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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.

Foto (2)
Als directeur van de Speel- en Werk-
hoeve in Bodegraven ben ik niet blij 
met de foto die in Schooljournaal 9 
geplaatst is  van een spelende leer-
ling van onze school met een le-
gervoertuig. Hoewel onze school de 
huidige minister van Defensie heeft 
voortgebracht, behoort legerspeel-
goed niet tot ons basisassortiment 
en dat is een bewuste keuze. Op 
de dag van de foto was het speel-
goedmorgen en het kind speelt met 
door een ander kind meegebracht 
speelgoed. Juist in de week dat de 
discussie in Amerika heviger oplaait 
over wapenbezit, nadat een 5-jarig 
jongetje zijn 2-jarige zusje dood-
schiet met een ‘speelgoedpistool’, is 
het plaatsen van een dergelijke foto 
zeer ongelukkig. Als gezonde school 
proberen wij iedereen te leren het 
gezond verstand te gebruiken. Het 

plaatsen van de foto heeft er wel 
toe geleid dat wij op de Speel- en 
Werkhoeve opnieuw de discussie 
aangaan waar we onze grenzen als 
school leggen in het meebrengen 
van speelgoed op de speelgoedoch-
tend. Ouders mogen zelf bepalen 
welk speelgoed zij kopen voor hun 
kind, maar wij mogen als school 
bepalen welk speelgoed een kind 
mag meebrengen, waar de kinderen 
samen mee kunnen spelen.
Mark Oortwijn, 
Bodegraven

Foto (3)
Ik zie een verontrustend contrast 
in het vorige Schooljournaal. In het 
begin twee berichtjes over drama’s 
over wapens in de VS op scholen, 
met de hoop dat de Nederlandse 
scholen daarin Amerika niet zullen 
navolgen, een paar pagina’s verder
een foto van een ‘spelende’ kleuter, 

afgebeeld met een legertank. Als op 
de school waar deze foto gemaakt is 
kinderen al op zo’n jonge leeftijd wa-
pens als speelgoed zien, dan zijn de 
leerkrachten daar al bezig om hen in 
een bepaalde richting op te voeden. 
Ik ben blij dat dit type ‘speelgoed’ in
welke vorm dan ook op onze school 
streng verboden is; wij voeden liever 
op tot vreedzame kinderen.
Theo Legters,
Nieuwerkerk aan de IJssel

Foto (4)
Het artikel in het vorige School-
journaal over spelende kleuters is 
me uit het hart gegrepen. Na mijn 
pensionering in 1999 werk ik nog 
gemiddeld twee dagen in de week 
op diverse basisscholen en ook met 
veel plezier in de aanvangsgroep. 
Prachtig hoe de geinterviewden over 
de spelende kleuters praten. Maar 
hoe is het mogelijk dat er een grote 
foto bijstaat van een kleuter met een 
tank? Dit doet volkomen afbreuk 
aan de inhoud van het artikel. Als 
er staat dat het denken bij kinde-
ren ontstaat via het gevoelsleven, 
dan zal al het kleutermateriaal weg 
moeten dat de vredesopvoeding in 
de weg staat. Een kind is hier toch 
niet cognitief bezig om te leren 
hoeveel vuurstoten er per minuut uit 
de loop van het kanon komen en hoe 
veel slachtoffers er daardoor vallen?
Piet de Koning,
Terneuzen 
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Foto (1)
Natuurlijk is het altijd leuk om je eigen kind in een blad te zien staan. 
Maar ik ben wel geschrokken van de foto in het vorige Schooljournaal 
waarop mijn zoon speelt met een legertank. Ik heb inmiddels met de 
redactie gesproken over de keuze van juist deze foto. Over het spelen 
met zulk speelgoed ben ik nu in gesprek met de leerkracht en direc-
teur. Het was die dag speelgoedochtend en een ander kind had deze 
legertank meegebracht. Mijn kind heeft nog nooit eerder zulk speel-
goed gezien en vond het dus interessant. Het team van de school gaat 
nu in gesprek over het stellen van grenzen aan speelgoed op de speel-
goedochtend.
Danielle Wansinck, Bodegraven

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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FOTO
HANSKouwenhoven

Zeven mbo-studenten Arnhems Roc gewond na val

Het Nieuw Amsterdams Kinderkoor zingt tijdens de inhuldiging van prins Willem-Alexander tot 
koning op 30 april het lied Later als ik groot ben van Herman van Veen. 

‘Zolang de Koninklijke Marechaussee onderzoek doet naar het 

ongeluk doen wij geen uitspraken over aansprakelijkheid,’ zegt 

woordvoerder André Pierik van Roc Rijn IJssel. Vorige week 

woensdag raakten zeven studenten tussen de 18 en 22 jaar van 

de school gewond na een val van een gebouw op het militair ter-

rein aan de Koningsweg in Arnhem. Oorzaak was een balustrade 

die het begaf op de eerste verdieping. Het ongeluk gebeurde bij 

een oefening van het Intern Bijstandsteam (IBT) van de penitenti-

aire inrichting Arnhem, waarbij de studenten werden ingezet. Drie 

studenten met ernstige verwondingen en vier met lichte verwon-

dingen aan hoofd en rug werden naar het ziekenhuis gebracht. 

‘Er liggen momenteel nog twee studenten zwaargewond en twee 

lichtgewond in het ziekenhuis’, laat Pierik weten. Na het ongeluk 

zijn alle studenten opgevangen door de school. ‘’s Avonds is er 

een bijeenkomst georganiseerd waar ook ouders van de studen-

ten voor waren uitgenodigd. Men kon hier vragen stellen aan de 

marechaussee, de politie en de hulpverleners, waaronder slacht-

offerhulp. De volgende morgen is er nog een bijeenkomst geor-

ganiseerd voor de studenten.’ Vrijdag zijn de lessen weer hervat 

en biedt slachtofferhulp studenten die daar behoefte aan hebben 

hulp. De school handelde snel na het ongeluk. ‘De ouders van 

de slachtoffers waren al in het ziekenhuis, voordat de studenten 

werden binnengebracht. We hebben een draaiboek klaarliggen 

voor dit soort situaties. Belangrijk is om iedereen zo snel mogelijk 

in te lichten en te informeren over wat er aan de hand is en wat er 

gebeurd is’. Voor de directeur van de penitentiaire inrichting Arn-

hem is deze gebeurtenis geen reden om de samenwerking stop te 

zetten. Ook Roc Rijn IJssel wil in de toekomst blijven samenwer-

ken, maar kijkt wel nauwkeurig naar het onderzoek om herhaling 

te voorkomen. MdG
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Derde scholieren noemt sfeer op school homo-onvriendelijk
De acceptatie van homoseksuelen blijft vooral op middelbare 

scholen achter blijkt, uit het online-onderzoek van het tv-pro-

gramma EenVandaag onder ruim 2.400 leden van het 1V Jon-

gerenpanel. Ruim een kwart daarvan is zelf homo, lesbisch of bi. 

