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

Fröbelschool
Het kopje in het vorige School-
journaal ‘Kleuters komen ernstig 
tekort’ is mij uit het hart gegrepen. 
Ik ben altijd blij geweest dat ik mijn 
kleutertijd mocht voortzetten op 
een Fröbelschool, waar spelen-
derwijs de grove en fijne motoriek 
werden verbeterd, de creativiteit 
werd bevorderd, er veel in de na-
tuur werd gewandeld en je prach-
tige verhalen kreeg voorgelezen. 
Baldadigheid werd vriendelijk in 
goede banen geleid. Ik heb vaak 
medelijden met de kleuters (én 
ouders) van nu. Als docent Engels 
bovenbouw vwo/havo merk ik in 
veel gevallen nauwelijks iets van 
al dat vroegtijdige onderwijs in taal 

en rekenen. Integendeel: wat ik 
voor niveau onder ogen krijg is vaak 
erbarmelijk, om over handschrif-
ten (fijne motoriek) nog maar te 
zwijgen. Ik vind het schandalig dat 
kinderen op zo’n jonge leeftijd al 
gepest worden met taal- en reken-
lessen en ook nog eens voortdu-
rend getest worden. Kinderen moet 
het gegund worden spelenderwijs 
allerlei vaardigheden aan te leren; 
groep 3 is vroeg genoeg om met 
taal- en rekenlessen te beginnen. 
Wij leerden heus wel tellen en onze 
woordenschat werd ook steeds 
groter, vooral omdat de juffen de 
wereld van de kleuters kenden en 
wisten wat ze nodig hadden: ple-
zier! Wat dat betreft zouden ouders 

ook veel meer en minstens tot en 
met groep 8 moeten voorlezen en 
het geduld dienen op te brengen 
hun kinderen te laten vertellen. 
Voor mij geldt nog steeds: spelen, 
fröbelen en sociaal ravotten; 1 + 1 
komen wel. 
Robert Marttin

Passend onderwijs
Passend onderwijs, het klinkt goed, 
maar het betekent dat er meer 
probleemkinderen op reguliere 
scholen komen.
Ik denk dat met name kinderen met 
gedragsstoornissen een probleem 
gaan geven. Uit eigen ervaring weet 
ik wat voor impact een stoorzender 
al kan hebben op het werkklimaat 
in een klas. Laat de mensen die 
zulke plannen bedenken, eens een 
dag meedraaien voor een groep 
met meerdere probleemgevallen. 
Dat los je niet op door docenten 
naar een cursus te sturen. 
A. van Sprang, Haaren

80 jaar lid 
Geachte mevrouw Van den Berg,
In het vorige Schooljournaal stond 
een foto van mij, waarin u mij een 
oorkonde overhandigt omdat ik 80 
jaar lid ben van CNV Onderwijs. 
Tevens speldde u mij een goud-
kleurig CNV-speldje op met twee 
briljantjes. Daarvoor wil ik u nog 
heel hartelijk dank zeggen: ik ben 
er toch wel een beetje trots op.
Jo Baart, Utrecht

Voor mij geldt nog steeds: spelen, 

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

ook veel meer en minstens tot en 
met groep 8 moeten voorlezen en 

Brieven
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Parttimers 
Ik wil reageren op de stelling en de brief over parttimers, die te veel 
taken op zich zouden nemen en daarmee de werkdruk ook voor fullti-
mers zouden opdrijven. Het te veel tijd stoppen in hun kleine(re) baan 
ligt niet helemaal alleen aan de parttimer zelf, maar aan het kleine 
zinnetje: ‘Het hoort erbij’. Vergadering op de dag dat je niet werkt: ‘Het 
hoort erbij.’ Studiedag op de dag dat je niet werkt: ‘Het hoort erbij.’ 
Kind/groepsbespreking op de dag dat je niet werkt: ‘Het hoort erbij.’ 
En zo werken veel parttimers vijf dagen en krijgen er drie betaald. 
Maar ook veel fulltimers maken zich hier schuldig aan, want zouden 
zij zich aan de uren houden, dan konden ze waarschijnlijk donderdag-
morgen al weekend hebben. Maar ook zij zijn zeer gevoelig voor dat  
zinnetje: ‘Het hoort erbij.’ We moeten leren om ‘Nee’ te zeggen. De tijd 
is hier mijns inziens echter nog lang niet rijp voor. We gaan immers nu 
weer voor een nieuwe bezuiniging die ze passend onderwijs noemen. 
Waarom trappen we daar toch steeds zo massaal in?
Pieter Monteban, Nieuwegein

Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs Oplage: 55.000 exemplaren Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, tel. (030) 751 10 03 E-mail schooljournaal@cnvo.nl Hoofdredacteur Helen J. van den Berg Redactie Edwin van Baarle, Marleen de Groot (stagiair) , Ciska de Graaff (eindred.), Peter Magnée (eindred.) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Hilbert van der Duim, Li Ying-Fu, Liesbeth Hermans, Beatrice Keunen, Tessa Klooster, Josephine Krikke, Marloes Oelen, Mijke Pelgrim, Petra Pronk, Marian Vullers Omslagfoto Henriëtte Guest Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Advertenties opgeven bij Bureau Van Vliet BV t.a.v. 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.
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van het Limburgse dorp op de tonen van het liedje van het Limburgse dorp op de tonen van het liedje fotoAnnemiek Mommers

Inspectie: onderwijs kan beter
Het aantal (zeer) zwakke scholen is het afgelopen jaar afge-

nomen. Dat concludeert de Inspectie in het Onderwijsverslag 

2011/2012. Van de basisscholen voldoet 97 procent aan de 

normen voor basiskwaliteit, van de praktijkscholen is dat 96 

procent. Minder goed gesteld is het in het mbo (80 procent 

voldoende) en (voortgezet) speciaal onderwijs (85 procent). De 

Inspectie vindt dat de ambitie omhoog moet, want ‘basiskwa-

liteit mag geen einddoel zijn’. De meeste leraren beheersen 

de basisvaardigheden (duidelijk uitleggen, taakgerichte werk-

sfeer creeren, leerlingen actief betrekken), maar de meerder-

heid heeft moeite met differëntieren, het onderwijs afstemmen 

op verschillen tussen leerlingen en studenten en het geven 

van feedback. Slechts 37 procent van de basisschoolleraren 

beheerst ook deze complexere vaardigheden. Docenten in het 

praktijkonderwijs doen het het beste volgens de Inspectie: 55 

procent beheerst zowel de basis- als complexe vaardigheden. 

CNV Onderwijs vindt het zorgelijk dat leraren nog onvoldoende 

geschoold zijn in deze complexe vaardigheden. Het komt over-

een met het recente onderzoek van CNV Onderwijs naar pas-

send onderwijs, waarin leraren veelvuldig aangaven zich onvol-

doende bekwaam te voelen. De vakvereniging herkent zich 

verder in de constatering van de Inspectie dat kleine scholen 

kwalitatief even goed presteren als andere scholen. In de noor-

delijke provincies, waar scholen krimpen, is het aantal zwakke 

basisscholen gedaald van 10,6 naar 3,1 procent. CNV Onder-

wijs maakt zich zorgen over de kwaliteit van het mbo, waar het 

aantal zwakke opleidingen stijgt. Er is ruimte voor verbetering in 

alle sectoren. De bond wil dat dit vooral gebeurt door investe-

ringen in het primaire proces, het lesgeven. Leraren moeten tijd 

krijgen om zich te professionaliseren. CdG
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onrust bij kenniscentra houdt aan
‘Er is over nagedacht. Ondanks alle goede bedoelingen en ook 

belangrijke taken om stages en dergelijke te begeleiden, brengen 

kenniscentra heel veel organisatie en papierwerk met zich mee. 

Wij denken dat dit efficiënter kan met een directer contact tus-

sen instellingen en (regionale) werkgevers.’ Dat zei minister van 

Onderwijs, Jet Bussemaker, in december in een interview met 

Schooljournaal over de aangekondigde bezuiniging van 80 miljoen 

op een budget van 100 miljoen op de kenniscentra. Volgens de 

bewindsvrouw was er weliswaar ondersteuning bij nodig en hiel-

den de kenniscentra een rol, maar wel een andere. ‘Natuurlijk is 

het heel erg vervelend als mensen hun werk kwijtraken, maar we 

moeten dit niet in stand houden om banen te behouden’, was haar 

antwoord  op het dreigende banenverlies voor 1.200 werknemers. 

Binnen de kenniscentra is men uiteraard niet blij met de voorstellen 

van Bussemaker, maar er bestaat consensus over een bezuiniging 

van rond 40 miljoen. Ook dan gaat het ten koste van werkgele-

genheid, maar valt met behoud van de aanwezige kennis in de 

sector een doorstart te maken voor ongeveer zes tot acht kennis-

centra, maar wel als onderdeel van het publieke domein. Dit staat 

haaks op het voorstel van het dagelijks bestuur van de Stichting 

Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Die stelde voor van de 

kenniscentra private organisaties te maken, die dan op basis van 

aanbestedingen contracten zouden moeten verwerven en dus ook 

concurreren met roc’s. Onder druk van bonden, het Overlegorgaan 

Ondernemingsraden Kenniscentra (OOK) en de directeuren van de 

kenniscentra wees het algemeen bestuur van het SBB het voor-

stel af. Het zou uitstel van executie zijn, en het personeel werd blij 

gemaakt met een dooie mus. Eerdere privatiseringen in het onder-

wijs (inburgering, landbouwpraktijkscholen) hadden immers grote 

afslankingen van organisaties tot gevolg. Wordt vervolgd. PM 



In 1898 werden er voor 

het eerst Koningslin-

des geplant voor de 

inhuldiging van prinses 

Wilhelmina. Deze wer-

den toen speciaal voor 

deze bijzondere aan-

gelegenheid gekweekt. 

Ook bij de inhuldiging 

van prinses Juliana en 

prinses Beatrix werden 

er bomen geplant. 

Op 23 april werd, 

toen nog kroonprins, 

Willem-Alexander ver-

welkomt door bur-

germeester Jozias 

van Aartsen om in de 

Haagse wijk Transvaal 

de eerste Koningslinde 

voor dit koningsschap 

te planten. Hiermee zet 

hij de traditie voort. De 

inmiddels nieuwe koning werd hierbij geholpen door leerlingen uit groep 6 

van de Comeniusschool, de oude basisschool van Wim Deetman, voor-

malig minister van Onderwijs. Rondom de bomen staat een sierhek in twee 

verschillende vormen: een Oranjeboom, een symbool dat sinds het ont-

staan van het Huis van Oranje vaak wordt gebruikt om de standvastigheid 

en verbondenheid weer te geven, en een rijk gedecoreerde koningsscep-

ter, het symbool van het koningsschap. MdG

Eerste Koningslinde voor koning Willem-Alexander

Schoolnieuws

• Vorige week trokken twee gebeurtenissen mijn 
aandacht. De eerste: een jongetje van 5 jaar schiet 
zijn zusje van 2 jaar dood, met - let op - zijn 
eigen wapen, een Cricket Riffle. een speciaal voor 
kinderen gemaakt vuurwapen in vrolijke kleuren. Dit 
gebeurde in Amerika, een land van waaruit dikwijls 
ontwikkelingen naar ons overwaaien.
• De tweede: een 3D-printer print voor het eerst een 
vuurwapen uit, dat echt afgevuurd kan worden. Plaats 

van handeling, hoe kan het ook anders, Amerika.  Het 
pistool heet the Liberator en de maker ervan, die 
de blauwdrukken ervan op internet wil zetten, zegt: 
‘Politici bepalen niet langer wie wel een wapen mag 
hebben en wie niet.’ 
• Arme leraren in de VS: wat een klus om tegenwicht 
te bieden aan deze normloosheid. Laat deze 
ontwikkelingen alsjeblieft niet de oceaan overwaaien.
Ciska de Graaff
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Lintjes voor leden
Het bestuur van CNV Onderwijs feliciteert alle leden 

die op 30 april een koninklijke onderscheiding heb-

ben ontvangen. CNV Onderwijs is dankbaar voor al 

het goede werk dat deze leden verrichten. 

Bestuur CNV Onderwijs

Foto: Henriëtte Guest
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Meedenken over  
onderwijsachter standen
Heeft u een mening over hoe middelen voor onderwijsach-

terstanden het beste ingezet en verdeeld kunnen worden in 

de voorschoolse educatie, het primair en voortgezet onder-

wijs? Dan kunt u een mail sturen aan de Onderwijsraad, die 

hierover binnenkort een advies gaat uitbrengen. Meer info: 

www.onderwijsraad.nl > actueel > agenda > onderwijsach-

terstandenbeleid.

Digitaal in discussie 
over cao primair onderwijs
Naast de tweeweekse rondgang door het land die al op 8 

april is gestart, kan er ook digitaal worden gesproken over de 

wensen voor de cao primair onderwijs. De online discussie is 

erop gericht om de uitkomsten van de gesprekken in het land 

te verdiepen, zodat ze vertaald kunnen worden naar bouw-

stenen voor de onderhandelaars. De digitale discussies vin-

den plaats op de woensdagmiddagen 22 en 29 mei. Ook zal 

er een bredere online dialoog plaatsvinden van 13 tot 24 mei. 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van de tijdstippen 

van deze digitale ontmoetingen kan naar www.surveymon-

key.com/s/CAOPO gaan en het onderste vakje aanvinken.

Postbezorging
Door Hemelvaartsdag kan het zijn dat dit Schooljournaal 

later dan op zaterdag 11 mei bezorgd wordt.

De redactie

18 april: Leerlingen van het Tessenderlandt College 
in Breda laten hun haar afknippen om zich in te zetten 
tegen kanker. De meiden voor de Stichting Haarwen-
sen, die ervoor zorgt dat kinderen een pruik kunnen 
dragen van echt haar, en de jongens om geld in te 
zamelen voor Stichting Kinderen Kankervrij. (Bron: 
www.omroepbrabant.nl)

22 april: Door de dreiging van een ‘school shooting’ 
door een onbekend persoon op het Amerikaanse 
internetforum 4Chan.org, blijven alle middelbare 
scholen en mbo’s in Leiden uit voorzorg dicht.  (Bron: 
Algemeen Dagblad)

23 april: Het waterprogramma van Lekker Fit werpt 
haar vruchten af in Rotterdam. Rotterdamse basis-
schoolkinderen drinken gemiddeld per dag een  
half glas met suiker gezoete drank minder dan voor-
heen. (Bron: De Telegraaf)

26 april: Op 4Chan.org wordt ook gedreigd met een 
aanslag op middelbare- en hogescholen in Amers-
foort. De instanties zien geen reden om de scholen te 
sluiten. Agenten houden wel extra toezicht.
(Bron: Algemeen Dagblad) 

2 mei: Slimme scholieren op het platteland gaan 
vaker naar het vmbo dan leeftijdsgenootjes uit de stad. 
Leerlingen van de dorpsscholen scoren over het alge-
meen beter tijdens de Cito-toets, toch volgen ouders 
een schooladvies voor havo en vwo vaak niet op. (Bron: 
BN/de Stem)

3 mei: Het Trimbos-instituut adviseert de shisha-pen 
niet te gebruiken zolang het niet duidelijk is of de 
kleine waterpijp schadelijk is voor de gezondheid. De 
pennen zijn erg populair onder basisschoolleerlingen. 
(Bron: De Telegraaf)

6 mei: De Vrije Universiteit Amsterdam is de eerste 
instelling voor hoger onderwijs in Nederland met een 
tentamenzaal waarin 385 studenten digitaal tenta-
mens kunnen maken. De zaal ziet er normaal uit. 
Alleen zijn er computers verwerkt in de collegeban-
ken. (Bron: Het Parool)

Wat was!

