Groep, Stichting HCO, Marant 
Adviseurs in leren & ontwikkeling, OCGH 
Advies, OnderwijsAdvies, en RPCZ.

asscher wil flexibeler contrac-
ten kinderopvang
Minister Asscher van Sociale Zaken wil dat het betaalde 
aantal uren kinderopvang beter gaat aansluiten op het 
werkelijk gebruik hiervan. De minister heeft dit aan de 
Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van een recent 
onderzoek naar flexibiliteit in de kinderopvang. In verband 
met vakantie maken ouders meestal minder gebruik van 
kinderopvang dan in het contract is vastgelegd. Dit geldt 
vooral voor de dagopvang, waar op bijna alle locaties alleen 
contracten worden afgesloten voor 52 weken. In de buiten-
schoolse opvang is er vaak al wel meer keuze. De minister 
wil met de sector kinderopvang afspraken maken over het 
standaard aanbieden van kortere jaarcontracten van 48 
weken. Ook zal het aantal contracturen per dag worden 
besproken. De minister wil niet zo ver gaan om een systeem 
van afrekening per uur verplicht te stellen. Realisering van 
de plannen van Asscher zal voor ouders tot lagere kosten 
voor kinderopvang kunnen leiden. 

Wet Onderwijstijd en maximale 
lestaak per week 
Op 1 augustus 2013 treedt in het voortgezet onderwijs 
de wet Onderwijstijd in werking. Daarin wordt onder 
meer geregeld dat de leerlingen in een jaar moeten 
kunnen rekenen op minimaal 190 dagen onderwijs. 
Om 190 lesdagen te kunnen realiseren zijn 38 weken 
nodig. Dit heeft ook gevolgen voor het maximale aan-
tal lessen waarvoor je als leraar per week kan worden 
ingeroosterd. Bij een maximale lestaak van 750 klok-
uren per jaar kunnen er in 38 lesweken maximaal 24 
lessen per week aan de leraar worden opgedragen (750 : 
38 = 19,74 x 60/50 = 23,68). Als het taakbeleid eerder 
gebaseerd was op maximaal 750 klokuren verdeeld over 
36 lesweken van 25 lessen dan zal de lestaak per week 
dus verlaagd moeten worden. Voor MR-leden is het 
van belang om hier goed op te letten bij het vaststellen 
van het taakbeleid. 
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Overzicht regiOSpreekuren 

Dinsdag 09 april Assen
Donderdag 11 april Apeldoorn  
Dinsdag  16 april Roermond
Donderdag 25 april Rotterdam 
Dinsdag 14 mei Assen  
Dinsdag 14 mei Roermond 
Donderdag 16 mei Den Bosch 
Donderdag 16 mei Apeldoorn 
Maandag 20 mei Utrecht  
Donderdag  23 mei Rotterdam


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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In de kennissenkring van meester Ronald is pas iemand overleden. 
Hij  was ook werkzaam geweest in het onderwijs en nou hoorde 
Ronald dat zijn partner slechts een heel kleine uitkering krijgt. Hij 
dacht altijd dat je bij ABP goed verzekerd was voor het inkomen van 
de partner na overlijden. Nu is het inderdaad zo dat iemand die in 
het onderwijs werkzaam is, en dus bij ABP is aangesloten, verzekerd 
is voor het inkomen van de achterblijvende partner bij overlijden. 
Daarbij maakt ABP onderscheid tussen overlijden vóór 65 jaar en 
overlijden op of na 65 jaar. ABP spreekt over een ‘partnerpensioen 
65-‘ en een ‘partnerpensioen 65+’.
Het laatste geldt voor overlijden vanaf 65 jaar. De hoogte hiervan 
is gekoppeld aan het ouderdomspensioen van de overledene. Over 
het opgebouwde pensioen tot 2004 is het partnerpensioen 5/7 
deel, voor de jaren die daarna zijn opgebouwd 5/14 deel. Wie een 
Partner-Plus-Pensioen heeft afgesloten krijgt voor de periode vanaf 
ingang van die verzekering 5/7 in plaats van 5/14. Voor de bereke-
ning van het partnerpensioen 65+ wordt de fictieve diensttijd vanaf 
datum overlijden tot 65 jaar ook meegeteld.

Bij overlijden vóór 65 jaar is het wat gecompliceerder. Het komt er 
op neer dat ABP alleen partnerpensioen uitkeert als de overledene 
op het moment van overlijden nog pensioen opbouwde of al met 
(vroeg)pensioen was. In dat geval bedraagt het partnerpensioen 
65- over het opgebouwde pensioen tot 2006 5/7 deel en over het 
pensioen vanaf 2006 nog maar 5/10 deel. Hier geldt geen aanvul-
lende verzekering.

wat gebeurt er met het  
inkomen van mijn partner  
als ik overlijd?

vraag:

Maar waarom was er dan bijna geen partnerpensioen voor de ken-
nis van Ronald? Dat kwam omdat hij 4 jaar geleden werkloos was 
geworden. Zijn werkloosheidsuitkering was 2 maanden voor zijn 
overlijden geëindigd en daardoor bouwde hij geen pensioen meer 
op. In dat geval bestaat er geen recht op een partnerpensioen. 
Dat geldt dus alleen voor ex-deelnemers die nog niet met pensioen 
zijn. Had daar iets aan gedaan kunnen worden? Op het moment 
dat het deelnemerschap eindigt waarschuwt ABP voor deze situ-
atie en biedt de mogelijkheid om (een deel van) het opgebouwde 
ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen 65-. Daarnaast 
geldt dat er wel partnerpensioen wordt betaald over de opgebouwde 
pensioendiensttijd tot 1 juli 1999. Daardoor bleef er nog een klein 
partnerpensioen over voor de partner van Ronalds kennis.

Voor veel mensen bestaat er daarnaast ook geen recht meer  op een 
ANW-uitkering. Deze regeling geldt alleen voor achterblijvende 
partners die geboren zijn voor 1950. Voor wie later geboren is geldt 
de regeling alleen nog onder de voorwaarde dat één van de volgende 
omstandigheden op de belanghebbende van toepassing is: een huis-
houden met kind(eren) jonger dan 18 jaar; betrokkene is arbeidson-
geschikt voor ten minste 45 procent; betrokkene is zwanger.
Zo lang deze situatie voortduurt is er recht op een ANW-uitkering. 
Eventuele andere uitkeringen worden hierop volledig gekort. 
Inkomsten uit arbeid of pensioen worden gedeeltelijk gekort. De 
uitkering eindigt bij 65 jaar of als belanghebbende weer een nieuwe 
partner heeft.

antwOOrd:



Uw partner in training en advies

Cursussen
Voorlichting over passend 
onderwijs aan (G)MR-en
Passend onderwijs wordt ingevoerd per 1 augustus 
2014. Alle schoolbesturen hebben dan een zogenaamde 
zorgplicht. Deze houdt onder andere in dat de school 
en het schoolbestuur waar een ouder zijn of haar kind 
aanmeldt, moeten zorgen voor goed en passend onder-
wijs voor deze leerling. Kan dit niet op de eigen instelling, 
dan wordt in overleg met de ouders naar een alternatieve 
plek gezocht. Om ervoor te zorgen dat ieder kind – ook 
kinderen die veel of hele specifieke ondersteuning nodig 
hebben- een goede onderwijsplek heeft, gaan scholen 
samenwerken in regionaal ingedeelde samenwerkings-

verbanden. Er komen in Nederland in totaal 150 samen-
werkingsverbanden, 75 voor het primair en 75 voor het 
voortgezet onderwijs.
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs 
helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen de 
nieuwe samenwerkingsverbanden. Het steunpunt is er 
voor ouders, personeelsleden en leerlingen (voortgezet 
onderwijs). Ook biedt het steunpunt ondersteuning aan 
MR’en, GMR’en, ondersteuningsplanraden, directeuren 
en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend 
onderwijs.
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Marjolein Hoekstra, is trainer bij CNV Onderwijs Academie 
en verzorgt voorlichtingen voor het Steunpunt medezeggen-
schap passend onderwijs. 
‘De bedoeling is om besturen, coördinatoren van samen-
werkingsverbanden, personeelsleden en potentiële leden 
van een ondersteuningsplanraad te helpen bij het opstellen 
hiervan. Dat is namelijk nogal ingewikkeld. Een ondersteu-
ningsplanraad moet opgezet worden op het niveau van het 
bestuur van het samenwerkingsverband. Deze raad heeft 
eigenlijk maar één bevoegdheid, namelijk om al dan niet in 
te stemmen met het ondersteuningsplan. In dit plan komt 
te staan welke zorg het samenwerkingsverband aanbiedt op 
het gebied van passend onderwijs. Het Steunpunt mede-
zeggenschap passend onderwijs geeft voorlichtingen en 
daarnaast kunnen wij ook besturen en samenwerkings-
verbanden ondersteunen bij de gehele implementatie. Het 

steunpunt krijgt subsidie van de 
overheid en de begeleiding is 
gratis. Daarbij gaan we ervan uit 
dat er vier consulten nodig zijn.’ 
Belangstellenden kunnen zich 
melden bij het steunpunt of bel 
met Jacqueline van Greven-
goed, tel. (030) 751 17 85. Op 
de website www.medezeg-
genschap-passendonderwijs.
nl zijn ook de bereikbaar-
heidsgegevens te vinden van 
de helpdesk, waar ouders, personeelsleden, 
leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschaps-
raden hun vragen kunnen stellen over medezeggenschap 
binnen passend onderwijs.
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mbo is er niet bij 

betrokken

column
Hilbert van der duim

Hilbert van der 
duim (55) is  

opleidingsmanager 
sport en bewegen 
bij het drenthe 

College in emmen 
en assen.

Mbo- en hbo-instellingen zien het als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dat doorstroom goed is en dat er vol-
doende hoogopgeleide mensen in Nederland zijn.
Een gedeelde verantwoordelijkheid vraagt ook om een 
gezamenlijke aanpak. Op dit moment zijn er al vele stap-
pen ondernomen om de doorstroom van mbo naar hbo zo 
goed mogelijk te laten verlopen. De instellingen voor mbo 
en hbo  onderhouden onderling veel contact. Veder worden 
er verschillende aansluitingsactiviteiten georganiseerd voor 
studenten en docenten en is er specifieke voorlichting voor 
de verschillende doelgroepen. Door toelatingseisen te  stel-
len en goede doorstroomroutes in te voeren, is de verwach-
ting dat het aantal mbo’ers dat een hbo-propedeuse haalt zal 
toenemen. 
Over de wel heel formele inhoud van de brief die ik onlangs 
van het Instituut voor Sportstudies was ik dan ook stomver-
baasd. In het verleden boden wij als Instituut voor Sportstudies 
studenten van uw opleiding de mogelijkheid om via een assess-
ment in te stromen in een hoger studiejaar. Met de onderteke-
ning van het Noordelijke convenant doorstroom mbo-hbo en het 
afschaffen van het toekennen van generieke vrijstellingen, is het 
niet meer mogelijk dit aan te bieden.
Het zal u niet verbazen dat ik mij hier behoorlijk boos om heb 
gemaakt. Ik vind dat het hbo hiermee een eenzijdig besluit 
heeft genomen, want het mbo is er niet bij betrokken. In het 
nieuwe curriculum van het hbo is meer aandacht voor body 
of knowledge (kennis en competenties, red.), onderzoek en 

projectmatig werken. Ervaring heeft hen geleerd dat veel 
mbo-studenten juist hier meer moeite mee hebben. In de 
propedeuse leggen ze hiervoor de basis om in de hoofd-
fase met voldoende diepgang aan deze onderdelen te 
kunnen werken.
Wat zou het toch mooi zijn geweest als mbo en hbo geza-
menlijk een oplossing  voor dit manco hadden bedacht 
in  een nieuw te ontwikkelen keuzedeel Doorstroom hbo. 
Schijnbaar heeft het hbo daar geen vertrouwen in en willen 
ze dit zelf via een instroomassessment vaststellen. Hoezo 
gezamenlijke verantwoordelijkheid?
Op dit moment is er een discussie in de branche Sport & 
Bewegen gaande of de niveau-4 opleidingen vier of drie 
jaar moeten zijn. Met bovenstaande mededeling levert een 
4-jarige mbo-opleiding  sowieso studievertraging op voor 
een mbo’er Sport & Bewegen en is van versnelling dus 
geen sprake meer. In de nieuwe kwalificatiedossiers zijn 
de keuzeonderdelen weliswaar nog niet benoemd, maar 
een keuzeonderdeel Doorstroom hbo komt wel steeds naar 
voren. Een keuzeonderdeel is 240 uur per leerjaar bovenop 
het basis- en profieldeel.
De gemiddelde contacttijd in het hbo is ongeveer 15 uur 
per week. Bij een keuzeonderdeel van 720 uur  kan er op 
het mbo 48 weken worden gewerkt aan dit keuzemodule, 
zodat er alsnog een jaar studiewinst gemaakt kan worden. 
We willen toch het beste uit mensen halen en hindernissen 
in de leerweg voorkomen!

koninklijke weg
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‘Van beperking je 
   talent maken’ 

‘Tomatensoep, appeltaart, sneeuw, een 
kus. Liever de alledaagse dingen dan 

dramatische thema’s inspireren me als 
ik dicht.’ Joanne Hoekstra (17), havo-

eindexamenkandidaat uit Augsbuurt 
vlakbij Kollum, glimlacht. Onlangs werd 

de Friezin voor twee jaar verkozen tot 
eerste Jonge Dichter des Vaderlands, 

een initiatief van Het Poëziepaleis in 
samenwerking met Poetry International en 

Passionate Bulkboek.

Havo-leerling met dyslexie Jonge Dichter des Vaderlands

worden in dichten. Het blijft een hobby.’
Pas op de middelbare school ontdekte ze haar passie voor dich-
ten. Het PoëziePaleis organiseerde, toen ze in de tweede klas van 
het vmbo zat, de wedstrijd Doe Maar Dicht Maar voor jongeren 
van twaalf tot achttien jaar. Haar docent Nederlands moedigde 
Hoekstra aan mee te doen. ‘Ik belandde met mijn gedicht in 
de Top 10! Ik was zo verrast, zo blij. Dat had ik nooit verwacht. 
Deze overwinning motiveerde me, gaf me het zetje dat ik nodig 
had om door te gaan.’ 

gEEn gEldBEdRag
Enkele jaren later stuurde ze gedichten opnieuw naar Doe Maar 
Dicht Maar, nu voor de uitverkiezing van de eerste Jonge Dich-
ter Des Vaderlands. Hoekstra: ‘Ik belandde in de Top 15, van 
daaruit in de Top 3 en werd eerste. Ongelofelijk. Uiteindelijk 
won ik met het gedicht In het hoofd van haar broer. We volgden 
met elkaar een masterclass en ik vond de twee andere dichters zo 
ontzettend goed.’
Er is geen geldbedrag verbonden aan haar uitverkiezing. ‘Alleen 
roem’, lacht ze. ‘Ik mag optreden bij poëziefestivals als De 
Gedichtendag en Poëtry International. Ik heb een zakelijk bege-
leider en een coach, Anne Vegter, voor mijn dichtkunst. Verder 
een eigen website www.joannehoekstra.nl en ik ben natuurlijk te 
volgen via Facebook en Twitter.’ 