Ze werden naar hun mening gevraagd vanwege de internationale 

homo-emancipatietop die vorige week in Den Haag werd gehou-

den. Het congres, geopend door koningin Máxima, werd onder 

meer bijgewoond door minister Bussemaker van Onderwijs. 73 

Procent van de panelleden die zelf homoseksueel zijn reageren 

positief op de homo-acceptatie in Nederland. Flinke kanttekenin-

gen zijn er ook. Ruim de helft van de homoseksuele panelleden 

heeft moeite in het openbaar voor hun geaardheid uit te komen. 

Vier op de tien van deze jongeren is het afgelopen jaar minstens 

één keer uitgescholden of nageroepen.   

Vlak voor het invoeren van de verplichte ‘homolessen’ op middel-

bare scholen in 2011 vond één op de vijf leerlingen dat het slecht 

gesteld was met de acceptatie van homo’s. Dat percentage blijkt 

anderhalf jaar nog  nauwelijks veranderd. Hoewel jongeren zichzelf 

volgens EenVandaag gemiddeld een 8,4 geven als hen gevraagd 

wordt hoe homotolerant ze zelf zijn, noemt een op de drie scholie-

ren – homoseksuele leerlingen zelfs in meerderheid - de sfeer op 

school homo-onvriendelijk. 

Minister Bussemaker maant de Onderwijsinspectie er nu echt 

op toe te zien dat scholen werk maken van de verplichte lessen 

over homoseksualiteit. Volgens CNV Onderwijs hoort de school 

een plek te zijn waar leerlingen en docenten zich veilig voelen 

en gesteund weten door de schoolleiding. De bond meent dat 

de verplichte lessen over homoseksualiteit te vergelijken zijn met 

anti-pestprotocollen. Het staat mooi op papier, maar er moet wel 

inhoud aan worden gegeven. PM      



Rood voor VO-raad

Tijdens de onderhandelingen over de Cao-vo 2014 is de VO-raad 

begin april zonder uitleg weggelopen. De werkgevers weigerden 

verder te praten over de realistische voorstellen van de bonden. 

CNV Onderwijs, AOb, FOV en AbvaKabo vinden dit een gebrek 

aan fair play en verrasten de raad daarom vorige week woensdag 

met een grote rode kaart. Daarmee gaven ze het startsein van de 

rode kaartenactie. ‘Hiermee willen we laten zien dat de werkgevers 

onze cao-voorstellen serieus moeten nemen’, zegt onderhandelaar 

namens CNV onderwijs Joany Krijt. Bij het aanbieden van de kaart 

reageerde Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad, gekscherend: 

‘Krijgen we niet eerst een gele kaart dan?’ Toch is de boodschap 

en serieuze toon van deze ludieke actie overgekomen. Slagter ver-

zekerde de bonden de actie serieus te nemen. Zelf een rode kaart 

uitdelen aan de VO-raad? Ga dan naar www.caovo.nu. MdG

SchoolNIEUWS

• Het is dinsdagochtend als ik dit Journaal schrijf. 
Ik denk aan de mensen op de Kerckeboschschool 
in Zeist. Kinderen met tekeningen en kaarsjes 
gaan de school binnen, vergezeld door hun 
ouders. Ze gedenken deze ochtend Ruben en 
Julian.
• Weken van angst en onzekerheid eindigen op 
een stil plekje in Cothen. Moeder schrijft op haar 
Facebookpagina over haar Ruub en Juul die ze 
voor eeuwig zal liefhebben.

• En dan is het de dinsdagochtend na Pinksteren 
en moet je als leraar naar school, waar twee 
stoeltjes voorgoed leeg zullen blijven en heel veel 
verdrietige en niet-begrijpende kindjes rond lopen. 
• Misschien heeft de school een protocol hoe 
om te gaan met het overlijden van een leerling. 
Dat zal best helpen. Maar niets zal het gemis 
en het verdriet wegnemen. In gedachten bij het 
onderwijspersoneel op de Kerkeboschschool.
Ciska de Graaff

Schooljournaal 6

SchoolSchoolSchoolSchool
JO

U
R

N
A

A
L

Fo
to

: S
ijm

en
 H

en
dr

ik
s

CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt en haar collega-bestuurders van AbvaKabo, Federatie 
Onderwijsvakorganisaties (FOV) en AOb.
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Gezocht drie 
leerkrachten identiteit
In het najaar van 2014 wil CNV Onderwijs samen met 

de Besturenraad een viertal inspirerende  bijeenkom-

sten organiseren met de titel Geloof in Onderwijs. De 

bijeenkomsten zijn gericht op verbinding van geloof en 

onderwijs: waarom kies je voor het christelijk onderwijs? 