CNV ONDERWIJS Nu 
ook voor ZZP’erS
Scholen die tijdelijk zonder directeur zitten, geen vervan-

ger kunnen vinden voor een zieke leerkracht of een collega 

tijdelijk moeten missen door zwangerschapsverlof, doen 

steeds vaker een beroep op ZZP’ers (zelfstandigen zonder 

personeel). CNV Onderwijs is er nu ook voor deze cate-

gorie onderwijspersoneel, die om wat voor reden dan ook 

niet in volledige loondienst werken. Het extra dienstverle-

ningspakket bestaat onder meer uit administratieservice, 

incassoservice, advies en tips bij het opstellen van contrac-

ten, interessante workshops en trainingen en persoonlijk 

advies, coaching en ondersteuning. Voor meer informatie: 

www.cnvo.nl/zelfstandigen. 
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer bruin, 
Beste Herre,

De bezuinigingen op kenniscen-
tra zullen honderden mensen 
hun baan kosten. Te weinig 
mensen kennen het belang van 
deze centra. Daardoor dreigt met het 
badwater ook het kind weggegooid te 
worden. Kenniscentra zorgen namelijk 
voor voldoende stages en leerwerk-
plekken bij beroepsopleidingen. Stages 
en leerwerkplekken die van goede 
kwaliteit zijn en waar leerlingen de 
juiste begeleiding krijgen. Dit is van 
groot belang voor de Nederlandse eco-

nomie. Door 80 procent van het huidige 
budget weg te snijden slaat het kabinet 
in een klap een brug tussen onderwijs 
en bedrijfsleven weg. Wij hebben een 
unieke infrastructuur met deze kennis-
centra waarin kennis over onderwijs en 
bedrijfsleven aanwezig is. Ik ben bang 
dat het marginaliseren ervan ten koste 
gaat van de betrokkenheid van het 
bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs. 
Straks ontstaat er een probleem bij 
het vinden van goede beroepskrachten 
en hebben we de oplossing wegbezui-
nigd. Als belangrijke schakel tussen 

onderwijs en bedrijfsleven begelei-
den kenniscentra 220.000 erkende 
leerbedrijven, waardoor leerlingen 
tijdens hun stage kunnen leren en zich 
praktijkvaardigheden eigen kunnen 
maken. De bezuiniging zal leiden tot 
opheffing van de huidige kenniscentra, 
waardoor de verantwoordelijkheid voor 
de beroepspraktijkvorming (bol en bbl) 
komt te liggen bij roc’s, aoc’s en vak-
scholen. Deze onderwijsinstellingen 
hebben nu al grote moeite om leerlin-
gen te begeleiden tijdens hun beroeps-
praktijkvorming. De extra taken zonder 
bijbehorend budget zullen de kwaliteit 
van de beroepspraktijkvorming en 
daarmee de kwaliteit van het mbo geen 
goed doen. De motor van de Neder-
landse economie kan daardoor lelijk 
vastlopen met veel grotere schade  
tot gevolg.

De motor van De 
neDerlanDse economie 
kan lelijk vastlopen
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Morele vorming in het onderwijs omvat meer dan het 
bespreken van de schoolregels of het doornemen van de 
normen en waarden. Iedere docent heeft, ongeacht het 
vak dat hij of zij geeft of leeftijd of afkomst, invloed op de 
morele ontwikkeling van leerlingen. Dit kan zich uiten 
in het overbrengen van eerlijk en verantwoordelijk zijn, 
geduld hebben en respect tonen. Als docent ben ik me 
ervan bewust dat ik een voorbeeldfunctie heb. Een goed 
voorbeeld doet goed volgen. Daarom vind ik het belangrijk 
dat ik ook respect toon, praat over verschillende levens-
overtuigingen en eerlijk ben. Op die manier wordt kinderen 
geleerd te luisteren, te gehoorzamen, het verschil tus-
sen goed en kwaad te onderscheiden en op hun beurt 
te wachten. Een kind kan zich op die manier bovendien 
identificeren met zijn rolmodel. Het onderwijs en vooral 
de school spelen hierin een belangrijke rol. Dat is de plek 
om tolerantie en verdraagzaamheid over te dragen, zodat 
leerlingen deze normen en waarden ook in de maatschap-

pij kunnen toepassen. Hoe kun je immers van je leerlingen 
verwachten dat ze respect tonen, als je dit als docent zelf 
niet doet? Toch moeten we oppassen dat we de taak van 
de ouders niet overnemen. Het huidige systeem zorgt er 
weliswaar voor dat we meer bezig zijn met opvoeden, maar 
we moeten wel de grenzen bewaken. We dragen kennis, 
vaardigheden en inzichten over en willen leerlingen laten 
inzien dat er verschillende mogelijkheden bestaan waaruit 
zij zelf  een keus kunnen maken. 

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

Mariam Zanzan
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    bruin
geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Door het overgrote deel van het budget 
van de kenniscentra te behouden, blijft 
de brug tussen onderwijs en bedrijfs-
leven intact. De kracht van de ken-
niscentra is dat zij de brug slaan tussen 
68 onderwijsinstellingen in het mbo en 
220.000 bedrijven uit 160 sectoren. Tel uit 
hoeveel bruggen dit zijn; van deze brug-
gen maken dagelijks zo’n half miljoen 
mbo-leerlingen gebruik als zij stage 
lopen of leren en werken in de praktijk.
Kenniscentra staan voor vakmanschap. 
Wij zorgen ervoor dat mbo-studenten 
in een krachtige leeromgeving het vak 

kunnen leren. Wat een student moet 
kennen en kunnen leggen wij vast 
in beroepscompetentieprofielen en 
kwalificatiedossiers. De erkenningsrege-
ling voor leerbedrijven bevat criteria 
voor het leren in de beroepspraktijk. In 
elk kenniscentrum werken onderwijs en 
bedrijfsleven samen aan de invulling per 
sector. Adviseurs van de kenniscentra 
bezoeken scholen, bedrijven en prak-
tijkopleiders om op locatie advies en 
ondersteuning te geven. Ook brengen de 
kenniscentra de opleidingsbehoefte in 

kaart voor alle sectoren. Deze synergie 
tussen onderwijs en bedrijven zorgt voor 
een ijzersterke structuur onder het mbo, 
die ook internationaal positief opvalt.
Met de huidige plannen slaat het 
kabinet de spreekwoordelijke bruggen 
kapot. Maar de oevers van onderwijs en 
bedrijfsleven zullen toch met elkaar ver-
bonden moeten blijven. Dit betekent dat 
dezelfde bruggen opnieuw zullen moeten 
worden gebouwd, een regelrechte 
verspilling van kennis en kapitaal.
Het werk van de kenniscentra kan en 
moet efficiënter worden uitgevoerd. Met 
behoud van het overgrote deel van het 
budget staan wij in voor een verdere 
versterking van de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, die broodno-
dig is voor de motor van de Nederlandse 
economie.

     Herre Bruin is directeur Innovam en 
voorzitter directeurenoverleg Kenniscentra 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
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Bent u die leraar/docent, intern begeleider, remedial teacher, zorgcoördinator of leidinggevende die zich 

verder wil professionaliseren in het werken met of voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 

Vanuit 11 lesplaatsen verzorgen wij de masteropleiding Special Educational Needs*.

Wilt u zich verder professionaliseren op het gebied van gedrag, leren of begeleiden, maar niet direct een 

masteropleiding volgen? Dan zijn onze mastercourses wellicht geschikt voor u.

Kijk voor meer informatie op: www.seminarium.hu.nl > aanbod 

*= voor deze masteropleiding kunt u de lerarenbeurs aanvragen.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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‘Het denken bij kinderen ontstaat via het 
gevoelsleven. Dat kun je niet aanleren’, zei 

orthopedagoog Jeanet Lems al in een interview 
in 1996 met toen nog het Katholiek Schoolblad 

(voorloper van Schooljournaal red.). En ook anno 
2013 is er veel kritiek op wat kleuters op deze jonge 

leeftijd al moeten kunnen en kennen. 

Onderzoek wijst uit: kleuters nog niet toe aan schoolse aanpak

‘Het kleuteronderwijs is in het vergeethoekje geraakt. In 1985 
werden de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot 
de basisschool waarmee er een doorlopende lijn gecreëerd moest 
worden. Nu zijn we er achter gekomen dat die doorgaande lijn 
eigenlijk helemaal niet bestaat en dat een kleuter geen school-
kind is’, zegt Jeanine Senden, al dertig jaar werkzaam in het kleu-
teronderwijs. Ze is tevens lid van de Werk- en Steungroep Kleu-
teronderwijs dat het zwartboek Kleuters in de knel samenstelde dat 
afgelopen maand werd aangeboden aan CNV Onderwijs en de 
Tweede Kamer. 

sCHooltuin
Tijdens de kleuterperiode moet je kinderen laten ontdekken en 
ervaren. De leerkracht is degene die op afstand en met respect 
observeert, en op deze wijze begrijpt waar het kind behoefte aan 
heeft. Senden: ‘Zelf problemen oplossen, spellen bedenken en 
met andere kinderen bezig zijn, dat is belangrijk. We proberen 
er nu te veel een groep 3 van te maken. We zijn te jong al met 
cognitieve zaken bezig. We moeten groepsplannen maken waarin 
we beschrijven hoe we de scores van kinderen gaan verbeteren. 
Te veel oefenen schiet zijn doel voorbij. Dat hoort niet bij die 
leeftijd.’ Senden werkt op een basisschool in de binnenstad van 
Maastricht. In haar klas had zij een kleuter die erg taalvaardig 
was, maar het vreselijk vond om in de boekjes te werken en toet-
sen te maken. ‘Op een gegeven moment stond hij naast me en 
zei: “Jeanine, we hebben achtentwintig kinderen in de klas.” Hoe 
weet je dat, vroeg ik aan hem. “Ik heb ze geteld”, antwoordde 
hij. Dat is rekenen, zei ik tegen hem. Maar wat gebeurt er tegen-
woordig? Om de Inspectie tevreden te stellen gaan we te veel 
methodisch werken. En dat houdt in dat je een methode voorop 
stelt in plaats van de ontwikkeling van het kind. Hier ben ik 
ontzettend tegen. Groepsplannen en methoden passen niet 

rekenonderwijs
Een methode voor rekenzwakke kleuters? Ja, het 
bestaat echt. De remediale methode op weg naar 
rekenen is ontwikkeld door Hans van Luit. Jeannette 
Blokland-Veldboer woont in Dordrecht en is geregis-
treerd remedial teacher bij het Remedial Education 
Center gevestigd in Dordrecht. Ze deed mee aan zijn 
onderzoek. ‘Deze methode is voor kinderen waarbij je 
al weet dat zij problemen gaan krijgen met het reken-
onderwijs in groep 3. Zij hebben niet de basisvaardig-
heden die ze nodig hebben om in groep 3 te kunnen 
rekenen.’ Van oorsprong is Blokland-Veldboer geen 
kleuterjuf. Ze heeft gewerkt in het regulier en speciaal 
basisonderwijs en werkt nu al zeven jaar in een prak-
tijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. 
‘Ik hielp kinderen op een school in Dordrecht. Deze 
school had zich aangemeld voor het onderzoek maar 
had geen gekwalificeerde mensen in huis. Toen heb ik 
hier het onderzoek uitgevoerd. Het is een methode die 
spelenderwijs is opgezet. Twee keer in de week ging ik 
naar de school en werkte ik in groepjes aan het onder-
zoek. De kinderen zaten al op me te wachten want ze 
vonden het heerlijk om te doen. Op het moment dat je 
op deze manier met het rekenonderwijs bezig bent, 
vind ik het geen probleem dat je ook echt met reken-
onderwijs bezig bent. Je kunt kleuters wel alleen laten 
spelen, maar je moet ze wel iets aanbieden. Het leren 
moet toch in zekere mate gestuurd worden.’

‘Het is te vroeg voor 
cognitieve leukigheidjes’
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bij kleuters. Kinderen moeten spelen en daar leren ze van. De 
Onderwijsinspectie kan toch niet voor heel Maastricht bepalen 
hoe het onderwijs er uit moet zien? Als ik met de kinderen naar 
de schooltuin loop en er komt bijvoorbeeld een groepje Japan-
ners langs, dan nodig ik ze altijd uit om te komen kijken. Als 
we terug op school zijn, ga ik samen met de kinderen opzoeken 
waar ze vandaan komen en waar Japan ligt. En zo kan ik nog 
honderdduizend dingen opnoemen die beter werken dan waar 
de Inspectie mee komt.’  

vrijHeid
Amber Janssen is kleuterleerkracht op De Nutsschool Woon-
stede, een zwarte school in Den Haag, en lid van de Steun- en 
Werkgroep Kleuteronderwijs. ‘Ik ben op mijn school erg 
tevreden over hoe het gaat. Naast kleuterleidster ben ik ook 
bouwcoördinator en begeleid onder andere leerkrachten die net 
beginnen bij de kleuters. Mijn directeur geeft mij veel vrijheid. 
Dit werkt voor mij erg prettig.’ Janssen merkt dat jonge mensen 
die van de pabo af komen hele andere dingen hebben aange-
leerd. ‘Ik merk dat er een enorm gat zit in hun kennis van de 
ontwikkeling van jonge kinderen. De kleuterfase is een fase waar 
veel ontwikkeld wordt met het hele lijf. Kinderen moeten eerst 
ontdekken met hun handen voordat ze op papier kunnen gaan 
werken. Bij ons op school is één van de eisen dat de kleuters 
twintig letters kennen en de getallen van 1 tot 20 herkennen. 
Gezien de populatie bij ons op school is dat eigenlijk kansloos. 
Deze kinderen gaan dit niet halen, dus moet je dat dan willen? 
Ze hebben een achterstand, wij krijgen hier kinderen die thuis 

niet gespeeld hebben en die het ook echt 
niet kunnen. Moet je dan zorgen dat zij 
twee jaar later twintig letters kennen? 
Hier doe je de kinderen erg tekort mee.’ 
Er wordt bij kleuters die binnen komen 
bij De Nutsschool Woonstede eerst geke-
ken op welk niveau ze zitten. ‘We laten ze dat 
hele stadium van voelen, proeven en ruiken 
doorlopen. Letters en cijfers zijn er wel maar 
worden niet geleerd. Het is geen verplichting 
om dat te kunnen. Als kinderen het bij ons 
niet kunnen maar we zien dat de voorwaar-
den aanwezig zijn om naar groep 3 te gaan, 
dan gaan ze gewoon naar groep 3.’

topsport
De klas van juf Mieke zit in de kring. Het 
is tijd voor de lunch. Er wordt nagepraat 
over de activiteiten van de ochtend. Na een 
aantal liedjes en leerzame spelletjes mogen de 
kleuters vrij spelen. De juf neemt een klein 
groepje van zeven leerlingen apart. Samen 
oefenen ze met cijfers. ‘Deze kleuters zijn wat 
zwakker met cijfers en hebben daarom meer 
aandacht nodig’, vertelt Mieke van Schaik, al 
achtendertig jaar werkzaam in het onderwijs 
en nu leerkracht van groep 1 en 2 op basis-
school Speel- en Werkhoeve in Bodegraven. 

spelende kleuter 
op basisschool 
speel- en 
werkhoeve in 
bodegraven.
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‘Als we spelletjes spelen in de kring, 
dan gaat dit hartstikke goed. Maar als 
ze het moeten verwoorden op papier, 
bijvoorbeeld tijdens de Cito-toets voor 
kleuters, dan lukt het ze niet. Het gaat 
er niet om dat ze het niet weten, want 
ze weten het wel. Maar dit kun je, als 
ze het niet op papier laten zien, niet 
hard maken. Op de schoolse manier 
werkt het dus niet voor kleuters.’ Van 
Schaik is voor het spelend leren, maar 
vindt wel dat je kleuters iets moet 
aanbieden. ‘Je moet wel een omgeving 
creëren en uitdagingen bieden zodat 
ze het leuk vinden om te doen. Als 
kinderen het gevoel hebben te worden 
getoetst, krijgen ze sneller faalangst, 
gaan extra nadenken en geven dan het 
verkeerde antwoord, terwijl ze het wel 
weten. Er staat te veel druk op. Bij mij 
is het niet alleen aan een tafeltje zitten. 
Gewoon eventjes flink er tegenaan en 
daarna mogen ze weer vrij spelen. Elke 
dag vind ik weer spannend. Je moet 
hard werken en niet onderuit gezakt 
gaan zitten. Het is wel topsport.’ 