Wat gelijk opvalt: de havist heeft dyslexie. 
Een behoorlijk contrast: een virtuoos 
dichteres behept met een chronisch lees- 
en spellingsprobleem. Ze vertelt: ‘Pas in 
groep acht kreeg ik de diagnose dyslexie. 
Maar vanaf groep drie had ik al ’n hekel 
aan spellen, grammatica en lezen, met 
uitzondering van de Hoe overleef ik…-reeks 
van Francine Oomen. Die boeken las ik 
in groep 7, het lukte me nèt. In die begin-
jaren op de basisschool moest ik dagelijks 
verplicht een kwartier met m’n moeder 
lezen. Het zou niks helpen. Dyslexie is 
een beperking in je hersenen. Lezen zal 
nooit leuk worden.’
Hoekstra behaalde in 2011 haar diploma 
vmbo-theoretische leerweg, stapte over 
naar de havo en wil straks na haar eind-
examen graphic design studeren aan 
Hogeschool Artez in Zwolle. ‘Door mijn 
dyslexie ben ik zeer visueel ingesteld. 
Noem het beelddenken, een pluspunt dat 
me bij het dichten goed van pas komt. 
Van m’n beperking dyslexie maakte ik zo 
mijn talent. Al wil ik geen professional 

HEt PoëZiEPalEis 
Het Poëziepaleis (www.poeziepaleis.nl) is hét lan-
delijke aanspreekpunt voor iedereen die meer wil 
weten over poëzie voor en door kinderen en jon-
geren. De organisatie coördineert onder meer de 
wedstrijden Kinderen en Poëzie voor basisscholen 
en Doe Maar Dicht Maar voor het voortgezet onder-
wijs. Ook verzorgt het workshops en masterclas-
ses, produceert het lesmateriaal, publiceert het 
dichtbundels en coacht het jonge dichters. 



‘Van beperking je 
   talent maken’ 
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niEt saai of stoffig
Als kind schreef Hoekstra al gedichtjes. Haar aanpak van toen 
is ook die van nu, herinnert ze zich. ‘Hoe een gedicht ontstaat? 
Er floept een zinnetje in mijn hoofd. Ik schrijf het op en laat 
het even liggen. Weer een zinnetje komt er bij, dat schrijf ik er 
onder. Ik denk er over na, laat het weer even liggen. Niet meer 
dan drie, vier strofes schrijf ik uiteindelijk. Dat soort korte 
gedichten vind ik zelf ook het leukst om te lezen. Vanwege de 
dyslexie werk ik zo’n gedicht uit op de pc met de spellingscon-
troller. En ik laat mijn moeder er altijd naar kijken voordat ik 
het aan iemand anders laat lezen.’ Na haar examen hoopt ze 
haar eerste gedichtbundel uit te brengen.
Wat ze wil meegeven aan docenten Nederlands met leerlingen 
met dyslexie in hun klas? ‘Natuurlijk moet aandacht worden 
besteed aan lezen en spelling. Maar het is heel vervelend steeds 
gewezen te worden op je fouten. Almaar weer die spellingsregels 
uitgelegd krijgen, die controle. Geef ons, de leerlingen met 

joanne: 
‘Vervelend om 
steeds gewezen 
te worden op je 
fouten.’

dyslexie, creatieve opdrachten zoals dichten. 
Het is een andere vorm van taalgebruik, zeker 
niet saai of stoffig, waar wij dyslecten juist 
veel van kunnen leren. Zo wordt Nederlands 
een leuk vak. Spelling en grammatica vind ik 
helemaal níks, maar gedichten schrijven wel. 
Juist het onderwijs moet kijken naar de talen-
ten van leerlingen, zeker als die voortkomen 
uit beperkingen die chronisch zijn. Voor onze 
toekomst is dat echt belangrijk.’

Beatrice Keunen
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oP slot 
Heel de wereld zit vol letters,
maar het slot ervan zit dicht.
Ik zou het open willen breken,
of open willen zagen.
Maar het slot is veel te sterk.
Ik zou het iemand willen vragen
maar dan verraad ik mijn geheim
Hoe kan ik het slot ooit open krijgen?
En net als ieder ander zijn?
Joanne Hoekstra
(gedicht over analfabetisme. geschreven 
voor de stichting Lezen & schrijven)

in HEt Hoofd Van HaaR BRoER 
In het hoofd van haar broer
Kwam nog een laatste gedachte op
toen het water zijn lichaam omarmde
zijn hoofd verborg in de golven
Ze had willen redden
maar de schepen voeren nog, boeien dreven
En ook zij was in gedachten verzonken
Joanne Hoekstra
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Op De Brugge in Ede speelt teamcoaching 
sinds een aantal jaren een belangrijke 

rol. Het is onderdeel van het onderwijs 
geworden in groep 1 tot en met 8. 

‘Hierdoor leren kinderen met elkaar 
overleggen en samen beslissingen te 

nemen. Ze onderhandelen met elkaar en 
zo ontstaat de basis om alles te bespreken. 
Dit maakt pestprotocollen haast overbodig’, 
stelt Hanneke Bink, directeur en teamcoach 

binnen de stichting voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs in Ede (CNS). 

‘Teamcoaching stimuleert 
samenwerking 
tussen leerlingen’ 

Betrokkenheid
Elke groep op De Brugge heeft zijn eigen thema rondom team-
coaching. Voor groep 7b is dat thema betrokkenheid. ‘Begin dit 
schooljaar zijn we met deze groep in gesprek gegaan en hebben 
we samen bepaalde gedragspatronen uit de groep gehaald. Wat 
ons toen opviel, en ook de groep, is de betrokkenheid bij elkaar. 
Dit werd het onderwerp van teamcoaching voor deze klas. Hoe 
betrokken zijn wij als groep en wat is er nodig om meer betrok-
kenheid te krijgen? Dit hebben de kinderen zelf verwerkt in een 