Waarom wil je daarin en daarvoor werken? Om tot een 

zo goed mogelijk programma en opzet te komen is de 

organisatie op zoek naar drie leerkrachten die mee willen 

denken in een klankbordgroep. Interesse? Meer informa-

tie bij Judith Heinen, jheinen@cnvo.nl

8 mei: Voortaan is sport toegestaan op meisjesscho-
len in Saoedi-Arabië. Het ministerie van Onderwijs 
draagt privéscholen op ruimte voor sportactiviteiten te 
creëren en kleding en andere benodigdheden aan te 
schaffen. (Bron: de Volkskrant)
• Steeds meer middelbare scholen huren zelf bureaus 
in om bijspijkercursussen te geven aan eindexamen-
leerlingen. Sommige scholen stellen de trainingen 
zelfs verplicht. (Bron: Trouw)

13 mei: Vanaf dit jaar krijgen eindexamenkandidaten 
met dyslexie hun examens op dezelfde manier als 
leerlingen zonder leesproblemen. De examens worden 
niet meer vergroot op A3-papier, maar de puntgrootte 
op A4 formaat is vergroot van 11 naar 12. (Bron: 
Nederlands Dagblad)

15 mei: Een half-Russische leerling uit 4 havo op het 
Bisschop Bekkers Lyceum in Eindhoven doet eindexa-
men Russisch. Op haar eigen school wordt het vak niet 
gegeven en daarom volgde ze lessen via Skype van een 
docente in Schiedam. (Bron: www.omroepbrabant.nl)

16 mei: Een 60-jarige man schiet zichzelf door het 
hoofd op een kleuterschool in Parijs voor de ogen 
van tientallen kinderen. Over zijn motief is nog niets 
bekend. Kinderen die getuige waren krijgen psycholo-
gische hulp. (Bron: www.nos.nl)

17 mei: De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Hoogeveen discrimineert een examenleerling met een 
rekenstoornis. De vmbo-leerling heeft dyscalculie en 
mag alleen een beperkte versie van zijn formulekaart 
gebruiken. Volgens het College voor de Rechten van 
de Mens is deze kaart niet geschikt. (Bron: Algemeen 
Dagblad)

21 mei: Op de school van de broers Ruben en Julian in 
Zeist heerst grote verslagenheid. Het is de eerste dag 
dat de school weer open is nadat zondag de lichamen 
van de jongens werden gevonden. Op de school zijn 
hulpverleners aanwezig om kinderen, ouders en lera-
ren bij te staan.  (Bron: www.nos.nl)
• In Zeist zijn twee basisscholen en een winkelcen-
trum ontruimd na een gaslek. Alle leerlingen van de 
twee basisscholen zijn succesvol geëvacueerd. (Bron: 
www.nos.nl)

Wat was!

CNV Onderwijs 
Evenement
Op zaterdag 5 april 2014 zal het CNV Onderwijs 
Evenement plaatsvinden. Op twaalf verschillende 
plaatsen in het land zullen  tegelijkertijd inspire-
rende netwerkbijeenkomsten worden gehou-
den. Om  een programma te maken dat zo goed 
mogelijk aansluit bij jouw wensen is er deze week 
een  enquête naar je verstuurd. Geen enquête 
gekregen? Kijk op www.cnvo.nl/event2014. Wil 
je mee helpen om dit unieke evenement neer 
te zetten? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met 
organisatietalent! Aanmelden kan via www.cnvo.
nl/event2014.

GEZOCHT: VRIJWILLIGE 
TRAINER CNV 
ONDERWIJS?
Voor verschillende verenigingsbijeenkomsten in 
het land zijn wij altijd op zoek naar inspirerende 
workshops. Heb jij een expertise of passie die je 
graag wilt delen met leden van CNV Onderwijs? 
Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! Op 
woensdag 26 juni van 15.30 tot 20 uur zal er een 
Train de trainersessie plaatsvinden in Utrecht. Deze 
training is gratis toegankelijk voor leden die zich 
volgend schooljaar vrijwillig in willen zetten voor 
CNV Onderwijs. Meer weten? Neem contact op 
met Judith Heinen, jheinen@cnvo.nl



KROL
Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

Gepensioneerden krijgen het zeker 
zwaar voor hun kiezen. Ze lopen 
inderdaad vele procenten achter op de 
infl atie en daardoor daalt hun koop-
kracht al langere tijd. En dan begin dit 
jaar ook nog de negatieve gevolgen 
van de invoering van de Wet uniforme-
ring loonbegrip en vele andere maat-
regelen die gepensioneerden in het 
bijzonder hard raken. Denk inderdaad 
aan het eigen risico, maar ook aan de 
stijging van de assurantiebelasting, 
stijgende lokale lasten en huurverho-
gingen. 50PLUS is ook ongerust over 
een beleidsonderzoek van verschil-

lende ministeries naar de inkomens- 
en vermogenspositie en subsidiëring 
van 65-plussers. Men geeft aan dat 
de inkomens- en vermogensposities 
van pensioengerechtigden de laatste 
decennia sterk zijn verbeterd, en dat 
dit proces zich naar verwachting de 
komende jaren zal kunnen voortzet-
ten. We zijn gespitst op de resultaten 
en maatregelen naar aanleiding van 
dit onderzoek. Het gaat jullie gepen-
sioneerden ongetwijfeld raken. En 
dat na al die jaren hard en met passie 

gewerkt te hebben binnen het 
onderwijs.
Naast je oproep aan de 
staatssecretaris hopen we ook 
op jullie steun als het gaat om 
een sterke positie van gepen-

sioneerden in de besturen 
van de pensioenfondsen. Daar 

hebben we in de Tweede Kamer 
de laatste weken over gesproken 
en voor 1 juli moet hier duidelijkheid 
over komen, maar vooral een besluit. 
De gepensioneerden hebben al lang 
genoeg moeten wachten op een goede 
vertegenwoordiging in het bestuur van 
de fondsen.
Helen, we trekken wat mij betreft vaak 
samen op om te zorgen voor een goed 
pensioen. Nu en later. Voor huidige 
gepensioneerden, maar tevens voor 
hun kinderen en kleinkinderen.
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     Henk Krol is Tweede Kamerlid namens 50PLUS 