Marleen de Groot

de vrije sCHool
‘De kleuter is door de Wet op het basisonderwijs erg in de gevarenzone 
beland. Er zijn teveel kleuters die al op een cognitieve manier bezig 
moeten zijn. Wij proberen dat binnen de vrije school echt te voorkomen. 
Wij vinden dat een kind de eerste zes jaar de kans moet krijgen om 
de wereld zelf te ontdekken’, stelt Marleen de Reede, kleuterjuf op de 
Adriaan Roland Holstschool, een vrije school in Bergen, Noord-Holland. 
Ze is lid van de Steun- en Werkgroep Kleuteronderwijs en al twintig 
jaar werkzaam in het kleuteronderwijs. ‘Door middel van spel, fantasie 
en nabootsing probeert een kleuter een ingang tot het leven te krijgen 
en als wij hem dan op zijn nek gaan zitten met onze cognitieve leukig-
heidjes, dan zijn we gewoon te vroeg. Een kleuter hoort te spelen.’ De 
Reede begint iedere ochtend met een ochtendspel, hierna mogen de 
kleuters vrij spelen. Later komen ze terug in de kring, zingen ze liedjes 
en doen ze spelletjes waar de fijne motoriek mee geoefend wordt. ‘Het 
spelenderwijs leren staat centraal en ik ben eigenlijk een verlengstuk 
van de ouders. Bij ons op school is er geen sprake van Cito-toetsen voor 
kleuters. Wij volgen de kleuters wel met een ander leerlingvolgsysteem, 
dat we hebben ontwikkeld binnen de vrije schoolbeweging. Hiermee 
volgen we ze in hun ontwikkeling op sensomotorisch, sociaal-emotioneel 
en cognitief gebied. Het is een heel uitgebreid leerlingvolgsysteem. De 
Onderwijsinspectie heeft zelfs een keer gezegd dat dit systeem eigenlijk 
bij alle scholen gebruikt moet worden. Maar doordat ze dit systeem niet 
kennen, krijgen wij hier geen waardering voor.’

‘op de schoolse 
manier werkt 
het dus niet voor 
kleuters.’
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We zijn op weg naar de gymzaal. Voor me uit wandelt 
Masja. Een lief kind, rustig en bescheiden. Doet altijd 
haar best en beheerst alle vakken ruim voldoende. Ook 
haar werkhouding is prima. Nooit zit ze bij mij aan de ver-
lengde instructietafel, nooit hoeft ze aparte opdrachten te 
doen. Ze is een gewoon meisje, evenwichtig en sociaal en 
ze presteert iets boven het gemiddelde. Nee, voor haar 
geen extra aandacht en geen individuele benadering. Van 
Masja kan ik er wel honderd in de klas hebben zonder 
moe te worden. 
Haar ouders zijn net zo. Ook van die bescheiden mensen. 
Altijd vragend of ze niet te veel beslag op je tijd leggen, 
altijd bang dat anderen jouw steun meer nodig hebben 
dan zij. Terwijl ze toch heus hun portie menselijk leed 
met zich meedragen. Zo is vader al jarenlang nierpatiënt, 
hij moet om de andere nacht aan de dialyse. Thuis. Moe-
der heeft zichzelf aangeleerd hoe ze dat met hem moet 
doen. Als het gezin met vakantie gaat, dan kan het alleen 
in een huisje waar het dialyseapparaat mee mag.
Laatst vertelde Masja me dat vader blaasontsteking 
had. Voor een nierpatiënt een gevaarlijke infectie. Hoe 
haar ouders ook proberen om hun zorgen niet te tonen, 
Masja had wel degelijk gemerkt dat papa ’s nachts steeds 
heen en weer liep naar het toilet. En dat moest ze me ’s 
morgens toch even vertellen.
‘Maak je je ongerust, Masja?’ ‘Een beetje wel, juf’. 

‘En heb je dat aan je vader en moeder verteld?’ ‘Nee, 
juf’. 
Op de wal danst ze vrolijk zwaaiend met haar gymtas. 
Om haar hals een knalroze colsjaal. Net nieuw, dat zie 
ik zo. Mooi vind ik die. En dat zeg ik tegen Masja. 
‘Heeft mijn moeder gebreid, juf!’ 
‘Wow, knap zeg!’
‘Maar juf, ze wil er voor jou ook wel één breien, hoor. 
Moet je gewoon even drie bollen wol halen’. 
‘Weet je dat wel zeker, Masja? Vraag eerst maar even 
thuis’. 
En dat doet ze. ’s Middags komt ze enthousiast mel-
den dat drie bollen wol à 1 euro genoeg zijn voor zo’n 
mooie gebreide sjaal. ‘Mama heeft er zin in! Welke 
kleuren ga je kiezen, juf?’ 
Bij het begin van de volgende schooldag liggen er op 
Masja’s tafeltje drie bollen wol. Ze straalt. ‘Wat een 
mooie kleuren heb je uitgekozen, juf!’ Met dubbele 
energie gaat ze aan haar werk. 
Ik voel me er haast verlegen van worden. Dat ik 
misschien wel een heel gezin blij maak met zó’n klein 
beetje extra aandacht. En op de koop toe krijg ik nog 
een zelf gemaakte warme sjaal! 
Wel een meevaller dat ik bij Masja mijn deskundige 
analyse, diagnose en methode van aanpak niet hoef te 
onderbouwen in een individueel handelingsplan…

van masja kan ik  
er wel honDerD in  

De klas hebben zonDer 
moe te worDen

Masja

column

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

steenwijk. 



sommige scholen willen het 
geld  voor de leerlingenzorg 
liever besteden aan het 
oplossen van de problemen 
als gevolg van krimp.  
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(G)MR’en laten kans lopen mee te beslissen over rol samenwerkingsverbanden 

Hoewel de bezuinigingen op passend onderwijs vorig jaar met 
het Lenteakkoord al van tafel zijn gegaan, is de rust geenszins 
teruggekeerd in het primair onderwijs. Contracten worden niet 

verlengd of personeel wordt geplaatst in het risicodragend deel van 
de formatie (rddf), omdat besturen de kat uit de boom willen kijken in 

afwachting van het invoeren van passend onderwijs op 1 augustus 
2014. Aan de MR de taak er goed op toe te zien dat niet onnodig 

arbeidsplaatsen verloren gaan.
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Personeel onterecht 
ontslag aangezegd door 
invoer passend onderwijs
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‘De bezuinigingen op passend onderwijs 
zijn teruggedraaid, er zou geen enkele 
arbeidsplaats verloren horen te gaan.’ Hans 
van Dinteren, MR-adviseur en trainer van 
CNV Onderwijs Academie, noemt het 
onterecht dat scholen de invoerdatum van 
passend onderwijs aangrijpen om mogelijk 
boventallig personeel op straat te zetten. 
‘Het geld dat het kabinet verstrekt voor de 
leerlingenzorg, wordt overgeheveld naar 
de nieuwe samenwerkingsverbanden. Er is 
dus geen enkele reden voor ontslag. Het is 
pure paniek om er in de formatie rekening 
mee te houden dat de geldkraan voor 
zorgleerlingen, de rugzakjes, in 2014 wordt 
dichtgedraaid.’ 

keiHarde afspraak
‘Ik snap uiteraard wel waar de schoen 
wringt’, zegt Van Dinteren. ‘Er is nogal wat 
personeel in dienst of gedetacheerd bij de 
huidige samenwerkingsverbanden en de op 
te heffen regionale expertisecentra.’ Volgens 
hem zijn veel schoolbesturen bang dat al 
dat personeel weer terugkomt. ‘Nu de teams 
voor volgend schooljaar worden samenge-
steld worden contracten om die reden niet 
verlengd en worden mensen in het risicodra-
gend deel van de formatie (rddf) geplaatst. 
Natuurlijk, de nieuwe samenwerkingsverban-
den kunnen andere keuzes maken, maar of 
dat gebeurt is nog maar de vraag. Ondertus-
sen gaat de financiering gewoon door, alleen 
via een andere route. Verder bestaat er ook 
nog zoiets als verantwoordelijk werkgever-
schap. Een cruciale rol hierbij’, benadrukt 
Van Dinteren, ’speelt de medezeggenschaps-
raad. Plaatsing in het rddf moet opgenomen 
zijn in het bestuursformatieplan en daarop 
heeft de personeelsgeleding van de (G)
MR instemmingsrecht. Als  een bestuur de 
organisatie anders wil inrichten, is dat een 
vorm van reorganisatie en daar hoort de 
(G)MR ook bij betrokken te worden. Als er 
als gevolg van zo’n reorganisatie ontslagen 
moeten vallen, moet er eerst onderhandeld 
worden tussen bonden en werkgever(s). Dat 
is een keiharde afspraak tussen bonden, 
werkgevers en het ministerie van Onderwijs.’

invloed
Van Dinteren zou daarom graag zien dat  
(G)MR’en zich wat meer manifesteren 
als het gaat om passend onderwijs. ‘De 
rugzakjes bestaan straks weliswaar niet meer, 

maar het kan best dat in de nieuwe samenwerkingsverbanden een voorziening voor 
leerlingen wordt gecreëerd die lijkt op de rugzakjes. Daar worden in ieder geval 
afspraken gemaakt over het hoe en waarom van zorg aan leerlingen, de hoogte van 
het bedrag en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. De MR kan daar 
invloed op uitoefenen. En hoewel de meeste ambulant begeleiders met open armen 
worden ontvangen door hun voormalige scholen, moeten anderen vrezen voor hun 
baan. De MR kan daar nog een stokje voor steken. De samenwerking met andere 
schoolbesturen valt immers onder het adviesrecht van MR of GMR, ook als die 
samenwerking verplicht is vanuit passend onderwijs.’ Het bestuur moet daarom 
volgens Van Dinteren aangeven wat de personele gevolgen van die samenwerking 
zijn. ‘Helaas gebeurt dat in de regel niet en heel veel (G)MR’en vragen er ook niet 
naar, omdat ze niet weten dat ze daar een bevoegdheid hebben en er invloed op 
kunnen uitoefenen.’ Hij geeft aan dat er straks ook medezeggenschap geregeld 
moet worden op het niveau van het samenwerkingsverband. ‘Daarvoor kunnen 
MR’en uit het samenwerkingsverband nu al bij elkaar gaan zitten om te bepalen 
hoe het er straks uit moet zien. MR’en moeten dat niet aan de besturen overlaten, 
ze moeten daar zelf activiteiten op ondernemen. Ze kunnen daarbij ondersteund 
worden door het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs, waar wij als 
CNV Onderwijs deel van uitmaken.’

groepsdruk
‘Waarom besturen zo zuinig zijn? Voor een deel omdat ze zelf mensen willen aan-
nemen, maar er kan ook een financieel verhaal achter zitten, bijvoorbeeld door 
leerlingentekorten als gevolg van krimp. Dan willen besturen of directies het geld 
liever aan andere dingen besteden of daarmee het tekort wegwerken.’ Van Dinteren 
lacht: ‘Sommige schoolbesturen proberen zelfs om het personeel dat ze naar het 
huidige samenwerkingsverband hebben gedetacheerd eruit te gooien. Dan kan dus 
echt niet, en zeker niet via rddf-plaatsing. Dat is reorganisatie.’ 
Of een en ander voortkomt uit de apathische houding van de MR-leden zelf? ‘In 
de MR gaan zitten omdat niemand anders wil, is zo’n beetje de slechtste motivatie. 
Daarbij is de facilitering van de MR tamelijk beperkt. Je merkt dat mensen vaak de 
tijd ontbreekt zich te verdiepen in wat er nou allemaal wel en niet mag als MR en 
op welke faciliteiten je een beroep kunt doen. Als dan een bestuurder of een direc-
teur iets roept, wordt dat voor waar aangenomen, terwijl dat niet altijd zo hoeft te 
zijn. Er zijn zelfs bestuurders en directeuren die denken op de MR te bezuinigen, 
maar daar hebben we toevallig wat minimumbedragen voor vastgelegd in de cao.’
Persoonlijk worden MR-leden volgens Van Dinteren niet onder druk gezet door 
besturen of directies, wel hoort hij van groepsdruk. ‘Als jullie hier niet mee 
akkoord gaan, dan vallen er straks nog meer ontslagen, dat werk. Als personeels-
leden dan bang worden, adviseren wij om gevoelige zaken door ouders te laten 
afhandelen. Die voelen die druk minder.’ 

Peter MagnŽ e

ondersteuningsplanraad
Op 1 november moet de bestuurlijke inrichting van het nieuwe samenwer-
kingsverband duidelijk zijn en ook hoe de MR vorm krijgt in dit geheel. Dan 
volgt er een ondersteuningsplanraad, een nieuwe vorm van MR op samen-
werkingsverbandniveau. Die heeft één bevoegdheid en dat is instemmen 
met het ondersteuningsplan, waarin de zorg voor het hele samenwerkings-
verband wordt geregeld. MR’en die tegen te veel bureaucratie zijn, moeten 
hier extra scherp opletten. In de  voorbesprekingen kan het te veel daaraan 
nog worden gestopt. Daarna ligt alles vast.
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‘Een leraar die zegt 
redelijk consequent te zijn,  
is niet consequent’

Ouders en leraren, kinderen en leraren, het 
zijn af en toe haat-liefdeverhoudingen. ‘Als 
ik iets doe of zeg wat de ouders niet leuk 

vinden, zeggen ze me op te wachten op het 
schoolplein.’ En: ‘Een leraar die zegt dat hij 
redelijk consequent is, is niet consequent.’ 

Jonge leraren wisselen ervaringen uit op 
een druk bezochte bijeenkomst van de 

Stuurgroep Jong van CNV Onderwijs over 
gezag in het onderwijs.

Kreeg een kind vroeger nog een draai om 
zijn oren als hij op school straf had gekregen, 
nu kan de leraar een boze ouder op de stoep 
verwachten als hij een leerling streng aanpakt. 
Eind 2011 bleek uit onderzoek van Schooljour-

naal dat het gezag in het onderwijs afneemt, 
dat kinderen door ouders worden gezien als 
prinsjes en prinsesjes en dat ouders zelfs vaak 
het gezag van leraren ondermijnen. 