‘Met teamcoaching moet je durven loslaten. 
Je weet van te voren niet wat er gaat gebeuren. 
Het is niet hetzelfde als een rekenles waarvan 
je weet wat de uitkomst is. Het proces dat ter 
plekke ontstaat, in coachtaal noem je dit in 
het hier en nu, grijp je aan om je vragen te 
stellen en het proces te begeleiden’, legt Bink 
uit. Samen met opleider, coach en adviseur 
Roy de Brabander, heeft zij teamcoaching 
geïntroduceerd op basisschool De Brugge 
in Ede. ‘Het is geen les, maar een constant 
proces dat ook bij taal en rekenen wordt 
toegepast. Wat wij doen is behalve letten op 
de inhoud van de opdracht, ook kijken naar 
procedures en het proces. En dat is het stuk 
van teamcoaching. De Brabander heeft mij, en 
de school, in het hele proces begeleid. Ik ben 
met hem in contact gekomen toen ik bij hem 
een opleiding voor teamcoach volgde. Hij was 
ontzettend betrokken bij het onderwijs en was 
nieuwsgierig naar de effecten van teamcoa-
ching binnen het basisonderwijs. We begon-
nen met een pilotgroepje, zagen hier positieve 
resultaten en besloten teamcoaching uiteinde-
lijk voor de gehele school in te voeren.’
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Groep 7b maakt samen verbindingen in de relatiecirkel.
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mindmap’, vertelt Eline Polo, coördinator bovenbouw en leer-
kracht groep 7b. ’s Ochtends loopt ze de groep binnen om samen 
terug te blikken op hun betrokkenheid. De rekenspullen worden 
neergelegd en iedereen draait zijn stoel naar het bord. Polo vraagt 
wie nog weet waar ze het begin dit jaar over hebben gehad. De 
vingers vliegen omhoog. Joep krijgt de beurt. Na even nadenken 
weet hij dat ze een mindmap hebben gemaakt. Daan weet dat het 
onderwerp betrokkenheid is. ‘Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, 
is hoe het nu zit met jullie betrokkenheid’, zegt Polo. Een aantal 
kinderen vertelt hoe zij vinden dat het nu gaat. Naar aanleiding 

hiervan gaat de groep met elkaar in gesprek en maken ze een 
relatiecirkel. Woorden die buiten de cirkel gezet worden zijn inte-

ressante lessen, concentratie, leuk/gezellig, werk, opletten, leren en voor-

uitgang. Hun juf houdt zich afzijdig en laat de kinderen het proces 
doorlopen. Nieuwsgierig kijkt ze hoe haar leerlingen overleggen, 
discussiëren en er uiteindelijk gezamenlijk uitkomen. Na deze 
eerste fase is het tijd om de woorden aan elkaar te verbinden. Polo 
laat de klas zelf beslissen wie dit mag doen. Thijs wordt als eerste 
gekozen en trekt gelijk een lijn tussen twee woorden. Een meisje 

reageert direct: ‘Moeten we niet eerst overleg-
gen?’ Opnieuw onderhandelt de klas over 
welke woorden wel of niet met elkaar verbon-
den moeten worden. Hier laten ze duidelijk de 
groepscompetentie ‘onderhandelen in het hier 
en nu’ zien. Wanneer de groep te druk wordt, 
spreken de leerlingen elkaar hierop aan. Ook 
de competentie ‘feedback geven en ontvangen’ 
is in deze groep vanzelfsprekend. Hun juf sluit 
af met een groot compliment: ‘Jullie mogen 
trots op jezelf zijn, wat ontzettend knap dat 
jullie dit als groep echt samen doen.’ Glunde-
rend nemen de leerlingen het compliment in 
ontvangst en gaan verder met de rekenles. 

Cadeautje 
Wanneer teamcoaching niet goed wordt 
omschreven, dreigt het een vaag begrip te 
worden. Daarom heeft Bink voor elke groep 
competenties opgesteld op het gebied van 
communicatie, regelhantering, oplossend 
vermogen, zelfsturing en samenwerking. De 
vraag die een leerkracht zichzelf stelt is: ‘Als ik 
mijn groep nou als één persoon zou zien, wat 
is het dan voor een groep?’ Dit beschrijft hij 
met behulp van het groepsprofiel. Hiermee 
kan hij de algemene indruk van de groep 
aangeven. Later wordt dit verder uitgewerkt 
en ontstaat er een compleet beeld van de 
groep. Een klas begint altijd bij niveau m1. 
De ‘m’ staat voor maturity, de taakvolwassen-
heid van de groep. De kinderen noemen deze 
fase forming. Hierop volgen m2, m3 en m4: 
storming, norming en performing. Bink: ‘Wat je 
met teamcoaching wilt bereiken, is dat een 
groep een zelfsturend geheel wordt. Geen 
eenrichtingsverkeer tussen leerling en docent, 
maar juist meer interactie tussen leerkracht 
en leerling, en leerlingen onderling. Je geeft 
kinderen echt een cadeautje. Voor nu en in 
de toekomst. Wij merken dat het werkt en je 
gunt dit gewoon alle kinderen in Nederland.’ 
Teamcoaching wordt niet alleen gebruikt in 
de groep, maar ook in het eigen team. ‘Wij 
zijn een m3 team. Binnen het schoolbestuur 
willen we minimaal niveau m3 bereiken in 
alle teams. We zijn bezig om te kijken hoe we 
als directies binnen het bestuur Christelijke 
Nationele Scholen Ede onze teams zo kunnen 
begeleiden dat zij verantwoordelijkheid nemen 
en dat niet alleen de directeur alles beslist. Dit 
is een gewenste situatie, een meetlat waar we 
naar toe werken.’ 

Marleen de Groot
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webbedingetjes

@ Op 7 april is het Wereldgezondheidsdag. Met deze dag 

vraagt de World Health Organization (WHO), aandacht voor 

gezondheid en ziektes in de wereld. Op perdagwijzer.ken-

nisnet.nl/wereldgezondheidsdag is een lesbrief te vinden 

voor groep 7 en 8, waarin aandacht wordt besteed aan de 

gezondheidszorg in Afrika, malaria en aids.

@ Wie meer wil weten of meepraten over het onderwijs van 

de toekomst, kan terecht op www.onderwijsvanmorgen.nl. 

De website is een initiatief van uitgeverij Malmberg.

@ Pesten is weer veel in het nieuws. Op www.pestweb.nl 

is informatie beschikbaar voor leraren, leerlingen en ouders 

over het onderwerp. Leerlingen kunnen hier de klasgeno-

tentest doen, terecht voor vragen en verhalen met elkaar 

delen. Ze kunnen ook bellen, chatten en mailen met pest-

web wanneer hen iets dwars zit. Daarnaast is er een pagina 

over (cyber)pestprotocollen waar leraren voorbeelden kun-

nen vinden om een eigen protocol op te stellen. Ouders 

kunnen op deze site terecht voor tips wanneer hun kind 

pest of wordt gepest.

     Het hoge aantal parttime werkende 
leraren is slecht voor de kwaliteit van 
het onderwijs

@ @@@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@
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 onderwijs maakt nog te weinig gebruik van social media

ApenstAArtjes

Getwitterd
Paul van Meenen: 
Scholen kunnen niet meer selecteren op 
grond van toetsresultaat #eindtoetsdeal
www.twitter.com/Paul_van_Meenen - Tweede Kamerlid D66

Stelling:

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal een discussie 

over muziekonderwijs. De gemeente Amsterdam heeft 

het muziekonderwijs namelijk herontdekt. Uit onderzoek 

blijkt dat de muziekles een uitlaatklep is, waar kinderen 

socialer en rustiger van worden. Helemaal als ze zelf 

muziek maken. Een leerkracht reageert: ‘De positieve 

effecten van muziekonderwijs zijn inderdaad al langer 

bekend. Ik denk dat we de conclusies ruimer kunnen 

nemen: ook wanneer we kinderen aanspreken op an-

dere creatieve talenten (dans, schilderen), maar ook op 

naturalistisch talent, interpersoonlijk talent e.d. zullen zij 

socialer en rustiger worden.’
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‘Naam.’ Bits klinkt de stem van een lid van 
de opleiding Sociaal Cultureel Werktheater 
van Roc Friese Poort uit Leeuwarden. Hij is 
grensbewaker en laat de jonge leden van het 
gezelschap zich een voor een voorstellen als 
vluchtelingen uit Iran, Somalië en Afghani-
stan met een verhaal. Aan het einde van de 
voorstelling in de grote zaal van Leerhotel Het 
Klooster in Amersfoort laten de spelers de 
zaal een gebed opzeggen. Hiermee beloven ze 
dat zij zich als werkers in het onderwijs zullen 
inzetten voor de toekomst en het welzijn van 
hun leerlingen. De aanwezigen mogen zich 
niet laten leiden door kille cijfers, maar door 
liefde en menselijkheid.