WE HOPEN OP EEN 
STERKE POSITIE VAN 

GEPENSIONEERDEN IN DE  
PENSIOENFONDSEN

VAN DEN BERG VERSUSVAN DEN BERG VAN DEN BERG 
Geachte heer Krol, 
Beste Henk,

Onze gepensioneerde leden krijgen 
het zwaar voor hun kiezen. Dit jaar 
blijft hun aanvullend pensioen opnieuw 
bevroren, waardoor de indexatieachter-
stand al 9 procent is. In januari daalde 
het netto pensioen al door belasting-
maatregelen en in april kwam daar een 
korting van 0,5 procent bovenop. Daar 
komen nog veel extra zorgkosten bij. 
Over 2013 kan het koopkrachtverlies 
voor gepensioneerden daardoor al 
oplopen tot ruim 10 procent. Wij willen 
onze gepensioneerde leden perspectief 
kunnen bieden door snel het Pensioen-
akkoord uit te voeren. Invoering van 

een nieuw 
pensioen-
contract is 
nu voorzien 
voor 2015, 
maar ik 
maak mij 
grote zorgen 
of dat nieuwe 
contract wel een echte 
kans gaat krijgen. Door het invaren 
van bestaande rechten in het nieuwe 
pensioencontract ontstaan de beste 
voorwaarden voor een goed pensioen 
voor alle generaties. Ook vraag ik 
staatssecretaris Klijnsma overgangs-
maatregelen te treffen voor 2014. Die 
moeten anticiperen op het nieuwe 
pensioencontract, waardoor verdere 
pensioenkortingen in 2014 voorkomen 
kunnen worden.
Maar allereerst roep ik de staatsse-
cretaris op om snel op een realistische 
manier de fi nanciële positie van pen-

sioenfondsen te bepalen. 
ABP is nu gedwongen 
zich arm te rekenen, 
terwijl het vermogen 
met bijna € 300 miljard 

hoger is dan ooit. De 
huidige systematiek werkt 

conjunctuurversterkend en 
brengt daardoor onnodig meer 

schade toe aan onze economie. 
Gezonde en welvarende gepensioneer-
den kunnen tegen een stootje. Ik maak 
mij zorgen om ouderen zonder appeltje 
voor de dorst, vanwege hun verlies van 
ruim 10 procent aan koopkracht, terwijl 
ze ook regelmatig een beroep moeten 
doen op de zorg. Door een nieuw 
pensioencontract, overgangsmaatre-
gelen voor 2014 en een realistische 
waardering van de verplichtingen van 
ABP krijgen zij weer iets meer lucht.DE STAATSSECRETARIS MOET 

OP EEN REALISTISCHE MANIER 
DE FINANCIELE POSITIE VAN 
PENSIOENFONDSEN BEPALEN
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     Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs 
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De eerste lesdag na de meivakantie begon heel cha-
otisch. Het leek wel alsof de kids voor het eerst naar 
school gingen, want ik moest van alles herhalen. 
Maar wat mij het meest stoorde waren de leerlingen 
die hun spullen niet mee hadden genomen. Als 
dat dan ook nog wordt gecombineerd met te laat 
komen, door mij heen praten en niet opletten, dan 
is het bij mij klaar. Dan zet ik ze de klas uit. Toen ik 
vervolgens twee meiden wegstuurde, werd ik door 
hen uitgescholden. Wat ze riepen wil ik niet eens op 
papier zetten. Zelfs de klas was verbaasd over de 
manier waarop zij zich uitten. Dit was mij nog nooit 
overkomen, deze hele situatie was nieuw voor me. 
Tijdens het lesgeven bedacht ik hoe ik dit het beste 
kon oplossen. Moest ik ze direct laten schorsen, of 
moest ik eerst een gesprek met ze aangaan en hoe 
zou ik dat gesprek dan voeren? Ondertussen bedacht 
ik ook dat dit een goed leermoment voor me was. 

Toen die twee meiden hoorden dat zij geschorst 
waren, zijn zij over mij gaan klagen. Wat ik het ergste 
vond is dat zij dachten dat ik hen haatte. Ik heb tij-
dens een gesprek duidelijk aangegeven dat dit totaal 
niet het geval was. Dat het voornamelijk hun gedrag 
en houding waren die mij zo stoorden. Het is jammer 
dat leerlingen altijd naar de docent wijzen als het fout 
gaat en nooit een keer naar zichzelf.

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

Mariam Zanzan
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Na het havo-examen Nederlands vorige week dinsdag kwam 

er een opvallende klacht vanuit de politiek. Het CDA stelde 

Kamervragen over een tekst uit het examen gebaseerd op 

een interview uit de Volkskrant met hoogleraar Roos Vonk. 

De strekking van het interview waar de kandidaten vragen 

over moesten beantwoorden, was dat vleeseters domme en 

asociale mensen zijn. Vonk werd in 2011 berispt voor dit on-

derzoek naar vleeseters, dat ze samen met de omstreden 

Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel, die het onderzoek had 

verzonnen, had uitgevoerd. Ze zou voorbarige conclusies 

hebben getrokken uit gegevens die ze niet zelf had verza-

meld en die ze ook niet had gecontroleerd. CDA-kamerlid 

Geurts vindt dat de berisping die Vonk gekregen heeft ver-

meld had moeten worden in de tekst. Tegelijk met de start 

van de eindexamens vorige week maandag, opende ook het 

Landelijk Aktie Komitee Studenten (LAKS) haar Eindexamen-

klachtenlijn. Op de eerste dag van de eindexamens in 2012 

kwamen er ruim tienduizend klachten binnen. Dat is dit jaar 

niet anders, de eerste dag was goed voor meer dan twaalf-

duizend klachten. Leerlingen vmbo-gl en –tl startte vorige 

week maandag met Frans, de havisten met maatschappij & 

organisatie (M&O) en vwo-leerlingen met Nederlands. Klach-

ten kunnen ook ingediend worden op de website www.exa-

menklacht.nl. Op dezelfde website worden examenkandida-

ten op de hoogte gehouden van bijzondere klachten, fouten 

in de examens en ander examennieuws. In 2012 kwamen 

er in totaal, na alle eindexamens, rond de 125.000 klachten 

binnen bij het LAKS. Vorige week vrijdag stond de teller aan 

het eind van de middag op bijna vijftigduizend klachten. Net 

als voorgaande jaren zijn er veel klachten over het examen 

Nederlands en trekken vooral vwo’ers aan de bel. Bij zowel 

vmbo-bb als –kb en vwo zijn hierover de meeste klachten. 

Leerlingen vmbo-t klagen het meest over Frans en havo-

leerlingen over M&O. Maar door de klacht over het havo-

examen Nederlands vanuit het CDA, staat Nederlands echt 

op nummer één. Het CDA wil nu van staatssecretaris Dekker 

van Onderwijs weten of hij de examentekst acceptabel vindt. 