Routines
Orde- en gezagsgoeroe René Kneyber, zelf 
docent wiskunde op de kaderberoepsgerichte 
leerweg in het vmbo en daarnaast auteur en 
spreker over het onderwerp, komt uitleggen 
hoe je orde moet houden, een ondergesneeuwd 
onderwerp op de lerarenopleidingen. ‘Effectief 
klassenmanagement voorkomt problemen. 
Hoe doe je dat? Gebruik routines. In het 
basisonderwijs zijn ze daar veel beter in dan in 
het voortgezet onderwijs. Begin daar mee op de 
eerste dag van het nieuwe schooljaar.’  ‘Te laat’, 
verzucht een jonge docent in de zaal. Kneyber 
lacht: ‘Soms duurt het wel tot februari voordat 

je de routines er in hebt zitten, maar dan heb je ook wat! Ga ervan-
uit dat leerlingen niet weten hoe ze zich moeten gedragen. Beperk 
je dus niet tot: “Ga de opdrachten maken”, maar zeg bijvoorbeeld: 
“Ik wil dat jullie nu vijf minuten stil aan het werk gaan en die en die 
opdracht uit dat en dat boek maken.” En wees alert op wisselmo-
menten, van instructie naar zelfstandig werken en andersom, want 
dan is de kans dat een les ontspoort twee keer zo groot. Wees duide-
lijk welk gedrag je wilt zien en controleer dat ook. Loop door de klas 
en kijk of elk kind de goede bladzijde voor zich heeft en stil aan het 
werk is.’ Een man grinnikt: ‘Als ik opeens zo ga werken, verklaren ze 
me voor gek!’ 

Bij de les
Kneyber tipt de aanwezigen over een programmaatje op de computer 
waarmee je random een leerling uit de klas kiest om een beurt te 
geven. ‘Zo dwing je alle leerlingen om erbij te blijven, ze kunnen 
namelijk altijd een vraag krijgen. Als je ze vingers op laat steken als 
ze het antwoord weten, kan de rest achterover blijven leunen. Als je 
willekeurig kinderen aanwijst, zul je jezelf er op betrappen dat je toch 
altijd bepaalde kinderen kiest; of de kinderen die het antwoord wel 
weten, dan ben je er snel vanaf, of juist de kinderen die naar buiten 
zitten te staren. Zo’n randommethode kan voor sommige leerlingen 
eerst bedreigend zijn, maar het dwingt ze wel om bij de les te blijven.’ 

Regels
‘Een collega loopt naar zijn eerste les van het schooljaar, zegt een 
nieuwe leerling bij binnenkomst: “Zo teringlijer!” Tja, daar kon 
hij niet veel aan voorkomen’, lacht Kneyber. ‘Maar veel is wel te 
voorkomen. Maak regels, maar wel zo weinig mogelijk, en houd je 
daar consequent aan. Bijvoorbeeld: jullie praten niet door mij heen 
en jullie hebben altijd je spullen bij je. Schoolgidsen met honderd 
regels wat er allemaal niet mag, werken niet. Als je niet weet of je 
iets erg moet vinden, vraag je dan het volgende af: er fluistert nu 
iemand door mij heen, hoe is het als er straks twintig leerlingen door 
mij heen fluisteren en twintig keer zo hard?’ Kneyber vertelt over de 
driehoek relatie – expertise – controle: ‘Een leraar die alleen maar 



‘Een leraar die zegt 
redelijk consequent te zijn,  
is niet consequent’
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op het schoolplein.’ Over oudergesprekken ver-
telt Van Rijn: ‘Ik doe geen 10-minutengesprek-
ken, maar 15-minutengesprekken. Ik houd me 
aan de tijd en begin altijd met iets positiefs over 
het kind. Toon begrip in een gesprek, ga niet 
overal op in, sta open voor kritiek, maar stel 
grenzen als ouders het onfatsoenlijk brengen en 
ga je niet verdedigen. Laat slecht nieuws nooit 
onverwacht komen. Ik zet ook wel eens de 
ouders niet tegenover me, maar naast me of in 
een hoekopstelling.’ Een leraar vertelt dat het 
bij hem op school gebruikelijk is om in septem-
ber de oudergesprekken zo in te vullen dat niet 
de leraar praat over de leerling, maar de ouders 
vertellen over hun kind. ‘Zo geven we blijk van 
interesse in hun kind en komen we meer te 
weten over die leerling. Dat werkt goed!’ 

Ciska de Graaff

aardig gevonden wordt, maar niet deskundig is en geen controle 
heeft, heeft geen gezag. Je moet alle drie hebben. Een leraar die zegt 
dat hij redelijk consequent is, is niet consequent.’ Straffen hoort 
daar wat hem betreft bij. ‘Vaak wordt er eerst eindeloos gepraat 
en dan wordt een leerling eruit gestuurd: een zelfde straf voor een 
propjesgooier als voor een gewelddadige leerling. Dat kan niet. Je 
moet een soort strafmaat bedenken van oplopende straffen. En 
als je zegt “Dit is de laatste waarschuwing”, weet dan dat ze er een 
verkenner op uit sturen om uit te proberen wat je gaat doen. Dat 
begint het spel pas.’ 

10 minuten
Ook ouders zorgen nogal eens voor wat strubbelingen, zo blijkt 
tijdens de workshop van Henk Hospes, trainer bij de CNV Onder-
wijs Academie, en leerkracht Hetty van Rijn. De laatste zegt: ‘Ik ben 
wel eens bijna omgekocht door een ouder om een kind naar het 
gymnasium te laten gaan.’ Iemand in de zaal vertelt: ‘Als ik iets doe 
of zeg wat de ouders niet leuk vinden, zeggen ze me op te wachten 
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‘Ik dacht: hoe moeilijk   kan lesgeven zijn?’
Waar de een opgroeit in een echte 

onderwijsfamilie en een loopbaan voor de 
klas min of meer een automatisme lijkt, is 

de keuze voor de pabo voor een ander 
misschien een langgekoesterde jeugddroom, 

terwijl een derde pas op latere leeftijd over 
een onderwijsloopbaan begint na te denken. 

Schooljournaal over het imago van de 
pabo, de motieven om te beginnen met de 

opleiding en het wel of niet uitkomen van 
verwachtingen. 

Motieven, verwachtingen en ervaringen rond de pabo

de belangstelling voor de pabo daalt. onder havisten is het zelfs in de         afgelopen tien jaar gehalveerd. 
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De belangstelling voor de pabo daalt. 
Het deel van de havoleerlingen dat zich 
inschreef voor de pabo daalde in tien 
jaar van 10 naar 5,4 procent, zo blijkt 
uit onderzoek van het Arbeidsmarktplat-
form Primair Onderwijs. 
Waarom kiezen scholieren of studenten 
tegenwoordig voor de pabo? Schooljour-

naal laat drie (ex-)studenten aan het 
woord. 
Sjuul Mori (20) zit momenteel in het 
tweede jaar van de pabo op de Avans 
Hogeschool Breda. Over haar keuze 
voor de pabo vertelt ze: ‘Vanaf ongeveer 
groep 3 had ik het helemaal uitgedacht: 
ik word later juf. Tot ik in groep 7 een 
vreselijke leraar had en ik dat toekomst-
beeld helemaal van tafel veegde. Uitein-
delijk, aan het einde van de middelbare 
school, moest ik echt gaan nadenken 
over mijn vervolgstudie. Uit beroepstes-
ten die ik invulde bleek toch dat werken 
in het onderwijs wel bij mij zou passen. 
Ik heb vervolgens mijn jeugddroom 
weer opgepakt en me ingeschreven bij de 
pabo.’

PaPlePel
Marije Fris (30) volgde de verkorte deel-

tijdpabo en studeerde vier weken geleden af. ‘Ik heb Journalis-
tiek en Politicologie gestudeerd en altijd op nieuwsredacties 
gewerkt, waaronder het Jeugdjournaal. Toen ik daar werkte, 
kwam ik zelf ook wel eens op scholen en dacht ik: goh, dat 
onderwijs zou ook nog wel eens wat voor mij kunnen zijn. 
Op het moment dat mijn laatste werkgever, televisiezender 
Het Gesprek, failliet ging, besloot ik redelijk impulsief uit te 
zoeken of het onderwijs iets voor mij was en begon ik met de 
pabo.’
Saskia van Amerongen (19) had onlangs haar laatste stagedag 
en hoeft alleen nog maar haar scriptie te schrijven om haar 
opleiding aan Hogeschool Inholland in Den Haag af te ron-
den. ‘Ik ben aan de pabo begonnen omdat ik niet wist wat ik 
anders moest gaan doen. Ik ben er nu wel achter dat het met 
die instelling heel erg moeilijk is om je diploma te halen, en 
ik ben blij dat dat moment nu bijna is aangebroken.’
Saskia komt uit een onderwijsfamilie. Zowel haar oma als 
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haar moeder stonden voor de klas. ‘Het 
vak van leraar is me met de paplepel 
ingegoten. Hierdoor was het bijna van-
zelfsprekend dat ik dezelfde kant op zou 
gaan, maar ik weet nu dat ik geen baan 
als leerkracht wil. Desondanks heb ik 
wel veel geleerd op de pabo waar ik ook 
in het dagelijks leven en bij de rest van 
mijn studietijd wat aan heb. Ik heb niet 
de juiste keuze gemaakt, maar het was 
zeker geen verkeerde.’

imago
De pabo kan op de middelbare school 
een negatief imago hebben. Sjuul vertelt 
hierover: ‘De pabo staat bekend als de 
opleiding die mensen vaak kiezen als 

ze niet weten wat ze later willen worden. Mijn beeld van de 
eerstejaars studenten was die van een groep die niet bepaald 
heel erg gemotiveerd was voor de opleiding. Op Avans valt 
ook ongeveer 60 procent van de studenten al in het eerste 
studiejaar af, omdat de opleiding toch niet bij hen bleek te 
passen. In mijn klas zijn een stuk of 8 studenten afgevallen, 
dat op 24 leerlingen toch een flink aandeel is. Het voordeel 
daarvan is wel dat je eigenlijk overblijft met de studenten die 
echt serieus voor deze opleiding gekozen hebben.’ 
Voor Marije was de pabo tijdens haar schooltijd nooit een 
optie. ‘Op de middelbare school kwam het echt niet in m’n 
hoofd op. Ik bedoel, als je atheneum doet, waarom zou je 
dan de pabo gaan doen? Zo dacht ik er toen over, vanuit een 
kortzichtig wereldbeeld kun je wel zeggen. Dat ik vervolgens 
op mijn 28ste zelf zou kiezen voor deze opleiding, had ik toen 
nooit gedacht. Het beeld van de opleiding en het vak van 
leerkracht zijn ook echt toe aan een onderhoudsbeurt. Het is 
zoveel veelzijdiger, moeilijker en boeiender dan veel mensen 
denken. Ik merk vaak op feestjes dat mensen niet altijd posi-
tief reageren als ik vertel aan de pabo te studeren.’ 

ondeRschat
Marije geeft toe de opleiding onderschat te hebben. ‘Ik begon 
met een lichtelijk arrogant idee: nou, dat doe ik wel eventjes. 
Hoe moeilijk kan lesgeven zijn? Het is hard tegengevallen. 
De pabo is het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan, maar ook 
het allerleukste. Het is heel erg veelzijdig en de hele dag door 
wordt er van alles van je gevraagd. Ik heb op het punt gestaan 
om de handdoek in de ring te gooien toen ik een heftige 
stageklas trof. Er was veel onderlinge agressie, kinderen vielen 
elkaar aan in de klas. Aan lesgeven kwam ik niet toe, ik was 
de hele dag politieagent aan het spelen. Toen dacht ik wel 
even: wat doe ik hier? Daarna kwam ik gelukkig terecht in een 
heel leuke stagegroep en zag ik in dat lesgeven ook heel leuk 
kan zijn. Het is een prachtig vak en ik heb grote bewondering 
voor veel leraren.’ 
Saskia heeft besloten dat ze voorlopig niet het onderwijs in 
wil, maar is toch blij dat ze de opleiding heeft gedaan. ‘Ik heb 
er veel geleerd. De opleiding vond ik heel erg interessant, 
bijvoorbeeld het pedagogische aspect. Maar op de pabo moet 
je natuurlijk ook een paar dagen per week stagelopen. Nu ga 
ik Nederlands studeren, daar kun je meerdere kanten mee 
op. Misschien doe ik er nog een educatieve master bij, zodat 
ik alsnog in het onderwijs terecht kom. Maar daar kan ik nog 
drie jaar over nadenken als ik met m’n bachelor bezig ben.’

Edwin van Baarle



Werk &Recht
cnV-leden stemmen in met 
sociaal akkoord
Ruim 83 procent van de CNV-leden die hebben 
meegedaan aan de ledenraadpleging kan zich vinden 
in het sociaal akkoord. CNV-voorzitter Jaap Smit is 
tevreden. ‘Dit toont aan dat het akkoord grote steun 
heeft onder onze leden en we een goed resultaat heb-
ben bereikt.’ De afgelopen week peilde Smit samen met 
zijn vice-voorzitter Maurice Limmen de mening van 
leden tijdens bijeenkomsten in het hele land. De leden 
konden zich ook in een enquête uitspreken over het 
sociaal akkoord. 

dekkingsgraad aBP eind 
maart boven de 100 procent
De dekkingsgraad van ABP is in het eerste kwartaal 
van 2013 gestegen naar 101 procent, een stijging van 
5 procentpunt ten opzichte van eind 2012. De betere 
financiële positie is vooral een gevolg van een wat 
hogere rente en het behaalde rendement. Ook de 

verlaging van de pensioenaanspraken met 0,5 
procent leverde een kleine bijdrage aan 
het herstel. Doordat de dekkingsgraad 
eind maart boven de 100 procent kwam 

werd pensioenoverdracht van en naar ABP weer moge-
lijk. In april is de rente helaas weer scherp gedaald. De 
mogelijkheid van pensioenoverdracht kan dus wel eens 
zeer tijdelijk zijn geweest. 

geen akkoord cao Ptc+
Het overleg over een nieuwe cao bij PTC+ is mislukt. 
Eerder was CNV Onderwijs akkoord gegaan met een 
aanpassing van de nawettelijke werkloosheidsuitkering. 
De leden hadden daarbij wel nadrukkelijk aangegeven, 
dat de rest van de cao-afspraken een paar duidelijke 
voordelen zou moeten bieden. Het eindbod van de 
werkgever bevatte echter vrijwel uitsluitend verslech-
teringen. Voor cao-onderhandelaar Joop Witteveen 
genoeg reden dit eindbod van de hand te wijzen. In 
de tweede helft van mei zullen in Oenkerk, Ede en 

Horst ledenbijeenkomsten worden georganiseerd om het 
eindbod van de werkgever en de nu ontstane situatie met 
de leden te bespreken. Het mislukken van het overleg 
betekent in ieder geval dat de nawettelijke werkloosheids-
regeling voorlopig ongewijzigd blijft.

alsnog kinderopvangtoeslag 
2012 en 2013
Ouders die dit jaar of vorig jaar de kinderopvangtoeslag 
niet op tijd hebben aangevraagd kunnen de daardoor 
gemiste toeslag alsnog krijgen. Vanaf januari 2012 gold 
de aanvraag voor kinderopvangtoeslag alleen nog vanaf 
de maand dat de ouder de aanvraag deed en de maand 
daarvoor. Dit was onder meer bedoeld om fraude tegen 
te gaan. Veel ouders bleken niet op de hoogte van deze 
maatregel en liepen zo kinderopvangtoeslag mis. Daarom 
heeft minister Asscher bekend gemaakt de beperking van 
de terugwerkende kracht voor 2012 en 2013 helemaal te 
schrappen. Vanaf 1 januari 2014 zullen ouders de kin-
deropvangtoeslag alleen nog kunnen aanvragen vanaf de 
maand van aanvraag en de drie maanden daarvoor.  