Vaatjes informatie
Spreker Ton Roumen, theoloog en adviseur 
van de Vereniging Katholiek Onderwijs 
(VKO) wijst erop dat bij sommige leraren ‘het 
plezier in lesgeven is verdwenen, omdat de 
kinderen zijn gereduceerd tot vaatjes waar je 
informatie in stopt. En ook is het collegiale 
aspect verschraald door de werkdruk en de 
nadruk op prestaties, waardoor de ziel van 
de school en hun mensen in de knel komt. 
Leraren’, zo houdt Roumen zijn gehoor voor, 
‘willen ook sociaal vaardige en respectvolle 
mensen afleveren aan de maatschappij.’ Hij 
roept bijzondere scholen op het eigen verhaal, 
waaruit deze scholen dankzij hun religie zo 
rijkelijk kunnen putten, niet te laten verdam-
pen. Essentieel is volgens hem de nadruk op 
vertrouwen, rechtvaardigheid, aandacht en 
het herkennen en bevorderen van talent.

Balletdanseres
Roumen gaf het voorbeeld van Rinus die terugmoest van 3 havo naar  
3 mavo door zijn slechte cijfers. ‘Bijna alle leraren van deze school waren 
het daar mee eens, behalve de rector. “Rinus is een pientere jongen, hij  
kan meer. Ik vind dat hij naar 3 vwo moet”, hield hij vol. Het werd zelfs  
3 gymnasium, omdat de jongen huisarts wilde worden. Hij kreeg tot de 
kerst de kans zich te bewijzen en greep die met beide handen.’ Roumen wil 
maar zeggen, cijfers zeggen lang niet alles. Leerlingen moeten ook de kans 
krijgen in vertrouwen zichzelf te ontdekken. Hij vertelt over de beroemde 
Britse balletdanseres en choreograaf (Cats, Phantom of the Opera) Gillian 
Lynne, die onderpresteerde op school tot een dokter het talent voor 
dansen bij het bewegelijke meisje ontdekte. ‘Hij zei tegen haar moeder die 
dacht dat ze ziek was: She isn’t sick, she’s a dancer.’ 

Peter Magnée

Paascongres tegen 
economisering onderwijs
Het onderwijs vereconomiseert. Bezieling en inspiratie bij de vorming van leerlingen raken 
steeds meer ondergeschikt aan efficiency en hogere leeropbrengsten. De nadruk zou 
te veel liggen op toetscijfers, slagingspercentages en leerrendementen. Reden voor de 
organisatie van het Paascongres, waaronder CNV Onderwijs,  aandacht te vragen voor 
een andere insteek, een ander verhaal, waarbij ook aandacht is voor zaken die niet direct 
met prestaties te maken hebben, zoals aandacht voor je medemens.
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roumen: ‘het 
plezier in 
lesgeven is 
verdwenen.’
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in Heythuysen, verzamelen op de parkeerplaats van 
Restaurant De Busjob, Busschopsweg 9, Heythuysen. 
Introducés € 5,-. 

rayon fryslân
Donderdag 18 april, 14-16.30 uur (inloop 13.30 uur), 
voorjaarsvergadering, CNV-gebouw, Zonnedauw 30, 
Drachten. Thema: De Gepensioneerden en onze sector, 
door Ans Wibier, voorzitter van onze sector, aanslui-
tend discussie. Aanmelden (tot 12 april): Ad Permen-
tier, adpermentier@gmail.com of (0518) 84 02 10 (Geef 
a.u.b. uw e-mail adres door). 

rayon kennemerland
Donderdag 18 april, 13.30 uur, ledenvergadering + 
rondleiding Historisch Museum, Haarlem. Aanmelden 
(voor 1 april): Th. Wokke, th.wokke@hetnet.nl of  
(0251) 65 15 03.

rayon(s) Gelderland
Donderdag 25 april, 10-16 uur, ontmoetingsdag, 
zalencentrum Onder de Toren, St. Maartenstraat 34, 
Elst. Thema: Wat kunt U in de toekomst verwachten van 
de WMO, AWBZ en Zorginstellingen, door G. van der 
Meer, indicatiearts. Concert: Amsterdams Mandoline 
Orkest. Aanmelden door het overmaken van € 5,- 
(leden), of € 25,- (introducés), op rek. nr. 208770 t.n.v. 
CNV Onderwijs Rayon Achterhoek PA, o.v.v. lidmaat-
schapsnummer en ‘ontmoetingsdag’. Info: Henk 
Reijmer (0316) 33 17 62 of hwbreijmer@hetnet.nl.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 25 april, 15.30 uur (+ maaltijd om 18.30 
uur), CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht, bijeen-
komst: VO-NU! Thema: Aan de slag met professiona-
lisering! Met Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs. 
Workshops: Lerarenregister, door Monica Woldinga; 
Opbrengstgericht toetsen, door Mehmet Okuducu; 
Kiezen voor kwalitatief sterke leraren, door Mirjam 
Bakker; Passend onderwijs en leraar, door Mini 
Schouten.
Gratis voor leden en niet-leden. Leden ontvangen een 
nascholingscertificaat. Info/aanmelden: voortgezeton-
derwijs@cnvo.nl. (o.v.v. naam, uw lidnummer c.q. gast 
met als onderwerp ‘bijeenkomst 25 april’)
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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.

GEPENSIONEERDEN

rayon Zuidoost-Brabant
Dinsdag 9 april, De Eendracht, St. Annastraat 
60, Gemert, jaarvergadering, verkiezing ray-
onbestuur, informatie over ontmoetingsdagen 
en huldiging jubilarissen. Thema: Levensdos-
sier en levenstestament, door F. Dammers-van 
de Wegen, Cretio. Info/aanmelden: J. Meijs, 
(0493) 69 38 97, m.j.c.meijs@gmail.com of  
H. van Beusekom, (0413) 36 71 97,  
han.beus@kpnmail.nl.

rayon noord-limburg
Donderdag 11 april, 13.15 uur, Maasbree, 
Restaurant Boszicht, ledenvergadering. 
Bestuurszaken, vakbondsnieuws en huldiging 
jubilarissen door Helen van den Berg, voorzit-
ter CNV Onderwijs, optreden van de Heldense 
Hofzangers. Info/aanmelding: J.H. Kurver, 
Convent 50, 5961 RE Horst, (077) 398 35 96  
of jkurver@online.nl.

rayon Brabant noordoost
Woensdag 17 april, 13.45 uur, excursie naar 
het Provinciehuis Noord-Brabant, Brabant-
laan 1, Den Bosch, (bij A2, afslag 22) Info/aan-
melden (0485) 45 14 82 of verbrug@home.nl.

rayon midden limburg
Woensdag 17 april, 14 uur, Geleide wande-
ling door de omgeving van de grafheuvels 

Woensdag 24 april, 10.15-15.15 uur, 
jaarvergadering. De Schakel, Oranjelaan 
10, Nijkerk. ‘s Morgens verantwoording 
beleid, voorstellen, moties, financiën,  
‘s middags (13.45 uur) ex-CNV Onder-
wijsbestuurder Jan Duijnhouwer over 
Wat komt er via WMO en AWBZ allemaal 
op ons af? Aanmelden via uw rayonse-
cretaris. Info: Leo van der Meer (0545) 
84 00 65. Vragen aan de spreker? Stuur 
ze voor 20 april naar gepensioneerden@
cnvo.nl.
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MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Vrijdag 19 april, 10 uur, jaardag sector Mbo. 
Thema’s: De filosofie over beroepsonderwijs van het 
Scheepvaart en Transportcollege, door R. Kooren, lid 
college van bestuur van het STC, De veranderende 
samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfs-
leven, door Hans Huibers, projectconsultant bij de 
SBB. Verder: huishoudelijk gedeelte, verantwoording 
+ verkiezingen bestuur. Keuzeprogramma: Rond-
leiding gebouw STC, Excursie s.s. Rotterdam Cruise 
Hotel, Workshop: Het EU-beleid m.b.t. beroepsonder-
wijs, door Gerrit Jansen, docent Gilde Opleidingen 
en lid adviescommissie internationalisering van het 
ministerie van Onderwijs. Info/aanmelden (voor 13 
april): kaderservice@cnvo.nl.