(Meer over eindexamens op pagina 10.) MdG

De Eindexamenklachtenlijn staat 
weer roodgloeiend
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‘Lesgeven aan examen klassen 
geeft sjeu aan het vak’

Dit jaar doen ruim 200.000 middelbare 
scholieren eindexamen. De eisen zijn 
strenger dan ooit. Compenseren met 

de schoolexamencijfers is verleden tijd 
en voor de vakken Nederlands, Engels 

en wiskunde mag een leerling niet meer 
dan één 5 halen. Of er door deze eisen 

minder leerlingen slagen zal nog moeten 
blijken, maar volgens docenten zal het 

niet liggen aan de voorbereidingen. 

‘Ik heb het gevoel dat ik mijn leerlingen goed heb getraind voor 
het eindexamen’, zegt Reitze Jonkman, docent Fries op het 
Bogerman College in Sneek en het Marne College in Bolsward. 
‘Met het oog op het eindexamen heb ik met mijn leerlingen veel 
teksten geoefend. Fries is een keuzevak voor het eindexamen, 
het kan gekozen worden als moderne vreemde taal in plaats 
van Frans of Duits. Dit jaar heb ik een klein clubje havo- en 
vwo-leerlingen die het vak hebben gekozen. De keuze ervoor is 
vrij constant maar je hoopt natuurlijk altijd op meer leerlingen 
die het leuk vinden. Ik geef al sinds 1997 les in Fries en het blijft 
boeiend’, vertelt Jonkman. 

GOED GEVOEL
‘Ik geef deze leerlingen nu geen les meer en dat geeft wel het 
gevoel dat ik mijn taak weer volbracht heb’, zegt Jonkman over de 
eindexamens die vorige week maandag van start gingen. Met een 
goed gevoel liet hij zijn leerlingen het examen in gaan. De meeste 
staan gemiddeld een 7, dus zorgen maakt hij zich niet. ‘Je moet 
gekke dingen uithalen wil je voor mijn vak met zo’n cijfer nog een 
onvoldoende halen. De kans is vrij klein als je goed in taal bent. 
Het examen Fries is te vergelijken met het examen Nederlands. 
Als je goed bent in het lezen en begrijpen van teksten bij Neder-
lands dan zul je dat ook bij Fries kunnen.’ 
Frans van Noort, rector op het St. Gregorius College in Utrecht, 
is trots op zijn docententeam. ‘Ik weet dat zij er altijd alles aan 
doen om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
examens. Voorafgaand aan het eindexamen hebben wij een soort 
examendienst, een moment van bezinning op het belangrijke 
moment dat eraan komt. Hierna volgt er een buffet en steek ik de 
leerlingen een hart onder de riem.’ Steeds meer leerlingen maken 
gebruik van externe examentrainingen, waarmee ze worden 
getraind om hun diploma te halen. Daardoor valt de essentie 
van het leren en wat je leert weg, vindt hij. ‘Natuurlijk is het een 
belangrijk moment, maar het gaat erom of je de stof beheerst en 
niet een kunstje. Dat betreur ik wel.’

TWEE LINKERHANDEN
Gertjan Kooij geeft instalektro (een combinatie van installatie-
techniek en elektrotechniek, red.) aan vmbo-leerlingen op het 
Cals College in IJsselstein. ‘Ik heb twee jaar de tijd gehad om 
mijn leerlingen goed voor te bereiden op het eindexamen. Ik zag 

STRENGSTE EINDEXAMENS OOIT 
Sinds het schooljaar 2011-2012 zijn de examen-
eisen fl ink aangescherpt. Leerlingen moeten 
gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken 
van het centraal examen en compenseren met 
het schoolexamen is er niet meer bij. Vanaf dit 
schooljaar zijn de eindexameneisen strenger dan 
ooit. Naast een 5,5 gemiddeld voor alle vakken 
mogen havo- en vwo-leerlingen niet meer dan 
één 5 halen voor de vakken Nederlands, Engels 
en wiskunde. De nieuwe eisen zijn te danken aan 
voormalig staatssecretaris en Onderwijsminister 
Marja van Bijsterveldt, die het onderwijs weer 
terug wilde brengen naar de basis. Huidig staats-
secretaris Sander Dekker juicht de aangescherpte 
exameneisen toe en vindt zelfs dat de lat de 
komende jaren nog hoger mag gaan liggen. De 
eisen blijven dus strenger en strenger worden. 
Voor vmbo-t leerlingen geldt vanaf 2014 de eis dat 
ze voor Nederlands minimaal een 5 op de eindlijst 
moeten staan. In 2013-2014 en 2014-2015 moeten 
alle leerlingen van vmbo, havo en vwo een reken-
toets afl eggen. Het cijfer hierover telt in deze twee 
jaren echter niet mee in de uitslagregeling. Vanaf 
het schooljaar 2015-2016 is dat wel het geval. 
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ze gemiddeld twaalf uur per week tijdens mijn praktijklessen. 
Hier heb ik ruimschoots de tijd gehad om van twee linkerhan-
den, twee rechterhanden te maken.’ Kooij laat zich niet leiden 
door de methoden maar door wat de leerlingen aan het eind van 
de rit moeten kunnen en kennen. ‘Wij willen niet de slaaf van 
onze methode zijn. Na het tweede schoolexamen gaan de boeken 
volledig aan de kant en starten we met het oefenen van voor-
gaande examens. Bij sommige leerlingen in het derde jaar heb ik 
er een hard hoofd in maar uiteindelijk komt altijd alles op zijn 
pootjes terecht. Er zijn altijd leerlingen die een beetje buiten de 
boot vallen en waarvan we hopen dat ze het op het eindexamen 
echt laten zien. Zij gaan met redelijk magere cijfers het eindexa-
men in, maar ik zeg altijd: als ik tien tulpenbolletjes in de grond 
stop, komen ze ook niet alle tien op.’ 