Petitie kinderopvang
Onder de titel Stop afbreuk goede kinderopvang heeft Kinder-
stad uit Tilburg een online petitie opgesteld. De petitie 
is een oproep aan de minister om de bezuinigingen in 
de kinderopvang te heroverwegen. Volgens deze petitie 
wordt de sector onevenredig hard getroffen en worden 
beslissingen over de hoofden van de kinderen genomen. 
Kinderstad pleit er daarom voor om kinderopvang als 
basisvoorziening te zien vergelijkbaar met het onderwijs. 
De kinderopvang staat de laatste tijd sterk onder druk. 
Door alle bezuinigingen zijn de kosten van kinderopvang 
sterk gestegen en is het gebruik en het aanbod van kinder-
opvang afgenomen. Vanwege het belang van betaalbare 
kwalitatief goede kinderopvang heeft CNV Onderwijs 
meermalen geprotesteerd tegen de bezuinigingen. De 
petitie zal medio mei worden aangeboden aan minister 
Asscher. Zie voor meer informatie http://petities.nl/petitie/

stop-afbreuk-goede-kinderopvang.
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Overzicht regiOspreekuren 

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  
Maandag 27 mei Utrecht  
Dinsdag  04 juni Roermond  
Donderdag      06 juni Apeldoorn  
Maandag 10 juni Utrecht 


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 ons bestuursformatieplan zijn de posten waar de 
leerlinggebonden financiering mee te maken heeft op 
nul gesteld. Als gevolg daarvan hebben we nu tekorten 
en worden er mensen in het rddf-gezet. Hoe nu te han-
delen?’, luidde onlangs de noodkreet van een MR. Wij 
krijgen meer geluiden dat er besturen zijn die posten in 
het bestuursformatieplan niet invullen, omdat niet dui-
delijk zou zijn hoeveel geld het bestuur ontvangt in het 
kader van passend onderwijs. Het komende jaar treedt 
dit in werking, maar pas in het bestuursformatieplan van 
volgend jaar gaat de verdeling van de gelden binnen een 
samenwerkingsverband een rol spelen (de pilots daar-
buiten gelaten). Het kan en mag dus niet zo zijn dat het 
bestuursformatieplan dit jaar niet volledig is. Daarnaast 
zijn er duidelijke afspraken gemaakt dat er geen rddf-
plaatsing voort mag komen uit passend onderwijs. 
Wij adviseren de personeelsgeleding van de GMR die een 
dergelijk bestuursformatieplan ontvangt, zijn instemming 
te onthouden aan het bestuursformatieplan, omdat het 
niet volledig is. Wenst het bestuur het plan niet aan te 
passen, dan zal het met dit instemmingsgeschil naar de 
Commissie voor Onderwijsgeschillen moeten. Bij ont-
houding van de instemming mag het beleid immers niet 
uitgevoerd worden. 

Plaatsing in rddf door  
passend onderwijs?

vraag:

Werknemers die in het rddf worden geplaatst maar 
die twijfelen of dat wel rechtmatig is, moeten zich 
zo snel mogelijk melden bij de afdeling individu-
ele belangenbehartiging van CNV Onderwijs. Er 
geldt een termijn van zes weken waarin beroep kan 
worden ingesteld  tegen het besluit. Deze termijn 
én de commissie waarbij het beroep kan worden 
ingediend  moeten in de brief vermeld staan waarin 
de werkgever de rddf-plaatsing aanzegt.  Een beroep 
tegen de rddf-plaatsing is in ieder geval kansrijk als de 
personeelsgeleding van de MR niet heeft ingestemd 
met het bestuursformatieplan. Ook bij twijfel over 
de correcte toepassing van de afvloeiingsregeling is 
het verstandig daarover contact op te nemen met uw 
vakbond.
Benieuwd of het samenwerkingsverband waar het 
bestuur straks aan gaat deelnemen er financieel op 
voor- of achteruit gaat? Kijk op de site www.passend-

onderwijs.nl Zoek het samenwerkingsverband op en 
klik de bijbehorende Excelsheet aan. Rechtsonder is 
te zien hoeveel het samenwerkingsverband ontvangt 
voor passend onderwijs en of dat gecorrigeerd is, 
omdat het samenwerkingsverband (relatief) meer of 
minder doorverwijst dan landelijk gemiddeld. 

antwOOrd:



‘Je koopt wel kleren en gaat naar de kapper, maar 

van een cursus zie je af als de school het niet 

betaalt. Zo stel je je wel erg afhankelijk op, hoorde 

ik laatst een deelnemer aan een bijeenkomst over 

vitaliteitsmanagement tegen een medecongresganger 

zeggen.’ Het verrassende antwoord was volgens 

Dammingh: ‘Desnoods betaal je het zelf, maar zo 

neem je wel de regie in eigen hand over de voortgang 

van je loopbaan. Dat is ook een vorm van goed voor 

jezelf zorgen. Overigens krijgen scholen op grond van 

de lumpsum financiële middelen voor scholing van 

hun personeel. Wat ik met het voorbeeld duidelijk wil 

maken, is dat je je weliswaar niet met een kluitje in het 

riet moet laten sturen door de schoolleiding, maar dat 

je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Datzelfde 

geldt voor de MR, waarvoor scholing op grond van de 

Wet Medezeggenschap Scholen zelfs verplicht hoort te 

worden betaald door directie of bestuur. Beschouw het 

niet als corvee. Jij bepaalt mede de koers van de school, 

jij zit daar voor de belangen van je collega’s. Het is niet 

alleen stukken ontvangen en vervolgens instemmen. 

Stel kritische vragen, kom met voorstellen, bewaak het 

(personeels)beleid.’

dna

‘Het is heel belangrijk dat onderwijspersoneel de 

ruimte krijgt zich te te blijven ontwikkelen’, benadrukt 

Dammingh. ’Maar dan moet er wel een klimaat heersen 

voor professiona

lisering, de wil 

om te groeien. 

Dus niet van: 

we hebben een 

schoolplan, 

we hebben een 

jaarplan en wat activiteiten en daarmee is de kous af. 

Nee, het moet in het DNA van de school ingebakken 

zitten om leraren en onderwijsondersteuners de kans 

te geven om te groeien, hun horizon te verrijken door 

scholing of training. Dat hoeven niet allemaal masters 

te zijn, bij elkaar in de klas kijken of feedback geven 

volstaat soms ook.  

Met een juist geëquipeerd, goed opgeleid en gemotiveerd 

team creëer je als schoolleiding de voorwaarden om 

het optimale rendement uit je leerlingen te halen.’ 

Volgens haar gaat hetzelfde principe op voor de MR. 

‘Met een passieve MR, die zich laat overrulen, ligt alle 

macht bij directie of bestuur.  Een getrainde MR is een 

proactieve MR, die goed weet waar ze het over heeft 

en de werkgever daardoor dwingt om zijn beleid te 

verduidelijken en aan te geven waarom bepaalde keuzes 

worden gemaakt. Leraren, oop’ers, MR en schoolleiding 

hebben allemaal een rol in het geheel, verbonden rond 

de kwaliteit van het onderwijs.’

Peter magnée 

‘In de MR beslis je mee 
over je toekomst’
‘Laat ik een ding duidelijk stellen: wie de MR beschouwt 
als corvee, laat een enorme kans liggen om de koers 
van de school mede te bepalen’, zegt Janny Dammingh, 
manager CNV Onderwijs Academie. ‘Stel kritische vragen, 
kom met voorstellen, bewaak het (personeels)beleid. 
Maar het is zeker niet wij tegen zij. Als het goed is staan 
schoolleiding en MR samen voor de kwaliteit van het 
onderwijs, maar wel ieder in zijn eigen rol.’

foto: Erik Kottier

‘Het lidmaatschap van de  
MR is meer dan stukken 
 ontvangen en vervolgens 
 instemmen’

Schooljournaal 22
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•	Advies	en	coaching	op	maat
 Hoe gaat u om met inspectiebezoeken? Met de gesprekken

cyclus in relatie met de ontwikkeling van de school? Of spelen 
andere vraagstukken zoals andere (school)tijden, het gebruik 
van social media of effectief communiceren? CNV Onderwijs 
Academie staat u bij met advies en coaching op maat.

•	Teambijeenkomst	of	studiedag
 Om uw team verder te professionaliseren  

verzorgen wij trainingen en workshops,   
bijvoorbeeld tijdens een teambijeenkomst  
of  studiedag.  Bijvoorbeeld over time   
management,  communicatie, werkdruk en  
werkplezier of agressie in de klas.  
Ons aanbod is actueel en gevarieerd.  
Bekijk de mogelijkheden op onze website.

kijk voor uitgebreidere informatie op  
www.cnvo.nl/academie en download de  
folder Leidinggeven.

Of u nu leerkracht of onderwijsondersteuner bent, u 
wilt het beste uit uzelf halen. Uw persoonlijke talenten 
ontwikkelen of met uw team verder professionaliseren.

Als schoolleider bent u voortdurend bezig de kwaliteit van  
het onderwijs te verhogen. Daarnaast wilt u uw mede
werkers stimuleren en motiveren. Dit vraagt tijd, energie 
en kennis. CNV Onderwijs Academie helpt u graag! 

Professionaliseren

•	Individuele	cursussen
 Ontwikkel uw talenten door cursussen te volgen waar u écht iets 

aan heeft. Bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie, timemanagement, 
omgaan met ouders of agressie. Ook organiseren wij speciale 
cursussen voor bouwcoördinatoren.

•	Teamontwikkeling	op	maat
 Wat is er nodig om uw team professioneler te laten werken?  

In overleg met u verzorgen wij op uw locatie trainingen die hier 
 volledig op aansluiten. Denk aan thema’s als opbrengstgericht 
 werken, timemanagement en werkplezier. Kijk voor het actuele 
overzicht op www.cnvo.nl/academie.

•	Coaching
 Ontdek uw talenten en competenties,  

geef  richting aan uw loopbaan, leer uzelf  
 profileren. Samen met de coach  bepaalt
 u de leervragen en stellen we een  

 programma samen. 

kijk voor meer informatie op  
 www.cnvo.nl/academie en download  
de professionaliseringsfolder 

Wilt	u	uw	talenten	ontwikkelen?	Als	professional	
beter	beslagen	ten	ijs	komen?	 
Dan	is	CNV		Onderwijs	Academie	uw	partner.

Bijvoorbeeld door het verzorgen van trainingen, 
 cursussen en workshops. Voor leerkrachten en 
 onderwijsondersteuners, maar ook voor leidinggeven
den, onder nemingsraden, medezeggen schapsraden 
en  bouwcoördinatoren. Individueel of als groep, 
 eventueel op uw locatie, altijd afgestemd op uw 
 wensen.

CNV Onderwijs Academie is onderdeel van CNV 
 Onderwijs, met 54.000 leden dé vakvereniging voor 
iedereen die werkt in het onderwijs. 

Meer	weten?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over ons aanbod?  
Neem dan contact met ons op via (030) 751 1747 of  
scholing@cnvo.nl.

CNV Onderwijs Academie

•	Maatwerk	:	training,	begeleiding	en	advies	
 CNV Onderwijs Academie verzorgt trainingen op uw eigen 

locatie, afgestemd op uw vragen. Ook kunnen we u structureel 
 ondersteunen en adviseren. Kijk voor een overzicht op   
www.cnvo.nl/academie. 

•	 (G)MR-	en	OR-Partnerschap
 Met een Partnerschap krijgt u voor een scherpe prijs een jaar  

lang recht op een aantal uren dienstverlening van  
CNV Onderwijs. U regelt alles met een vaste contact persoon. 
Dat werkt prettig en efficiënt. 

•	Digitale	nieuwsbrief	voor	de	(G)MR	of	de	OR
 Meld u via www.cnvo.nl/academie aan voor 

onze gratis digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de 
hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied 
van medezeggenschap. 

kijk voor uitgebreidere informatie op  
www.cnvo.nl/academie en download  
de  speciale medezeggenschapsfolder.

Medezeggenschap is waardevol, maar heeft u hiervoor genoeg 
basiskennis? Heeft u werkelijk invloed? Onze trainingen maken  
van uw (G)MR of OR een professionele gesprekspartner!

Medezeggenschap: (G)MR en OR

Leidinggeven

de OR
 aan voor 

onze gratis digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de 
hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied 
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‘Met recht trots op  het mbo’
Vergaderen in stoffige achterafzaaltjes doen ze niet meer. En dus toog de Sectorraad Mbo van 

CNV Onderwijs dit keer voor zijn jaarvergadering naar het Scheepvaart & Transport College 
in hartje Rotterdam, onder andere voor een rondleiding langs ’s werelds meest geavanceerde 

simulatorenpark. Miljoenen euro’s kostende apparaten die leerlingen het idee geven dat ze zich 
daadwerkelijk in kraancabine of machinekamer bevinden. Ook nuttig gezien het thema van de 
meeting: de veranderende rollen van beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor de arbeidsmarkt. 

Sectorraad Mbo bezoekt Scheepvaart & Transport College

gasten één voor één plaatsnemen in een kraansimulator om een 
virtuele container van een schip op de kade te hijsen. Een fel rea-
listisch ding dat je serieus het gevoel geeft alsof je tientallen meters 
boven een schip hangt. Om misselijk van te worden. ‘Die simulator 
alleen al kostte de school miljoenen. En niet alleen in aanschaf’, zegt 
Hietbrink, die de afgelopen drie jaar zo’n € 40 miljoen extra uitgaf 
en alleen al zo’n € 15 miljoen in dergelijke apparaten investeerde. 
‘Om een simulator echt uitdagend te laten zijn, moet het geheel 
kloppen en moet je er ook verschillende scenario’s voor schrijven. 
Anders is een simulator slechts een lege huls. Daarom kun je alles in 
deze kraansimulator aanpassen. Van de grootte van het schip en het 
tonnage van de lading tot de windkracht.’

mekong-delta
Even later lopen we de machinekamersimulator binnen. Een ruimte 
waar zelfs het zware geronk van dieselmotoren gekopieerd wordt. Net 
als de motoren zelf, zij het dat die enkel in miniatuur zijn terug te 
vinden, op schaal 1 tot 5. Naast leerlingen werken zich hier ook regel-
matig hoofdwerktuigkundigen van grote cruiselijnen uit de naad, 
omdat ‘iets’ niet naar behoren functioneert. Aan hen de taak om uit 
te zoeken wat. 
Docenten kunnen zoveel ‘bugs’ in het systeem plaatsen dat zelfs 
stafofficieren van de vloot of offshore-specialisten het zweet op het 
voorhoofd krijgen. Voor wie wil weten hoe het is om helemaal blind 
(want in volle mist) een olietanker de haven van Yokohama binnen 
te loodsen, of hoe je een schip door de Mekong-delta manoeuvreert? 
Je leert het hier, zonder bang te zijn dat je het schip aan gort vaart.
Om dergelijke investeringen rendabel te maken, is goede samen-
werking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven cruciaal. Door 
alleen hoogwaardige vmbo-, mbo-, hbo- en master-opleidingen aan 
te bieden die aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven. Maar 
bijvoorbeeld ook door opfriscursussen voor mensen uit het werkveld. 