NETWERK LIMBURG
Donderdag 25 april, 16.30–20.15 uur, regiobijeen-
komst voor alle leden van CNV Onderwijs, Gilde 
Opleidingen, hotelschool, Laaghuissingel 4, Venlo: 
Infoshops: 1. Omgaan met kindermishandeling, door 
Friso van der Wal, No Kidding, 2. Zo zit dat met uw 
pensioen, door Fred Lardinois, namens ABP, 3. Wat 
gebeurt er in het brein van kinderen?, door Hanneke 
Driessen, 4. Wat zijn je rechten en plichten als je ziek 
wordt?, door Paula van den Broek, personeelsadvi-
seur SOML Gezondheidsmanagement, 5. Cyberpesten 
en chatten, door Leu Seuren, 6. Dyslexie in mijn klas?!, 
door Monique Sleuters, Kurzweil coach. Extra: info 
cao-po. Info/aanmelden: netwerklimburg@cnvo.nl 
o.v.v. naam, onderwijssoort en infoshopnummer(s).

NETWERK FRIESLAND
Woensdag 17 april, 16.30–20 uur, cbs Toermalijn, 
P.J. Troelstrastraat 24, Franeker. Ledenbijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs in de regio. 
Keuzeworkshops (2 rondes): Flexwerk, hoe zit dat?, 
door Roderik Mol; Zo is invallen wel leuk, door Hetty 
van Rijn; Aan de slag met je loopbaan, door Marlinde 
Bredewout; Hoogsensitiviteit, door Rita Mulder. Info/
aanmelden: netwerkfriesland@cnvo.nl (o.v.v. bijeen-
komst 17-04-2013).

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 18 april, 11.30–16 uur, regiobijeenkomst 
Midden- en West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, 
Hotel Merks, Brugstraat 55-57, Roosendaal. The-
ma’s: Actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid, 
door Wanne Ho, juridsich adviseur CNV Onderwijs. 

Geen werk - wel zingeving, door Tinie Arts. 
Info/aanmelden (voor 10 april):  
tiniearts@gmail.com, (043) 40 71 32 of  
(06) 25 53 59 78.

VROUWEN

Woensdag 10 april, 14.30 uur, con-
gres en jaarvergadering stuurgroep 
Vrouwen CNV Onderwijs, zalencen-
trum Den Hommel, Utrecht. Thema: 
Energie(k), congres over duurzame 
inzetbaarheid. Lezing door Tinka van 
Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitali-
teitsmanagement, Open Universiteit 
Nederland. Keuzeworkshops: Actief 
werken aan je vitaliteit, Chi Neng Qig-
ong, Leven Lang Leren, wat past bij jou? 
Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl. 

Zeeland
Woensdag 17 april, 16 uur, Zeeuwse Biblio-
theek, Middelburg. Thema: Hoogsensitiviteit, 
door Mieke Vijn, kindercoach en auteur. 
Info/aanmelden: Marijke Donker, donker@
zeelandnet.nl.

Groningen
Woensdag 17 april, 16 uur, Gomarus Col-
lege, Groningen. Thema: Hoogsensitiviteit, 
door Monique Vronik. Info/aanmelden: 
Zwanny Potze, z.potze@pentaprimair.nl.

noord-Brabant
Woensdag 24 april, 16 uur, Aloysius/de 
Roosten, Eindhoven. Over: Lichaamstaal, 
de taal die iedereen spreekt,door Jeannette 
de Haan-Dijkstra, trainer CNV Onderwijs-
academie. Info/aanmelden: Mieke Keijers, 
p.keijers@upcmail.nl.

overijssel
Woensdag 24 april, 16 uur, Hogeschool 
Edith Stein, Hengelo (Ov.). Over: Coachen en 
gecoacht worden,door Judith Heinen, trainer 
bij CNV Onderwijs. Info/aanmelden:Gerdien 
Boom, gerdienboom@hotmail.com.
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B Bezig
voor de ond

Naam: 
Eelco van den Dool

Leeftijd: 
43 

Beroep: 
Hbo-docent  
bedrijfskunde 

Vrijwilligerswerk: 
Lid van de Sectorraad Hoger Onderwijs

Motivatie: 
Hbo-docenten werken in de vijfhoek student - 
bedrijfsleven - docent -management hogeschool 
- overheid. Ik wil dat docenten niet alleen individueel 
maar ook als beroepsgroep bevlogen, proactief 
en professioneel functioneren. CNV Onderwijs én 
CNV Vakcentrale hebben daar als vakvereniging en 
koepel de visie en het podium voor.
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in memoriam  
ans Van den dool
Ans van den Dool, kaderlid van CNV Onderwijs, 
overleed op 22 maart 
op 73-jarige leeftijd. 
Zij kwam uit een echt 
onderwijsgezin. Haar 
beide ouders waren 
werkzaam in het katho-
lieke lager onderwijs. 
Van den Dool werd 
kleuterleidster en al 
heel jong ook hoofd-
leidster. Eerst aan de 
kleuterschool in Wad-
dinxveen,  waarvan haar 
vader hoofd was, later 
als hoofd van een kleu-
terschool in Vinkenveen, die in 1985 opging in een 
basisschool. Ze zou daar tot haar pensioen in 1998 als 
leerkracht blijven werken. Van den Dool was al jong 
actief in de vakbeweging. Eerst voor een katholieke 
vakbond voor kleuterleidsters en na een fusie als lan-
delijk bestuurder van de sectie basisonderwijs van de 
KOV en later CNV Onderwijs. Ze maakte deel uit van 
vele vakbondscommissies, maar haar hart lag vooral 
bij haar werk voor het Sociaal Fonds. Daarnaast was 
ze de motor van nagenoeg alle activiteiten van KOV 
en CNV Onderwijs in de Amsterdamse regio. Bij haar 
afscheid van het onderwijs haalden leerlingen bijna 
30.000 gulden op voor een ziekenhuis in Afrika.
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MR Proeflokaal in de regio
Het MR Proeflokaal gaat weer open. Leden van CNV 
Onderwijs in MR’en en GMR’en kunnen op woensdag 
17 april van 15 tot 18 uur voor deskundige informatie 
over medezeggenschap terecht op de Anne Frank-
school in Meppel. Van 15 tot 18 uur zijn er onder het 
genot van een high tea verschillende workshops te vol-
gen die informeren over actuele onderwerpen op het 
gebied van inspraak. Daarnaast wordt uitleg gegeven 
over het (G)MR-trainingsaanbod van CNV Onderwijs 
Academie en kunnen vragen worden gesteld aan de 
aanwezige trainers, adviseurs en juridisch medewer-
ker. De toegang is gratis. Aanmelden via scholing@
cnvo.nl o.v.v. aanmelding proeflokaal, vermeld hierbij 
naam, school/bestuur en het aantal personen. Kijk 
voor meer informatie op: www.cnvo.nl/mrproeflokaal