VEREDELDE MENTOR
Een aantal jaren was Kooij ook mentor. ‘Ik had het gevoel dat het 
onderwijs pas interessant werd als je een mentorklas had, maar 
hier ben ik wel van teruggekomen. Dat komt met name omdat ik 
mijn klassen zoveel zie. Ondanks dat ze er al een hebben, voel ik 
mij een veredelde mentor voor de leerlingen, maar dan zonder de 
verplichtingen. Voor specifi eke vragen over het vak weten ze mij 
te vinden en help ik hen met het zoeken naar een vervolgstudie. 
Ook Jan Peter van Zijl, leraar natuurkunde op het Mendelcollege 
in Haarlem, heeft het gevoel de leerlingen goed te hebben voorbe-
reid. ‘Ik vind het ieder jaar weer spannend om het allemaal voor 
elkaar te krijgen. Een groot deel van de examenstof wordt in het 
jaar voor het examenjaar al doorlopen. Maar ook in het examen-

Gertjan Kooij, 
Cals College, 
IJsselstein, 
tijdens de 
surveillance van 
het eindexamen 
instalektro: ‘Ik 
heb ruimschoots 
de tijd gehad 
om van twee 
linkerhanden, 
twee rechter-
handen te maken.’ 
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jaar wordt nog nieuwe stof doorgewerkt.’ Van 
Zijl heeft een eigen website waar hij natuur-
kundeproefjes laat zien, althans de instructies 
over hoe je een proefje moet maken. ‘Er staan 
ook links op om examenopgaven te oefenen. 
We zijn er hier op school behoorlijk mee 
bezig om leerlingen op deze hulpmiddelen te 
wijzen, zodat ze er iets mee doen.’ 

VERTROUWEN
Examens brengen veel spanningen met zich 
mee. Sommige leerlingen krijgen dan ook 
te maken met faalangst. Van Noort: ‘In de 
tweede klas wordt er een faalangstreductie-
training gegeven. Het belangrijkste is dat 
leerlingen elkaar niet gek maken en dat ze 
vertrouwen hebben in zichzelf, zoals wij 
vertrouwen hebben in hen.’ Decaan Rian 
Bolt-Lavrijssen van het Baanderheren College 
in Boxtel heeft ook te maken met faalangstige 
leerlingen. ‘Wanneer een leerling faalangst 
heeft kan dit invloed hebben op de vervolg-
opleiding. Het komt wel eens voor dat een 
leerling afgewezen wordt omdat hij faalangstig 
is of andere tekortkomingen heeft. Ik verwijs 
deze leerlingen door naar de zorgcoördinator. 
Die voert gesprekken met ze en kan ze een 
faalangsttraining of andere voorziening aan-



bieden.’ Kooij: ‘Leerlingen hebben voor 
een examen altijd wel een beetje faalangst. 
Tijdens het examen instalektro proberen 
we ze zoveel mogelijk op hun gemak te 
stellen door glaasjes fris en muziek in het 
praktijklokaal. Zo proberen we de sfeer in 
het bedrijfsleven na te bootsen. Daarnaast 
wordt er ook faalangsttraining aangebo-
den op school.’ 

TROTS
Het examenjaar is een bijzonder jaar voor 
leerlingen. Ze sluiten een hoofdstuk af, 
vliegen uit en beginnen aan een nieuw 
hoofdstuk: de vervolgopleiding. Lesgeven 
aan examenklassen is voor sommige lera-
ren dan ook speciaal. Jonkman: ‘Havo- en 
vwo-leerlingen zijn meer volwassen dan in 
een derde of vierde klas. Je merkt dat ze 
serieuzer zijn en voor mij is dat leuker om 
mee te werken.’ Kooij vindt het speciaal 
om aan de bovenbouw les te geven. ‘Ik 
werk al ruim tien jaar in het onderwijs 
en heb vanaf het eerste jaar lesgegeven 
aan eindexamenklassen. Wat de derde 
klas spannend maakt, is dat leerlingen 
binnenkomen en ik ze gelijk kan confron-
teren met examenwerkstukken. Vaak volgt 
hierop de reactie: “Dat gaat mij nooit luk-
ken.” Sommige jongens trekken wit onder 
de neus weg, maar een jaar later zien ze 
wat ze kunnen en verschijnt er een trotse 
uitdrukking op hun gezicht. Ze kunnen 

het examenwerk aan en hebben echt een vak geleerd. Dat maakt 
ook mij trots.’ Van Zijl: ‘Lesgeven aan examenklassen geeft sjeu 
aan het vak. Dit komt ook doordat de leerlingen wat ouder zijn 
en ik meer op eigen niveau kan werken. Hierdoor wordt het vak 
en het lesgeven leuker.’

Marleen de Groot
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MOTIVATIE 
Onderwijsdeskundige Marie-Christine Opdenakker, 
werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, heeft onder 
andere diverse onderzoeken gedaan naar de motivatie van 
leerlingen. ‘Je ziet heel duidelijk dat de motivatie van de 
gemiddelde leerling daalt gedurende het verloop van de 
opleiding, met een klein herstel naar het laatste jaar. Uit 
het onderzoek onder havo- en vwo-brugklassers blijkt al 
in het eerste jaar een duidelijke trend daarin. Een ander 
onderzoek, gericht op vmbo-t-leerlingen, wijst uit dat zij in 
de loop van het eerste jaar juist meer gemotiveerd raken, 
zij het dat ook hun motivatie in de tweede helft van het 
schooljaar weer afneemt. Onderzoek heeft tevens uitgewe-
zen dat, naast andere factoren, ook de leeromgeving hier-
bij een relevante rol speelt. Zo weten sommige docenten 
die neerwaartse trend in motivatie in het eerste leerjaar 
te verkleinen of zelfs om te zetten naar een opwaartse 
trend. Of er een zogenoemde “zesjescultuur” in Nederland 
heerst, is niet duidelijk. Wel blijkt uit gesprekken met 
leerlingen dat een zes scoren vaak niet als problematisch 
wordt ervaren en dat in de motivatie van leerlingen, naast 
andere factoren, kenmerken van de leeromgeving, waar-
onder hun docent, een belangrijke rol spelen.’