VRees
En daarmee sloot de rondleiding tevens mooi aan bij de speech van 
Hans Huibers, projectconsultant van Stichting Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven (SBB), waarin onderwijs, bedrijfsleven en vakcentrales 

Saai kan het niet zijn om les te volgen op 
het Scheepvaart & Transport College (STC). 
Leerlingen worden er opgeleid volgens de 
leer van Confusius. Zijn spreuk ik hoor en ik 

vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp 
heeft de school tot in de fijnste puntjes door-
gevoerd. Een visie die zich intussen heeft 
uitgebreid tot de inrichting van het gebouw, 
waar zelfs patrijspoorten de lokaaldeuren 
sieren. ‘Om leerlingen van meet af aan te 
confronteren met het werk dat ze gaan doen’, 
aldus Erik Hietbrink, voorzitter van het Col-
lege van Bestuur.
Gerard Schuttenbelt, voorzitter van de 
Sectorraad Mbo, liet er tijdens zijn openings-
woord al geen misverstand over bestaan. 
‘Wat mooi om hier onze jaardag te houden. 
Een plek die staat voor een sector waar we als 
land al eeuwen trots op zijn: de haven. Een 
plek ook die prima aansluit bij ons motto 
Trots op ons mbo.’ Uitspraken waaraan Schut-
tenbelt later, tijdens de eigenlijke rondlei-
ding, nog een reeks superlatieven zou toevoe-
gen zoals ‘super’, ‘geweldig’ en ‘deze school 
ademt in alles de sfeer van de arbeidsmarkt 
uit’. En inderdaad, wie er door de gangen 
wandelt, vergeet al gauw dat hij zich ‘slechts’ 
op school bevindt, onder andere vanwege die 
patrijspoorten. Maar waarin het STC zich 
werkelijk van andere onderwijsinstellingen 
onderscheidt, zijn de vele simulatoren: van 
een containerbrugkraan- tot een zeevaart-
brugsimulator. 

kRaansimulatoR
Vrijwel achter elke deur bevindt zich weer 
een nieuw avontuur, zo blijkt wanneer de 
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zijn vertegenwoordigd. Hij wees daarbij op het gezamenlijke doel 
van onderwijs en arbeidsmarkt: voldoende en deskundige vak-
mensen. Een doel waarnaar ook het kabinet Rutte-Asscher zegt te 
streven. Al lijkt de bezuiniging van € 80 miljoen op de zeventien 
kenniscentra daar haaks op te staan. Zeker 1.200 banen staan hier-
door op de tocht. 
Huibers: ‘De gedachte is dat de wettelijke taken worden herver-
deeld over het ene landelijke kenniscentrum dat overblijft en de 
roc’s. Maar de vrees is dat door het de facto om zeep helpen van 
de kenniscentra de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de stages 
juist daalt. Het regeerakkoord stelt verder dat er minder mbo-
opleidingen komen. En dat overgebleven opleidingen beter moeten 
aansluiten op de arbeidsmarkt. Opdat we, zoals zelfs de minister 
soms wat simpel stelt, niet langer opleiden tot werkloosheid.’ 

stReePje VooR
De druk die SBB heeft uitgevoerd mocht tot nu toe niet baten. Al 
staat minister Bussemaker open voor een voorzet over de uitwer-

uitleg over de 
simulatorkraan	
voor het lossen 
van containers. 

king ervan, die SBB dit voorjaar zal leveren. 
Huibers onderzoekt daarbij alternatieven 
die bijdragen aan de bezuinigingen die 
het kabinet aan de orde heeft gesteld. 
‘Efficiënter en effectiever samenwerken, 
staat hierbij centraal. Iets wat langer op 
de agenda stond. Maar dan nog zal het 
budget omhoog moeten om alle functies 
goed uit te kunnen voeren. Eén voordeel’, 
aldus Huibers tijdens zijn slotbetoog, ‘is 
dat als scholen en bedrijven samen een 
vuist blijven maken, zoals hier bij STC, 
maar ook bij andere roc’s, we een streepje 
voorhebben. Want niets is zo prettig voor 
een minister als een verdeeld veld. Tel dus 
uw zegeningen, en wees met recht trots op 
het mbo.’

Ilja Post
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‘Je zorgt met elkaar voor je oudedagvoorziening’
Pensioen opbouwen is een kwestie van solidari-

teit. Jong en oud dragen met elkaar de gevolgen 
van fluctuerende beurskoersen en schomme-

lende renteopbrengsten. Daarom een gesprek 
tussen de voorzitter van de Sectorraad  

Gepensioneerden en de secretaris van Stuur-
groep Jong van CNV Onderwijs. De eerste, Ans 

Wibier–Van Mechelen (73) werkte 43 jaar  
in het onderwijs, de laatste jaren als aardrijkskun-

dedocent en conrector op het Canisius College 
in Nijmegen. De tweede, Angela Kouwenhoven 
(31), werkt als leerkracht in het basisonderwijs 

op de Van Brienenoordschool in Rotterdam. Hoe 
solidair zijn de dames zelf eigenlijk?

Sectorraad Gepensioneerden en Stuurgroep Jong in gesprek over pensioenen

‘Op mijn 65ste ben ik gepensioneerd’, 
vertelt Wibier. ‘Ik was kostwinner. We 
kunnen nog net zo leven als voorheen. 
Niet royaler, ook niet soberder. Mij hoor 
je dus niet klagen. Nu pensioenfondsen 
maatregelen moeten nemen, hebben veel 
ouderen het gevoel dat ze gepakt worden. 
Dan zit je op een verjaardag en roepen 
ze dingen als: “Als ik mijn geld zelf had 
belegd, had ik veel meer overgehouden.” 
Ik vind dat ongenuanceerd en stem-
mingmakerij. Bovendien moet iedereen 
een beetje inleveren. Gepensioneerden 
worden gekort, bij werkgevers en werkne-
mers gaan de premies omhoog.’
Kouwenhoven: ‘Ik heb best begrip 
voor zulke maatregelen. Ik zie mijn 
pensioen niet als een onaantastbare 
garantie, maar meer als een “plan de 
campagne”, een indicatie van wat ik 
later krijg. Dat de crisis invloed heeft 
op mijn pensioenopbouw lijkt me 
logisch. Wie had kunnen voorzien 
dat het zo lang economisch 
slecht zou gaan? Dat de reke-
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Angela Kouwenhoven: ‘Op een dag ben ik aan de beurt.’
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ning daarvoor eerlijk verdeeld wordt, is het mooie van het 
pensioenstelsel. En ABP houdt me op de hoogte van wat 
er allemaal speelt. Dat is belangrijk.’

Weinig nieuWs
‘Eigenlijk is er niet zo heel veel nieuws onder de zon’, 
meent Wibier. ‘Dit is niet de eerste crisis die ik meemaak. 
Vroeger heb ik me ook wel eens zorgen gemaakt over mijn 
pensioen. Maar er breken vanzelf betere tijden aan. De 
kracht van een pensioenstelsel is dat het risico’s spreidt. 
Je gaat niet het schip in als in crisistijd jouw pensioen 
aanbreekt. Het systeem werkt, al vind ik dat de solidariteit 
soms wel iets anders zou kunnen worden ingevuld. Ontzie 
bijvoorbeeld de laagste schalen bij het verhogen van de 
premie en bij het korten op het pensioen. En wees coulant 
voor de starters; die hebben al zo veel financiële verplich-
tingen.’ 
Kouwenhoven: ‘Jongeren vinden soms dat zij vooral de 
solidaire partij zijn. Ze hebben het idee dat ze het pensioen 
van de ouderen betalen, maar zelf nooit van dat pensioen 
zullen profiteren. Ik denk dat het zo’n vaart niet zal lopen. 
Berekeningen laten zien dat de pot niet leeg raakt. Oké, ik 
moet nu iets meer premie betalen en de dekkingsgraad is 
nog niet op peil, maar ik geloof dat dit een overgangsfase 
is om zaken weer op orde te krijgen. Ik maak me meer 
zorgen over de AOW. Waarschijnlijk mag ik tot mijn 70ste 
doorwerken.’

geen gArAntie
‘Sommige zekerheden zijn we inderdaad kwijtgeraakt’, 
beaamt Wibier. ‘Vroeger ging je er blind vanuit dat je 
als ambtenaar gebeiteld zat, met een goed salaris en een 
waardevast en geïndexeerd pensioen. Die garantie is ver-
leden tijd. Maar het pensioenstelsel is door de jaren heen 
in principe hetzelfde gebleven. Je zorgt met elkaar voor 
de oudedagvoorziening. Als je niet boven je stand leeft 
en jezelf niet diep in de schulden steekt, heb je het straks 
goed. Ik spreek uit ervaring.’
Kouwenhoven: ‘En ik vind dat als je 43 jaar in het onder-
wijs hebt gewerkt je je pensioen dik hebt verdiend. Daar 
draag ik graag mijn steentje aan bij. Op een dag ben ik aan 
de beurt.’

Wim Glas
Ans Wibier: ‘iedereen moet een beetje inleveren.’
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webbedingetjes

@  Alles over sport en onderwijs is te vinden op www.nocnsf.nl/

sportenonderwijs. Om meer jongeren te laten sporten en 

bewegen is een goede samenwerking tussen sport en on-

derwijs essentieel. Op de website zijn onder meer succes-

verhalen over deze samenwerking terug te vinden.

@  Wie in de klas aandacht wil besteden aan de werk-

zaamheden van de Europese Unie kan terecht op  

www.europaeducatief.nl. Al het lesmateriaal dat op de 

website is te vinden, is gratis te downloaden.

@  Op schooltv.nl/eigenwijzer kunnen leerlingen terecht voor 

informatie voor hun werkstuk of spreekbeurt. Onderver-

deeld naar de verschillende vakken zijn er verschillende 

dossiers aangemaakt. Zo zijn bij het vak maatschappij-

leer onderwerpen terug te vinden als: de Amerikaanse 

verkiezingen, de gemeente, en de verkiezingen voor de  

Tweede Kamer.

@@@

@ @ @@@@@@@@

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:

Voor mij is de mogelijkheid om te professionaliseren belang-

rijker dan een goed salaris

ApenstAArtjes

Getwitterd

Richard Krajicek:
Juffen, meesters, ouders, kinderen, sportver-
enigingen en iedereen die zich ingezet heeft 
voor onvergetelijke #Koningsspelen enorm 
bedankt! (26 april)
www.twitter.com/RichardKrajicek - Oud-tennisprof

Stelling:
     Binnen het passend onderwijs moet er ook 

aandacht komen voor hoogbegaafde kinderen

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal wordt momenteel 

gediscussieerd over een methode voor rekenzwakke kleu-

ters. En de daaraan gekoppelde vragen: moeten kleuters 

al rekenen? Zouden we ze niet lekker laten spelen? Of kun-

nen we niet vroeg genoeg beginnen? Een deelnemer aan 

de discussie schrijft: ‘Vooral kleuters in groep 2 vinden het 

al helemaal geweldig om “echte” werkjes te maken. Werk-

bladen met voorbereidende rekentaakjes zijn leuk om te 

doen. Maar ook in de kring praten over getallen. (…) Reke-

nen als onderdeel van je dagelijkse leventje zorgt dat reke-

nen leuk is en zorgt voor inzicht in getallen, structuren en 

biedt aan kinderen ook houvast doordat het meetbaar is.’
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Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor 
(aankomend) onderwijsmanagement. 
• Oriëntatie op management
• IMPULS trainingen
• opleiding Middenmanagement
• opleiding Schoolleider
• opleiding Directeur Primair Onderwijs
• Master Educational Leadership (NVAO geaccrediteerd) 

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

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?

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.
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2

Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl
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es in 

mair
wijs!

 

Het bestuur van Octant zoekt 
voor haar basisschool

CBS Triangel
Delfgauw

een enthousiaste schooldirecteur (m/v)
(0,8 - 1,0 wtf / schaal DC)

Voor meer informatie en de advertentie 
gaat u naar www.octant.nl

school-octant 130424.indd   1 25-04-13   13:39
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LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 22 mei, 15-18 uur (+ broodjes), 
bijeenkomst over de cao-primair onderwijs en 
rechtspositioneel spreekuur, Hotel Terminus, 
Stationsplein 1, Goes. Informatie over de 
laatste stand van zaken en ruimte om input te 
leveren voor de cao-onderhandelingen, door 
Anja Bartholomeus, beleidsmedewerker CNV 
Onderwijs. Ook niet-leden zijn welkom tegen 
betaling van € 10,- bij binnenkomst. Info/aan-
melden: cnvolagbrabantzeeland@hotmail.com. 
Aanmelden spreekuur (alleen leden): belangen-
behartiging@cnvo.nl o.v.v. spreekuur Goes, 
onderwerp, lidnummer en telefoonnummer.

OOP
Woensdag 12 juni, 16-20 uur, loopbaan-
bijeenkomst oop-primair onderwijs, CNV 
Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. Thema: 
Doorgroeien als oop’er, hoe doe je dat? 
Activiteiten: Verhelderend ambitiekaartspel; 
Gesprek met loopbaancoach; Stappenplan om 
jouw ambitie bespreekbaar te maken binnen 
school. Info/aanmelden: onderwijsonder-
steuners@cnvo.nl (o.v.v loopbaanbijeen-
komst 12 juni) of (06) 12 16 35 22

NETWERK LIMBURG
Donderdag 23 mei, 16.30-20.15 uur (+ eten & 
drinken), regiobijeenkomst, basisschool De 
Trampoline, Raadhuisstraat 125, Brunssum. 
Infoshops: 1.Omgaan met kindermishandeling, 
door Friso van der Wal, No Kidding. 2. Zo zit 
dat met uw pensioen, door Fred Lardinois, ABP. 
3. Wat gebeurt er in het brein van kinderen? 
door, Nathalie Berger. 4. Wat zijn je rechten en 
plichten als je ziek wordt?, door Paula van den 
Broek, personeelsadviseur SOML Gezond-
heidsmanagement. 5.Cyberpesten en chatten, 
door Lei Seuren. 6.Dyslexie in mijn klas?! door, 
Monique Sleuters, Kurzweil-coach. Verder: 
Tom Boot, regiobestuurder, beantwoordt 
rechtspositionele vragen. (Graag vooraf per 
mail indienen.) Info\aanmelden (voor 17 mei): 
netwerklimburg@cnvo.nl o.v.v.: Brunssum met 
naam- onderwijssoort en infoshop nummer(s)

NETWERK OVERIJSSEL
Donderdag 16 mei, 16.15-20 uur, bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs in de regio, 
cbs Rehobothschool, Populierenlaan 18, 

Kampen. Keuzeworkhops (2 rondes): Autisme in de klas, 
door Ink Berber van der Scheer; Coachen, door Dianne 
Janssen, Dianne Coaching; In je recht als leerkracht, 
door Melanie de Zeeuw, consulent starters en stu-
denten bij CNV Onderwijs. Info/aanmelden: netwerk-
overijssel@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 16-05-2013)

NETWERK DRENTHE
Donderdag 23 mei, 16.15-20 uur, bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs in de regio, cbs De Oliebron, 
Europaweg 145, Schoonebeek. Keuzeworkshops  
(2 rondes): De kwaliteit van de leerkracht, door Mark 
Oortwijn; Kleine scholen en krimp, door Hans van 
Dinteren; Assertiviteit, door Jeannette de Haan-
Dijkstra. Info/aanmelden: netwerkdrenthe@cnvo.nl 
(o.v.v. bijeenkomst 23-05-2013)