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

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

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

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

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

STERK IN ONDERWIJS

school-skoh 130402.indd   1 02-04-13   15:49
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‘Zwijgende meerderheid 
mag zich niet langer 
verschuilen’ 

Pesten is zo’n groot maatschappelijk 
probleem dat 19 april is uitgeroepen tot 
De Nationale Dag Tegen Pesten. Sinds 

2011 wordt op deze dag stil gestaan bij de 
ernstige gevolgen van pesten. Centraal dit 
jaar staan de recente zelfmoorden van de 

15-jarige Fleur uit Staphorst en de 20-jarige 
Tim uit Tilligte, die beiden jaren lang werden 

gepest. Begin februari was er volgens de 
politie Haaglanden weer sprake van een 

zelfdoding nadat de 13-jarige Anass dood 
werd aangetroffen in een Wassenaars bos. 

Het verplichte pestprotocol is niet meer 
genoeg. Daarom worden scholen nu bij 

wet verplicht een bewezen effectief anti-
pestprogramma te gebruiken. 

Verplicht anti-pestprogramma moet (cyber)pesten terugdringen 

‘Er heerst een taboe op pesten. Scholen en ouders ontkennen 
het’, zegt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD), die 
samen met kinderombudsman Marc Dullaert vorige week maandag 
het gezamenlijke plan van aanpak tegen pesten presenteerde. De 
afgelopen maanden trokken zij samen door het land om met leer-
lingen, ouders, leraren, schoolleiders en experts te praten over het 
onderwerp. Daaruit kwam naar voren dat tien procent van de basis-
schoolleerlingen en zes procent van de leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs worden gepest. Naast het anti-pestprogramma staat in het 
plan dat scholen de sociale veiligheid op school in de gaten moeten 
houden en een pestcoördinator moeten aanstellen. De Onderwijsin-
spectie krijgt een actievere rol en zal toezicht houden op de naleving 
van de nieuwe regels. 

Verplichting
Naast de verplichte pestprotocollen kunnen scholen ook nu al 
aan de slag met projecten tegen pesten. Een voorbeeld is het anti-
pestprogramma De film Ruben, bedacht en geschreven door cineast 
en regisseur Thijs Verhoeven, vroeger zelf gepest omdat hij homo 
is. Het is een creatief voorlichtingsprogramma voor jongeren in het 
voortgezet onderwijs over homoseksualiteit en pesten. Een ander 
voorbeeld is de speciale app Listen Up!, die student Kirsten Janssen 
wil gaan ontwikkelen. Zij is deelnemer aan Your Bricks, een gratis 
academie voor jonge wereldverbeteraars, een initiatief van onder 
andere ASN Bank die duurzaamheid als beleid heeft. De app biedt 
jongeren hulp en een platform om verhalen te delen. Daarnaast 
bestaan er musicals en theatervoorstellingen over pesten. Youth for 
Christ/Switch ontwikkelde de voorstelling Survivors!, geschikt voor 
het voortgezet onderwijs. Leidend in dit verhaal is de theorie dat 
de ‘zwijgende meerderheid’ geactiveerd moet worden om pester(s) 
te laten weten dat hun gedrag niet acceptabel is. Na de voorstelling 
gaan leerlingen, onder leiding van een acteur, in gesprek en worden 
uitgenodigd om eigen ervaringen te delen. Aan het einde van de les 
worden er afspraken gemaakt. Alle leerlingen wordt gevraagd om 
een anti-pestcontract te ondertekenen, dat wordt opgehangen in de 

Vrijdag 19 april is De Nationale Dag Tegen Pesten. 
Op deze dag komt de anti-pestfilm It’s up to you 
met docentenhandleiding gratis beschikbaar
voor alle scholen in Nederland via  
www.itsuptoyou.nu



Verplicht anti-pestprogramma moet (cyber)pesten terugdringen 
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klas. Nu programma’s tegen pesten verplicht worden, zal een onaf-
hankelijke commissie gaan kijken welke programma’s werken. Zo 
wordt er momenteel gekeken naar KiVa, een preventief anti-pest-
programma, dat door 75 procent van de scholen in Finland wordt 
gebruikt. De Rijksuniversiteit Groningen test dit programma om 
te kijken of het geschikt is voor scholen in Nederland.

cyberpesten
Pesten gebeurt al lang niet meer alleen fysiek en verbaal op het 
schoolplein, ook het cyberpesten rukt op, vooral met de komst van 
social media zoals Hyves en Facebook waar veel jongeren actief op 
zijn. Joerie Nijhuis (25) startte in 2011 met zijn afstudeerscriptie 
voor de opleiding Communication and Multimedia Design. 
Hierin wilde hij film, nieuwe media, social media en een maat-
schappelijk probleem combineren. Op het moment dat hij begon, 
was pesten veel in het nieuws. ‘Ik ben toen gaan kijken op welke 
manier ik jongeren aan de hand van film, sociale media en inter-
activiteit kon helpen in de strijd tegen pesten.’ Hieruit ontstond 
It’s up to you. Een interactieve film waar jongeren geconfronteerd 
worden met een aantal pestsituaties. Iedereen bekijkt de film 
individueel en maakt keuzes voor de hoofdpersoon. Zo creëert 
iedere leerling zijn eigen persoonlijke verhaal en ervaart direct de 
gevolgen van zijn gekozen acties. ‘Door jongeren een platform te 
bieden waarin ze zelf kunnen gaan experimenteren en de keuzes 
van de hoofdpersoon bepalen, ervaren ze direct de gevolgen van 
hun acties. Hierdoor kan, tijdens een discussie, het onderwerp van 
verschillende kanten worden belicht en leren jongeren van elkaar 
wat goed en fout is’, legt Nijhuis uit. 

Discussiestarter
Het bleef niet bij een afstudeerproject. Nijhuis besloot samen 
met Tom Peeters (25), het project verder te gaan ontwikkelen om 
het uiteindelijk aan te bieden aan alle scholen in Nederland. Ze 

startten de stichting Reactif, deden een tweetal 
subsidie-aanvragen die goedgekeurd werden 
en zijn in samenwerking met verschillende 
partijen, waaronder Mediawijzer.nl en Pestweb, 
begonnen aan de realisatie van dit anti-pest-
project. Peeters: ‘Het doel van de film en de 
les is om jongeren bewust te maken van hun 
rol als individu en als klas in cyberpesten. Wat 
plaats je wel of niet of internet? Hier maken ze 
samen afspraken over.’ Op deze manier wordt 
er sociale druk gecreëerd, waardoor het pesten 
verminderd kan worden en de pester eigenlijk 
niet meer durft te pesten. Scholen kunnen 
de film It’s up to you inzetten bij grote pest-
projecten als een goede discussiestarter. Op 
een aantal scholen werd een pilot uitgevoerd. 
Karen van der Vegt, docent economie en 
mentor op CSG Eekeringe in Steenwijk, kwam 
in aanraking hiermee, omdat zij voor de derde 
klassen een projectweek over respect organi-
seerde. Ze deed mee aan de pilot. ‘Laatst was er 
een incident op school. De leerlingen waarmee 
ik dit project afgelopen jaar heb gedraaid, 
kwamen als klas naar me toe. Ze vroegen zich 
af of het incident een vorm van digitaal pesten 
was en hoe ze hier mee moesten omgaan. Ik 
merkte gelijk dat ik met deze leerlingen veel 
makkelijker in gesprek kan gaan hierover. 
Wanneer dit project beschikbaar gesteld wordt 
voor alle scholen, zal ik zeker een verzoek bij 
mijn schoolleiding indienen om hier aan mee 
te doen.’