Zeven eindexamen-
kandidaten Fries 
havo en vwo van 
het Bogerman 
College in Sneek. 
Boven vanaf links: 
Amarins, Aaltsje, 
Jitske en Dieuwke. 
Onder vanaf links: 
Sebastian, docent 
Reitze Jonkman, 
Sygrid en Marrit
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EENMAAL GECAST 
VOOR DE MUSICAL, 

DRAAIT JE 
LEVEN OM DE 
VOORSTELLING
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Mijke Pelgrim

Een tijdje terug liep een 3havo-leerlingetje van mij 
rond met een naambordjesketting waar ik weinig van 
begreep. Het kind heet Sabine, dus wat moest zij in vre-
desnaam met de letters YOLO om haar nek? ‘Ken je dat 
niet?’, zei een vriendin. ‘YOLO staat voor You Only Live 
Once. Dat is een uitdrukking voor mensen die niet weten 
wat carpe diem betekent.’ ‘Aha’, zei ik. Weer iets nieuws 
geleerd. Zelf ben ik niet zo YOLO-achtig. Stiekem hoop ik 
op meer. Maar de tijd vliegt, dat vind ik wel.

De leerlingen van onze school schitterden een paar 
weken geleden in een swingende musical-uitvoering 
van Grease, compleet met vetkuiven en leren jasjes voor 
de mannen en fi fties-jurken en getoupeerd haar voor 
de dames. In dezelfde week had ik een afspraak met 
mijn eigen middelbare schoolcrew. In 6vwo speelden 
we samen in Les Miserables. Dus we móésten naar de 
verfi lming die nu nog steeds in sommige bioscopen te 
zien is. Al was het maar for old times’ sake.
Iedereen die ooit in een schoolmusical of -toneelstuk 
heeft gespeeld weet hoe het werkt: eenmaal gecast 
voor rol of orkest draait je leven om de voorstelling. 
En natuurlijk ben je aan het oefenen op je tekst en je 
zangpartijen, maar veel meer nog gaat zo’n musical over 
het samenzijn en alle vriendschappen, liefdes en drama-
tische ontwikkelingen die daaruit voortvloeien. Ach, ik 

zou u wat verhalen kunnen vertellen over hoe dat ging 
bij ons, toen we zestien en zeventien waren. Maar ja, 
mijn column mag maar 450 woorden zijn.

Waar het om gaat is dat we er zaten, daar in de 
bioscoop, inmiddels een half leven verder. We deelden 
bier en chippies en toen de koperblazers de intro 
inzetten zongen we spontaan mee. Om de rest van de 
fi lm netjes onze monden te houden, want er waren 
meer mensen in de zaal en we zijn allemaal uitge-
groeid tot keurige volwassenen. Maar als ik af en toe 
opzij keek, zag ik de ogen van vriendin E. glinsteren in 
het donker of hoorde ik vriend J. zachtjes meeneuriën 
met de muziek. Eigenlijk was dat het mooiste van de 
hele fi lm.
  
Die maandag zag ik mijn 6vwo. Ik complimenteerde ze 
met de musical en vertelde ze over mijn fi lmavontuur. 
‘En ik hoop’, zei ik, ‘dat als jullie straks oud zijn, en 
kinderen hebben en een carrière, dat jullie elkaar dan 
ook nog steeds zien. En dat er dan een remake van 
Grease in de bioscopen draait waar jullie met zijn allen 
naartoe kunnen gaan.’  
Daar moesten ze een beetje om lachen, maar ze 
voelden ook wel dat ik het meende. En ik dacht: twee 
keer knipperen met je ogen en het is zover.

Musical
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COLUMN

Mijke Pelgrim (34) is 
docent Engels in het 
voortgezet onderwijs.
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‘We laten ons niet meer op stang jagen door 
beleidsmakers’

Leraren leren het meest van elkaar, daar 
kan geen beleidslaag tegenop. Tot die 

conclusie kwam adviesbureau McKinsey na 
een internationaal onderzoek naar de wijze 

waarop het onderwijs het beste rendeert. 
Samen met coaches van onder meer CNV 
Onderwijs wordt die gedachtegang nu op 

Nederlandse scholen geïmplementeerd, 
om de sprong te maken van goed naar 

‘geweldig’ onderwijs.

FINLAND
Goote maakt haar aantekeningen in het kader van project 
LeerKRACHT waaraan de school samen met 15 andere scholen 
deelneemt. Organisatie-adviesbureau McKinsey, de initiatiefnemer, 
wilde zo achterhalen hoe het niveau van het onderwijs in ons land 
verbeterd kan worden. Dit om in de buurt van bijvoorbeeld het 
excellerende Finland te komen. Uit een door McKinsey opgezet 
internationaal onderzoek bleek dat goede lerarenopleidingen en 
goede schoolleiders daarvoor onontbeerlijk zijn, maar dat leraren 
het meest in hun professionaliteit gesteund worden als ze van elkaar 
kunnen leren. Voor haar goede doelenproject zocht de Nederlandse 
tak van het Amerikaanse bedrijf samenwerking met de Onder-
wijscoöperatie, waarin onder meer CNV Onderwijs en de andere 
onderwijsbonden en werkgeversorganisaties participeren. Om een 
en ander in goede banen te leiden worden de deelnemende scholen 
(van basisonderwijs tot en met mbo) sinds eind vorig jaar wekelijks 
begeleid door onder meer coaches van CNV Onderwijs Academie. 
Zij waren voor de duur van het project uitgeleend aan McKinsey, 
maar opereren inmiddels onder de vlag van de hieruit voortgeko-
men Stichting LeerKRACHT.