NETWERK NOORD-HOLLAND
Maandag 27 mei, 16.15-20 uur, bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs in de regio, ’t Trefpunt, 
Louise de Colignylaan 20, Alkmaar. Keuzeworkshops 
(2 rondes): De kwaliteit van de leerkracht, door Mark 
Oortwijn; Mobiliteit, door Cor Duinmaijer; Zo zit dat met 
uw pensioen, door Fred Lardinois; Assertiviteit, door 
Jeannette de Haan-Dijkstra Info/aanmelden: netwerk-
noordholland@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 27-05-2013)

GEPENSIONEERDEN
rayon tilburg
Woensdag 29 mei, 14 uur, bezoek Erfgoed Depot, 
Dorpsstraat 56, Riel. Info/aanmelden (tot 20 mei):  
Jan de Bakker, rinyjandebakker@gmail.com,  
(013) 543 65 12 (Geef a.u.b. uw e-mailadres door aan: 
andre.oudevrielink@home.nl)

rayon ‘s-Hertogenbosch.
Dinsdag 14 mei, 14 uur, Sociaal-cultureel Centrum  
De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, ’s-Hertogen-
bosch, ledenbijeenkomst. Lezing: ‘s-Hertogenbosch, 
vesting- en garnizoensstad door de eeuwen heen, door 
Jeff van Schijndel. Jacques Poulus wordt voorgedragen 
als nieuw bestuurslid. Andere kandidaten kunnen zich 
melden bij de secretaris. Info/aanmelden: Gerrit Mol, 
(073) 521 41 09 of g.mol@ziggo.nl 

rayon Amsterdam e.o. 
Donderdag 16 mei, 10-12.45 uur (inloop 9.30 uur), 
ledenvergadering, De Schutse, De Merodelaan 1 (bij 
winkelcentrum Zijdelwaard), Uithoorn. Parkeren 
mogelijk, bussen N 70, 170, 174, 142, 146, 149, 242. 
Halte Alfons Ariënslaan. Pensioenen en bezuinigingen, 
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door Cor Duinmayer, huldiging jubilarissen. Info/
aanmelden: W. Stoop, Cotélaan 25, 2071 RT, Santpoort 
Noord, xstoop@planet.nl

rayon utrecht
Woensdag 22 mei, 10–14.30 uur, excursie naar  
KNMI, De Bilt. Aanmelden (voor 15 mei): (d.m.v. uw 
antwoordkaart of) r.lasthuis-bakker@hccnet.nl  
Info: (0348) 41 19 68 (Ria Lasthuis-Bakker)

rayon Oostelijke en Westelijke Mijnstreek
Woensdag 22 mei, 14-17 uur, voorjaarsontmoeting, 
Brasserie Merode, Merodestraat 31-35, Stein. 
Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen binnen onze 
organisatie, huldiging van de jubilarissen, benoeming 
nieuwe bestuursleden, diashow door Guus Reinartz. 
Info/Aanmelden: Oostelijke Mijnstreek: J.B. Janssen, 
Pastoor Spiertsstr 5, 6467 CP Kerkrade,  
jozefbernardjanssen@hetnet.nl, Westelijke Mijnstreek: 
Sef Eurelings, Bosrank 2, 6181 MN Elsloo,  
sefeurelings@ziggo.nl

rayon West-Brabant
Donderdag 13 juni, 9-18 uur, Essen. Excursiereis naar 
Mechelen, België. Thema: De relatie gepensioneerden–
onderwijsbond in België, door Marianne Coopman, 
algemeen secretaris Christelijk Onderwijzers Verbond.
Historische stadswandeling met gids. Lunch inbegrepen. 

Aanmelden door het overmaken van  
€ 15,- (leden) of € 20,- (introducés) op 254230 
t.n.v. penningmeester CNVO, rayon West 
Brabant, gepensioneerden o.v.v. Excursie 
Mechelen. Info: J. Oerlemans (0167) 56 40 13 
of janello@hetnet.nl (e-mailadres veranderd 
of nog niet bij ons bekend? Geef het a.u.b. 
door op bovenstaand adres.)

gepensioneerden Limburg
Woensdag 2 oktober, jaarlijkse ontmoetings-
dag, Haelen. Noteer deze datum in uw 
agenda en houd de dag vrij. Info: J.H. Kurver, 
Convent 50, 5961 RE Horst, (077) 398 35 96 of 
jkurver@online.nl

VROUWEN
Woensdag 22 mei, 16.30-20 uur. Bijeenkomst 
met allochtone vrouwen, Kerkcentrum De 
Nieuwe Stad, Luthiliplein 11, Amsterdam-
Zuidoost (Bijlmermeer). Thema’s: Asserti-
viteit, door Gerry van Elderen, trainer CNV 
Onderwijs Academie; Trots en plezier in 
CNV Onderwijs, door Helen van den Berg, 
voorzitter CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl o.v.v bijeenkomst 22 mei 
Amsterdam.

Woensdag 29 mei, 16.30-20 uur. Bijeenkomst 
met allochtone vrouwen, De Johanneskerk, 
Guido Gezelleweg 1, Rotterdam. Info/aanmel-
den vrouwen@cnvo.nl o.v.v bijeenkomst  
29 mei Rotterdam.

NETWERK INVALLERS
Woensdag 29 mei, 17-20 uur (+ maal-
tijd), Basisschool Het Timpaan, Koningin 
Wilhelminastraat 10, Wehl, informatieve 
bijeenkomst voor invallers. Thema’s: Actuele 
onderwijsontwikkelingen (passend onderwijs, 
leerlingenkrimp, lerarenregister); Groepsplan-
nen en handelingsplannen, Good Practice. Info/
aanmelden: werkgroepinvallers@cnvo.nl

Dinsdag 4 juni, 17.30-20 uur (+ maaltijd),  
CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. Thema’s:  
Je positie als invaller, Actuele onderwijsontwik-
kelingen (bekwaamheidseisen, lerarenregister, 
passend onderwijs); Handboek Eerste Hulp  
bij Invallen. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnvo.nl

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

ODP (Onder Dezelfde Paraplu)
Voor gepensioneerden CNV-bonden.  
Thema: besteedbaar inkomen van senioren.

najaarsbijeenkomsten 2013
Meer informatie op: www.cnvsenioren.nl

10.10. Ruurlo De Keizerskroon
15.10 Hoogeveen De Haven 
16.10 Alkmaar Trefpuntkerk 
17.10 Zuidlaren Sprookjeshof 
22.10 Joure De Oerdracht 
23.10 Tilburg Boerke Mutsaers
24.10 Hoofddorp Dienstenbond 
29.10 Nieuwerkerk ad IJssel. Herv. Kerk. Centrum
30.10 Geleen Plenkhoes 
31.10 Elst Onder de Toren
07.11 Doornspijk De Deel 
12.11. Utrecht Jeruzalemkerk
13.11. Stiphout (Helmond) De Smed 
14.11 Goes De Spinne 
19.11 Wierden Ontmoetingscentrum 
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Jij bent je brein 
Dick Swaab, hersenonderzoeker en auteur, heeft 
samen met kinderboekenschrijver Jan Paul 
Schutten zijn succesboek Wij zijn ons brein her-
schreven voor kinderen vanaf 12 jaar. In Jij bent je 
brein beantwoordt hij e-mails van kinderen. In het 
boek interviewen Jelle en Inocia, twee nieuwsgie-
rige kinderen, Swaab over het menselijk brein en 
dagen hem uit om in begrijpelijke taal te antwoor-
den. De belangrijkste hersenonderwerpen uit Wij 
zijn ons brein worden op kinderformaat behan-
deld. Hierbij worden zaken als vrije wil, autisme, 

dementie, bijna-dood-
ervaringen, het religi-
euze en het criminele 
brein niet uit de weg 
gegaan. Om mensen 
met dyslexie te helpen 
met lezen is er ge-
bruik gemaakt van een 
speciaal ontworpen 
lettertype. Jij bent je 
brein kost € 19,95 en is 
nu verkrijgbaar via  
www.uitgeverijatlas.nl 
(ISBN 9789045023625).

Meekijken in een vogelnest
Door een samenwerking tussen uitgever Thieme-
Meulenhoff en Vogelbescherming Nederland, 
pionier op het gebied van webcams in vogelnesten, 
kunnen leerlingen in het basisonderwijs live 
meekijken in acht verschillende vogelnesten. 
Leerkrachten kunnen hierdoor eenvoudig actuele 
gebeurtenissen in de natuur gebruiken in de les. 
Kinderen en leerkrachten kunnen tot 1 juli via 
hun digitale schoolborden meekijken in de nesten 
van een steenuil, oehoe, torenvalk, slechtvalk, 
gekraagde roodstaart, gierzwaluw, ooievaar en 
koolmees. Meer informatie? Op de website van 
Vogelbescherming Nederland, www.beleefdelente-
junior.nl, zijn live beelden, clips en achtergrondin-
formatie te vinden. ThiemeMeulenhoff biedt hierbij 
via www.ntw.verderkijker.nu gratis actuele vogel-
lessen aan die aansluiten op de beelden.  

Van goede naar 
exceLLente scHOOL
Expertis Onderwijsadviseurs ondersteunt 
scholen bij het duurzaam verbeteren van 
hun onderwijs en educatie door een inte-
grale en vraaggestuurde aanpak. Zij presen-
teert een gespreksspel dat als leidraad dient 
voor schoolteams om met elkaar in gesprek 
te raken over de school en de kwaliteit van 
het onderwijs. Uw school van goed naar excel-
lent is ontwikkeld door Gert Gelderblom, 
adviseur bij Expertis, is gebaseerd op de 
laatste wetenschappelijke inzichten. Met het 
spel gaat de school met een vijftal onderwer-
pen aan de slag die kunnen bijdragen aan de 
onderwijskwaliteit. Uw school van goed naar 
excellent is voor € 25,- verkrijgbaar via 
www.expertis.nl/webshop. 

Mediation bij klachten en 
geschillen 
Zelf problemen oplossen is soms lastig. 
Maar wat nou als een mediator hier bij helpt? 
Stichting Onderwijsgeschillen is gestart met 
een pilot Mediation bij klachten en medezeg-
genschapsgeschillen in het onderwijs. Zij wil 
op deze manier onderzoeken of alternatieve 
conflictoplossing mogelijk is, waarbij partijen 
eerst zelf verantwoordelijkheid dragen voor 
de oplossing. De mediator ondersteunt, maar 
doet geen uitspraak en geeft inhoudelijk geen 
mening. Eerder werden met deze aanpak al 
successen geboekt bij overheid en bedrijfsle-
ven. Daarom wil de stichting deze vorm nu ook 
aanbieden aan het onderwijs. Tijdens een proef 
zijn al goede ervaringen opgedaan. Hieruit is 
gebleken dat dit er toe kan bijdragen dat het 
conflict niet verder escaleert, dat de onder-
linge communicatie en het onderling vertrou-
wen worden hersteld en partijen gezamenlijk 
tot een oplossing komen. Meer informatie: 
www.onderwijsgeschillen.nl. 
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Jaarcongres gepensioneerden in 
teken WMO 
‘Er heerst grote zorg onder de gepensioneerden over 
bezuinigingen, belastingverhoging, wijzigingen in de 
gezondheidszorg en korting op de pensioenen. Dat is 
te begrijpen’, zei Ans Wibier-Van Mechelen, voorzit-
ter van de Sectorraad Gepensioneerden van CNV 
Onderwijs, in haar openingsrede tijdens de jaarver-
gadering. Ze legde haar gehoor uit dat juist in minder 
goede tijden blijvend vertrouwen in wat de bond voor 
al haar leden, en dus ook voor de gepensioneerden 
doet, van essentieel belang is. ‘We moeten waken 
dat we niet in paniek raken en angst wordt vertaald 
in negatieve kritiek. Samen bouwen aan vertrouwen 
is de basis van het ons zo dierbare begrip solidari-
teit. Dat vraagt veel van mensen, ook van ons, zeker 
in tijden dat het niet zo mee zit. Er moeten offers 
gebracht worden door jong en oud en juist dan is 
solidariteit een must.’
‘Het automatisme op recht op zorg is verdwenen.’ 
Oud CNV Onderwijs-bestuurder en tegenwoordig ge-
meenteraadslid van Nijkerk, Jan Duijnhouwer, wond 
er ’s middags geen doekjes om. Tijdens zijn bijdrage 
over de wijzigingen in de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO), het zogenaamde zorgakkoord, 
werd duidelijk dat meer een beroep moet worden 
gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Deze zoge-
naamde ‘kanteling’ in zorgaanbieding houdt in dat 
gemeentes maatwerk willen bieden dat uitgaat van 
de eigen mogelijkheden van de burger. Het leidde 
tot een  discussie tussen aanwezigen die de nieuwe 
aanpak het voordeel van de twijfel wilden geven en 
financieel nog wel wat konden missen van hun pen-
sioen, en tegenstanders die absoluut niet terugwillen 
naar de tijden van charitas. PM

Jaarcongres gepensioneerden in B Bezig
voor de ond

Naam: 
Tinie Arts

Leeftijd: 
64 jaar 

Beroep: 
Sinds 1 november 2011 met de Vut. Voorheen werkzaam in 
het vmbo in diverse functies. 

Vrijwilligerswerk: 
Voorzitter stuurgroep Anders Actieven

Motivatie: 
Ik wil de zichtbaarheid van de doelgroep  (leden die gedeel-
telijk of geheel, tijdelijk of blijvend werkloos of arbeidson-
geschikt zijn) verbreden en de betrokkenheid vergroten. 
Middels regionale netwerkbijeenkomsten en de jaarverga-
dering proberen we contact met de leden te onderhouden. 
Onze regionale netwerkbijeenkomsten staan in het teken 
van informeren, weerbaar maken, ontmoeting, herkenning, 
ondersteuning en inspiratie. Met name bij het organiseren 
en voorzitten van bijeenkomsten ligt mijn passie.
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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
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‘Docenten zijn niet 
inwisselbaar’ 

Goed onderwijs is geen kwestie van lijstjes 
afvinken, maar moet steeds opnieuw 

vorm krijgen. Plaats van handeling: de 
klas. De bepalende factor: de identiteit 

van de individuele leerkracht. Reden 
genoeg om in de opleiding en op 

school meer aandacht te besteden aan 
identiteitsvorming. ‘We moeten jonge 
mensen leren opereren in de ruimte.’ 

Meer aandacht voor identiteitsvorming nodig

De kersverse lector laat er geen misverstand over bestaan: Het 
accent ligt in het onderwijs al jaren verkeerd. We opereren te 
veel volgens regels en te weinig vanuit ons hart. De toenemende 
aandacht voor standaardisering beneemt het zicht op wat echt 
belangrijk is. ‘Protocollering is van middel doel geworden’, stelt 
Cok Bakker, hoogleraar Didactiek van levensbeschouwelijke vor-
ming aan de Universiteit Utrecht. Sinds kort is hij aangesteld als 
lector bij het Kenniscentrum Educatie van Hogeschool Utrecht. 
‘We zijn voortdurend aan het meten, van competenties tot Cito-
scores. Daarmee wordt een schijnzekerheid geschapen, want het 

Cok Bakker: ‘Meer 
aandacht voor 
identiteitsvorming 
levert zelfbewustere 
leerkrachten op die 
hun professionele 
ruimte durven in te 
nemen.’ 

Foto: Sijmen Hendriks
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verschil wordt niet gemaakt door standaardisatie, maar door de 
docent voor de klas. De mens van vlees en bloed.’