Marleen de Groot
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Starten met onderwijsvernieuwing?

Volg de Master
Leren en Innoveren

Start 5e leergang: september 2013
Kom naar onze voorlichting!
Voor data en meer informatie: www.lereneninnoveren.nl

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de lerarenbeurs.

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

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

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?
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BLIJ     VERDRIETIG    OPGELUCHT    
BOOS     WOEST
wat je verhaal ook is, jouw verhaal telt  DOE MEE! www.patientenwetenbeter.nl

WOEST

BLIJ

VERDRIETIG

ONZEKER

BOOS

OPGELUCHT

    

LOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.NL

WWW.NACHTVANDEVLUCHTELING.NL

LOOP MEE 
IN DE 

NACHT VAN
DE VLUCHTELING 
40 KM ROTTERDAM-DEN HAAG 9/10 MEI 2013

LOOP MEE, LAAT JE SPONSOREN EN 
HELP MEE ZUID-SOEDAN MIJNENVRIJ TE MAKEN!  
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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 

Een betrouwbaar adres 
voor kwaliteit en service. Kijk voor 
meer informatie op onze website 
of neem vrijblijvend contact op.

050 - 549 11 05 - info@rapportomslagen.nl

www.rapportomslagen.nl

RO.nl adv (90x64) mrt2013.indd   1 17-03-13   15:08

Wilt u optimaal kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen? 
En wilt u zich verder ontwikkelen als professional? Kies dan voor 
de master SEN! U kunt kiezen uit zes profielen: Speciale onderwijs-
behoeften, Begeleiden en innoveren, Talentontwikkeling, Taal- en 
leesinnovatie, Reken- en wiskunde-innovatie, Gedrag en leren.

Laat u voorlichten! 
• Utrecht 15 mei 19.30 uur
• Leeuwarden 22 mei 19.00 uur
• Amsterdam 23 mei 18.00 uur
• Hengelo 23 mei 18.00 uur
• Zwolle 5 juni 18.30 uur
•  Haarlem/Den Haag/ 

Alkmaar/Amstelveen 28 augustus 17.00 uur

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

Master Special
Educational Needs
Onderwijs: speciaal voor iedereen

Gebruik uw Lerarenbeurs!

Vanaf 1 september 2013 biedt Windesheim de master SEN  
ook aan in Amsterdam en Hengelo!

Meer informatie over de organisatie en deze vacature kunt u vinden op onze website 
www.vco-middenenoostgroningen.nl/vacature.  Informatie over de school op www.cbshetgaljoen.nl

De VCO Midden- en Oost-Groningen zoekt een 

directeur voor CBS het Galjoen  
te Hoogezand (wtf 0,5-0,7)

Van meester tot master; een investering in 
jezelf die je op voorsprong zet!

Fontys biedt ondermeer de volgende deeltijdopleidingen aan:

• Master Special Educational Needs (M SEN)
• Master Leren en Innoveren (MLI)

Kijk voor meer informatie en aanvraag van een brochure op
www.fontys.nl/masters.
Of stuur een mail naar: OSO@fontys.nl of MLI@fontys.nl 
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Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2013

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

Kleine advertenties
Te huur: 

In Vrouwenpolder, Zeeland: vakantiewoning aan zee. Vrij-

staand, goed onderhouden en schoon. Geschikt voor 4-7 

personen. Periode: per week van zaterdag 8 juni tot en met 

zaterdag 17 augustus 2013. Informatie en boekingen : (0180) 

31 68 29 óf (06) 42 97 42 71, www.braamaanzee.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

Spectrum

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
zoekt een

enthousiaste directeur
voor CBS Prins Willem-Alexander te Berkel en Rodenrijs 
voor meer informatie: www.spectrum-spco.nl

school-spectrum spco 121217.indd   1 17-12-12   14:07

nr. 08 20 april

nr. 09 11 mei

nr. 10 25 mei

nr. 11 08 juni

nr. 12 22 juni

nr. 13 07 september

nr. 14 21 september

nr. 15 05 oktober
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

LedeNVOORdeeL
Leden van CNV Onderwijs kunnen pro fi-
teren van lagere premies en kortingen door 
collectieve contracten met verzeke  rings -
maat 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 financiële 
problemen: secretaris-penningmeester  
A. van Vliet, Theeheuvellaan 66, 3903 
DD Veenendaal. tel.: (06) 36 19 33 76, 
e-mail: sociaalfondscnvonderwijsbond@
gmail.com. B.g.g. voor dringende zaken: 
Dhr. J. Engelhart (0412) 64 05 50.

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond 
(CNV). Voor vragen over belastinghulp, 
rechtshulp, cursussen, regionale CNV-
activiteiten, CNV Internationaal. tel.: 
(030) 751 10 01, e-mail: cnvinfo@cnv.
nl.Voor 65-plus kan contact worden 
opgenomen via tel.: (030) 751 10 02 of 
e-mail: cnv65plus@cnv.nl.
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Gun jouw collega de Royale aanbieding 
en maak kans op een weekend weg!

De Royale aanbieding bestaat uit 2 jaar lidmaatschap van CNV Onderwijs  

met 50% korting per maand. Daarnaast maken jij en het nieuwe lid kans  

op een weekend Landal GreenParks (t.w.v. €350,-). Als aanbrenger  

ontvang je in ieder geval een cadeaubon t.w.v. €25,- 

Bekijk de actie op www.jestaatnietinje1tje.nl



Karen van den Bos mag zich bijna tweedegraads 
docent noemen. Ze geeft les aan klas 1, 2 en 3 van het 
vmbo op het Corlear College in Nijkerk. Toen ze begon 
met afstuderen en werken, vond ze het tijd worden 
voor een vakbond. ‘Er waren een aantal bijeenkomsten 
op mijn hogeschool waar ook CNV Onderwijs aanwe-
zig was. De voorlichting sprak mij erg aan. Vooral de 
bijeenkomsten voor jonge docenten zijn erg handig 
voor mij. Ook kan ik terecht voor bijvoorbeeld sollicita-
tietraining.’ Naast studeren en lesgeven, heeft Karen 
een niet veelvoorkomende hobby: jongleren. ‘Toen ik 
zes jaar oud was, ben ik begonnen in een jeugdcircus. 
Helaas moest ik hier op mijn negentiende mee stop-
pen omdat ik in een andere stad ging studeren, maar 
jongleren ben ik altijd blijven doen.’ MdG

‘Aanvankelijk wilde ik docent beeldende kunst en 
vorming worden, maar mijn eigen beeldende werk was 
niet goed genoeg. Omdat ik toch heel graag het onder-
wijs in wilde heb ik toen gekozen voor de opleiding 
docent Engels. Toen voelde dit als een tweede keus, 
maar nu weet ik dat het de juiste beslissing is geweest.’ 

Karen van den Bos (23): 
‘Het jongleren is altijd  

gebleven’
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