GrilliG
Onderwijs draait volgens Bakker in de kern om existentiële 
vragen. De ruimte voor die vragen is de laatste jaren echter 
flink afgekalfd. ‘Het idee wordt gewekt dat je een goede docent 
bent als je je aan allerlei regeltjes houdt. Maar dat is een simpli-
ficatie van de werkelijkheid. De onderwijspraktijk is uitermate 
grillig, en dus is goed onderwijs geen blauwdruk, maar iets dat 
steeds opnieuw moet worden uitgevonden, afhankelijk van 
de context. Een protocol op zichzelf is niks. Het gaat erom 
wat je ermee doet en hoe je het interpreteert. Daarbij komt de 
persoonlijkheid van de leerkracht om de hoek kijken. Docen-
ten zijn niet inwisselbaar.’ Het gaat steeds om het individuele 
antwoord op die onvoorspelbare praktijk. Dus is het zaak om 
daar in de opleiding al aandacht voor te hebben.

iJkpunten
‘Dat begint met het nadenken over de ijkpunten voor goed 
onderwijs’, meent Bakker. ‘Is dat ijkpunt een lijstje, een pro-
tocol of een Inspectie-oordeel, realiseer je dan dat je daarmee 
nog geen goede leerkrachten hebt. Protocollen zijn slechts 
middelen tot een doel, niet het doel zelf. We moeten niet inzet-
ten op een werkend systeem, maar op een goede school! Goed 
onderwijs moet steeds opnieuw ontstaan. Het is de kunst van 
het omgaan met een open einde. Dat is een levensbeschouwe-
lijk thema bij uitstek. De uitdaging voor leerkrachten is dat ze 
zich steeds in elke situatie afvragen wat op dat moment “goed 
handelen” is. Het is dat unieke handelen dat het verschil 
maakt voor die leerling die gepest wordt, en niet het protocol.’

uniCiteit 
‘In een wereld die draait om uniformiteit en overzichtelijkheid 
is de identiteit van de docent echter het kind van de rekening. 
Dat is eeuwig zonde, want het gaat in onderwijs juist om de 
intermenselijke relatie. Er loopt geen rechte lijn van een college 
classroommanagement naar het moment dat je met stoom in 
je oren voor de klas staat. Er zijn altijd verschillende manieren 
om problemen op te lossen, dus het gaat erom wat jij kiest, van-
uit jouw identiteit. Houding en keuzes hebben alles te maken 
met wie jij bent en hoe je wilt zijn. In die uniciteit ligt je kracht 
als leerkracht.’ Bakker ziet het als de taak van de opleiders om 
daar denk-gereedschap voor aan te bieden, zodat docenten bij 
een escalatie in de klas niet in paniek het handboek hoeven na 
te slaan, maar het antwoord op de situatie in zichzelf vinden. 
Aangezien de persoon van de leerkracht bepalend is voor 
de dynamiek in een klas, zou het voor de hand liggen meer 
aandacht te besteden aan persoonsvorming en attitude. ‘In 
plaats van elke situatie dicht te willen timmeren kunnen we 
leerkrachten beter de tools geven die ze nodig hebben om met 

onverwachte situaties om te gaan. De werkelijk-
heid is grillig en past niet in een systeem. De 
belangrijkste vaardigheid van leerkrachten is 
dat zij zelfbewust op die grillige werkelijkheid 
kunnen inspelen. Persoonlijkheidsvorming is 
daarbij van cruciaal belang.’
Naast de identiteit van de leerkracht is ook de 
identiteit van de school een belangrijke factor. 
Bakker pleit er dan ook voor dat scholen meer 
tijd besteden aan de vraag naar hun kijk op de 
wereld en zichzelf. 

professionele ruiMte
Meer aandacht voor identiteitsvorming dus. 
Maar dat levert dat nou precies op? Een hele-
boel, stelt Bakker. ‘Het resultaat is: zelfbewustere 
leerkrachten die hun professionele ruimte dur-
ven in te nemen. Dat maakt het voor scholen 
mogelijk om te werken op basis van vertrouwen 
in de professionele kwaliteit van hun medewer-
kers. Het vermogen van de mensen voor de klas 
om zelf de goede keuzes te maken. Dan krijg 
je een andere school. Onderwijs hoort niet te 
draaien om lijstjes afvinken, maar om de vraag 
hoe jij op je eigen unieke manier vorm geeft 
aan het onderwijs. Als je je dat als leerkracht 
realiseert, zijn we al een flinke stap verder!’

Petra Pronk
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identiteitsvorMinG Centraal 
Het nieuwe lectoraat van Cok Bakker draait om de 
normatieve professionalisering van leerkrachten 
en reflectie op fundamentele vragen. De meest 
basale: ‘Wat is goed onderwijs?’ en ‘Wat wil ik 
voor een leerkracht zijn?’ Dat vraagt reflectie op 
het eigen handelen, en daar vervolgens met col-
lega’s over in gesprek gaan. Daarbij komen zaken 
aan de orde als identiteitsvorming, de omgang 
met morele dilemma’s, levensbeschouwelijke 
achtergronden van leerkrachten, het verande-
rende beroepsbeeld en burgerschapsonderwijs. 
Het lectoraat wil de aandacht voor de persoons-
vorming en zingeving meer inbedden in de oplei-
ding tot leerkracht. Om dat te bereiken werken 
16 promovendi zij aan zij met de docenten en de 
8.000 studenten aan de Hogeschool Utrecht. 
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Er schijnt in Den Haag een bedrag van € 150 miljoen te zijn 
opgenomen in de begroting van 2013, te verdelen tussen de 
roc’s ter ondersteuning voor de invoering van kwalificatie-
dossiers. Indien het tijdspad van invoering niet zal worden 
gehaald, kan het ook betekenen dat dit bedrag niet wordt 
uitgegeven en dan is het de vraag of het terugkomt in een 
volgend begrotingsjaar. Haastige spoed is echter zelden 
goed,  ook al betekent dit minder geld. Dat gaat wat mij 
betreft op voor de Implementatietoets nieuwe Kwalificatiedos-
siers Sport en Bewegen. Het is de bedoeling dat hiermee op 
1 augustus 2014 gestart gaat worden. Maar voor het zover 
is moet zeker zijn of dit een haalbare kaart is. Daarom is er 
een aantal zaken in gang gezet. Zo wordt er een praktijktest 
uitgevoerd met de eerste vrijgegeven kwalificatiedossiers. 
Daarbij wordt getoetst op technische eisen van de dossiers, 
op systemen en op uitvoerbaarheid.
Voor de opleiding Sport en Bewegen doe ik mee aan deze 
implementatietoets samen met schoolexperts van andere 
roc’s. We zijn drie keer bijeengeweest bij de MBO Raad in 
Woerden, om een oordeel te geven of er onderwijs van te 
maken valt. Ook is er gekeken naar inhoud, examinering, 
beroepspraktijkvorming, organisatie en wettelijke eisen. 
Deze onderdelen hebben we zelfs beoordeeld in de vorm 
van een stoplicht: rood, oranje of groen. Rood geeft aan dat 
er fundamentele wijzigingen moeten worden doorgevoerd 
en dat deze niet binnen het gestelde tijdspad haalbaar zijn. 

Tot nu toe zijn er drie thema’s rood en twee oranje en dit 
wil zeggen dat er nogal wat dient te gebeuren. De keuze-
delen van het kwalificatiedossier waren op het moment 
van de implementatietoets nog niet bekend en vormen 
wel degelijk een richtsnoer voor scholen om te kijken of 
er onderwijs van te maken valt. Aanbevelingen die zijn 
gedaan zijn onder meer: laat de keuzedelen niet vallen 
onder de exameneisen en voorwaarden tot diplomering 
of examineer de keuzedelen, maar laat ze niet meetellen 
voor de zak-slaagregeling; zorg dat volstrekt helder is wat 
wel/niet kwalificerend geëxamineerd dient te worden en 
laat het vier-ogen-principe los vanwege de onuitvoerbaar-
heid en betaalbaarheid met name in de beroepspraktijk-
vorming.
Het resultaat van deze implementatietoets komt in een 
rapportage met aanbevelingen per sector. Het bestuur van 
de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsle-
ven (SBB) zal naar aanleiding hiervan de minister infor-
meren of het verantwoord is en of gestart kan worden met 
de kwalificatiedossiers. Dit jaar dienen alle kwalificatie-
dossiers te worden opgeleverd en op 1 december moeten 
alle kwalificatiedossiers door de toetsingskamer SBB zijn 
goedgekeurd voor doorgeleiding naar het ministerie van 
Onderwijs. Tegenstrijdige belangen kunnen een zorgvul-
dige besluitvorming in de weg staan. Mijn gezond verstand 
zegt dat het een jaar later wordt.

TegensTrijdige 
belangen kunnen 
een zorgvuldige 
besluiTvorming in 

de weg sTaan

Gezond verstand
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Hilbert van der duim

Hilbert van der 
duim (55) is  

opleidingsmanager 
sport en bewegen 
bij het drenthe 

College in emmen 
en assen.



Onderwijs Professional én Project Professional

Cursussen en leergangen voor docent-projectleiders

info@ppmo.eu       010 - 442 09 39                  www.ppmo.eu

Projectmanagement in het Onderwijs
De organisatiekant, menskant en onderwijskant van projecten op school.

Voor onderwijs professionals die actief betrokken zijn bij projecten in:
PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC.

Lesplaatsen: Utrecht – Rotterdam – Nijmegen – Groningen

ppmo-adv. project 92 x 60 mm febr. 2013.indd   1 18-02-13   08:42

Dat komt mooi uit. Want wij zoeken een 

Een man of vrouw die coacht, ontwikkelt en inspireert. Én die het gezicht 
van onze fi jne school wordt. 

Kijk snel voor meer informatie en voor het volledige functieprofi el op 
www.dewegwijzer.pcborijnsburg.nl! 

Uw sollicitatie (met motivatie en CV) kunt u mailen naar 
bac@pcborijnsburg.nl. t.a.v. de voorzitter 
van de benoemingsadviescommissie,
Jacqueline Bannink.
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Betrokken directeur

Carrière maken in het basisonderwijs?
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Het bestuur van de Vereniging voor Hervormde 
scholen te Ede zoekt met ingang van het nieuwe 
schooljaar voor de Paasbergschool:  

een inspirerende
directeur 
Op de website van de Paasbergschool vindt u de func-
tieomschrijving met profielschets en de basisnotitie 
identiteit. Voor aanvullende informatie kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de Vereniging,  
dhr. P. Plug. Tel. 06-38054294
 
U kunt uw motivatie met CV tot en met 23 mei per mail 
sturen naar de VHSE. Dit ten name van mevr.  
C.I. Medema: secretaris.hse@gmail.com

De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken staat gepland 
op dinsdagavond 28 mei.  

www.paasbergschool.nl 

Paasbergschool Kleefshoek 1a T 0318-616670 E info@paasbergschool.nl

 6711 SP Ede F 0318-653791 W www.paasbergschool.nl

Voor iedereen in het vo op zoek naar 
kennis en ervaringen op het gebied van:

•  Arbeidsmarkt & mobiliteit  
•  Opleiding & professionalisering
•  Veilig, gezond & vitaal werken

    Bezoek 
www.voion.nl

www.voion.nlwww.voion.nl

Voion, kennis en advies van en voor het voortgezet onderwijs



kleine adverTenTies
Te huur:  

Te huur:  

Te huur:  

Te huur:  

Te huur:  

Vakantiewoning in natuurlijke omgeving en ca. 15 minuten lopen naar 
zee, met veel rust, ruimte en privacy. Bungalowpark Prinsenhof, Ouddorp 
aan Zee (Z-H). 6 personen; € 495,- per week, excl. toeristenbelasting. 
Vanaf 29 juni t/m 13 juli en vanaf 20 juli. Huisdieren zijn niet toegestaan. 
Info/reserveren: A. van Eck, tel. (033) 475 79 90 of (06) 55 74 36 06.

Italië, Gardameer (Lazise) 1 min. lopen van het strand. Vakantievilla voor 
6 pers. 3 slpk. Privé zwembad. Voorzien van alle comfort. Vanaf mei t/m 
oktober. Info: jecmhogenhuis@msn.com of (06)  25 59 14 77

Gastenverblijf in Westerwolde. Westerwolde is een door velen nog onont-
dekt paradijsje in Zuidoost-Groningen. Een ideaal gebied voor rustzoekers. 
Geheel vrij ligt hier temidden van de landerijen en natuurgebieden het 
ruime, sfeervolle gastenverblijf ‘Huisje Horizon’. Het is geschikt voor twee 
à vier personen. Informatie: kwispelaere@hetnet.nl of (06) 51 05 65 65.

In Vrouwenpolder, Zeeland: vakantiewoning aan zee. Vrijstaand, goed 
onderhouden en schoon. Geschikt voor 4-7 personen. Periode: per week 
van zaterdag 8 juni tot en met zaterdag 17 augustus. Informatie en boekin-
gen : (0180) 31 68 29 óf (06) 42 97 42 71, www.braamaanzee.nl 

vanaf 1 juni in de kop van Drenthe, vlak bij meer en bos onze sfeervolle 
vakantiewoning met terras en prachtig panorama, 2-3 personen. Prachtige 
rustige omgeving: zeer geschikt voor fietsen en wandelen. Vanaf € 275,- per 
week. Tel.(050) 409 52 82

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

www.cnvo.nl/adverteren

verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2013
nr. 10 25 mei
nr. 11 08 juni
nr. 12 22 juni
nr. 13 07 september
nr. 14 21 september
nr. 15 05 oktober
nr. 16 26 oktober

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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



sTuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

(06) 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnvo.nl

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

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

seCTorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

adres en Telefoonnummers  
Cnv onderwijs
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ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERSONEELSADVERTENTIES
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam of Sharon 
de Vries, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com, 
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel.: (023) 571 
47 45, fax: (023) 571 76 80. Personeels advertenties 
kunnen worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag  
14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 
maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 106,– excl. BTW.

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

SOCIAAL fONDS CNV ONDERWIJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met 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.



jaar leerkracht van groep 7 op basisschool De Brug in 
Zwijndrecht. Ik ben gaan werken in het onderwijs omdat 
ik het erg belangrijk vind dat de basis voor elk kind goed 
is.’ Groep 7 doet samen met juf Sanne veel leuke dingen. 
‘Dit hangt ook wel een beetje samen met de bovenbouw. 
Kinderen worden steeds zelfstandiger en krijgen een 
eigen mening. Dit jaar hadden we het over democratie. 
Een leerling uit mijn klas kwam met het idee om naar 
de Tweede Kamer te gaan om dit zelf uit zoeken. Door 
gebrek aan geld hebben we samen met groep 8 acties 
bedacht om zelf geld te verdienen. Met dit geld konden 
we naar Den Haag.’ Net als veel andere scholen deed 
Van der Wijk ook mee aan de Koningsspelen, samen met 
haar klas. ‘Ook wij hebben de vrijdag voor de meivakantie 
heerlijk met elkaar aan het ontbijt gezeten om te vieren 
dat we een nieuwe koning hebben.’ MdG

‘Ik dacht er al een poosje over na om lid te worden van 
een vakbond. Vooral in deze tijd is het belangrijk dat er 
mensen zijn die namens mij strijden voor betere lonen en 
omstandigheden. Een vriendin die ook in het onderwijs 
werkt heeft de laatste tijd vaak een beroep gedaan op CNV 
Onderwijs. Zij werd erg goed geholpen en daarom besloot 
ik ook lid te worden.’ Sanne van der Wijk is al dertien jaar 
werkzaam in het onderwijs. ‘Momenteel ben ik al drie 

Sanne van der Wijk (37):  
‘Ik doe veel leuke dingen  

met groep 7’
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Jouw partner  
in de school

 