POSITIEVE FEEDBACK
‘Ties, dat is niet zo handig om daar te gaan zitten. Die zijn al met 
zijn tweeën’, waarschuwt juf Chantal. Van Tijn wil ze weten hoe hij 
de opgave heeft berekend. ‘Jurre, luister je wel mee’, waarschuwt ze. 
Even later buiten het lokaal legt Goote uit hoe knap ze het vindt 
dat haar collega zo gefocust kan blijven op een groep. ‘Dat is heel 
sterk aan haar. Ze legt de kinderen duidelijk uit wat ze moeten 
doen, terwijl het toch niet makkelijk is met een aantal zorgleer-
lingen in de groep, waarvan er een juist vandaag met zijn adhd-
medicatie is gestopt.’ Goote benadrukt dat ze vooral heeft gekeken 
wat Bentvelsen prima doet. ‘Het gaat er vooralsnog om elkaar te 
helpen door positieve feedback. Ik kijk vooral wat er goed gaat en 
geef tips, maar ik oordeel niet.’ Tegen de inmiddels aangeschoven 
Chantal: ‘Je had de les slim voorbereid, door alles al van te voren 
uit te knippen.’
Observaties, het samen voorbereiden van de lessen en eenheid 

‘Dat is een tomsouce’, antwoordt Anne op de 
vraag van juf Chantal Bentvelsen (30) naar de 
naam van de zoete lekkernij op het plaatje. 
Groep 3 van de combinatieklas 2/3 van de 
Meester Kremerschool (180 leerlingen) in 
Nederhorst den Berg is bezig zo veel mogelijk 
gebakjes op een van de drie voorgetekende 
dienbladen van het werkblad te plaatsen. Er is 
ruimte voor respectievelijk 6, 12 en 18 afbeel-
dingen. ‘We gaan dit in tweetallen uitzoeken, 
schrijf het antwoord op je dienblad en leg uit 
hoe je het antwoord gevonden hebt. Let op’, 
waarschuwt Bentvelsen haar leerlingen, 'het is 
op schaal. Dat betekent dat wat je ziet vier keer 
zo klein is dan in werkelijkheid. Dus ook de 
gebakjes. Ik zet de klok op tien minuten, zoek 
een vriendje en ga aan de slag.’ Sonja Goote 
(56), intern begeleider en leerkracht groep 5, 
volgt vanaf de zijkant de wijze waarop haar jon-
gere collega instructie geeft. Leraar in opleiding 
Iris, concentreert zich ondertussen volledig op 
de leerlingen van groep 2 in hetzelfde lokaal.

Sprong van goed naar
'geweldig' onderwijs



Voor meer informatie: 
www.stichting-leerkracht.nl
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in aanpak en normering, zijn volgens Goote de drie belangrijkste 
basisingrediënten waarmee naar een ‘geweldige’ school wordt 
toegewerkt. ‘Van harte ging het niet altijd. Niet iedereen vindt het 
prettig als ineens een collega over je schouder komt meekijken.’ 
Chantal herkent dat. ’Ik wilde het de eerste keer dat iemand bij 
mij in de klas zat veel te perfect doen. Maar juist omdat naar het 
positieve wordt gekeken, is het al minder eng. En dan vind ik het 
ook niet erg om Sonja te vragen of ik wel voldoende instructie geef. 
Omgekeerd ben ik weer handig met computers, daar vraagt zij me 
weer advies over.’     
 
BEROEPSTROTS 
‘Ja, het is net als het begin van Hill Street Blues’, beaamt directeur 
Hans van Hest de vergelijking met de populaire politieserie uit de 
jaren tachtig. Met het hele team bij elkaar voor een schoolbord 
begon brigadier Esterhaus de werkdag steevast met uitleg over 
lopende zaken en wat nieuw stond te gebeuren. Om zijn manscha-
pen vervolgens weg te sturen met de uitspraak ‘Let’s be carefull 
out there’. In de lerarenkamer hangt een groot whiteboard waarop 
precies wordt bijgehouden wie aan de beurt is om te observeren of 
geobserveerd te worden. Verder is er onder andere  ruimte voor de 
regel van de maand - in dit geval: ‘Zorg goed voor elkaar’ -, informa-
tie die elk teamlid moet weten, actieplannen en een klusjeslijst. Van 
Hest: ’Het verschil is dat wij omstebeurt de motiverende rol van die 
brigadier spelen.’
Hij wilde al vanaf zijn opleiding tot zijn aanstelling als schoolleider 
op de Meester Kremerschool naar een ‘lerende school’. ‘Het viel 
me op dat er in de klassen wel werd geleerd, maar dat het team als 
geheel vrij geisoleerd functioneerde. Ik begon toen met de collegiale 
consultatie. Maar dat was slechts drie keer per jaar en daardoor veel 
te vrijblijvend. Door een tip van een van de bovenschools directeu-

ren van ons bestuur ben ik in contact gekomen 
met McKinsey. Natuurlijk was niet ieder teamlid 
meteen even enthousiast over dit project, maar 
door deze aanpak groeit wel steeds meer het besef 
dat ze hun vak terugkrijgen. Wij weten wat goed is 
voor onszelf en onze leerlingen, wij zijn immers de 
professionals. En straks, als er voldoende vertrou-
wen is, is er wellicht ook ruimte voor een meer 
kritische benadering van elkaar.’
Als ‘ambassadeur’, deelt Van Hest zijn kennis met 
zijn collega’s van andere scholen van de Stichting 
Villa Primair in Huizen. Via zogenaamde ‘pizzases-
sies’, wisselen hij en zijn teamleden ervaringen 
uit met de deelnemende scholen aan het project. 
Doel is dat in 2014 75 scholen een poging wagen 
om van goed naar geweldig te gaan. De coaches 
die nu nog van buitenaf komen, moeten dan zijn 
vervangen door iemand uit de eigen gelederen. 
Van Hest: ‘Het belangrijkste is dat de  beroeptrots 
weer terugkeert. We laten ons niet meer op stang 
jagen door beleidsmakers.’

Peter Magnée
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Sonja Goote observeert in de klas van collega Chantal Bentvelsen.

Scholen kunnen zich nog inschrijven voor 
het nieuwe projectjaar tot een maximun van 
drie scholen per bestuur.
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‘We hebben een groot probleem 
met gezag en orde’ 

‘Ik heb wel te doen met docenten. Velen van 
hen hebben het gevoel dat ze de controle 
kwijt zijn. En ik denk dat ze gelijk hebben.’ 

George Smits, psycholoog en mediator, 
maakt zich zorgen over het tanende gezag in 
het onderwijs. ‘Ouders zouden weer moeten 

gaan opvoeden, maar daar hebben we helaas 
niet zo veel invloed op.’

Vanuit zijn functie als psycholoog en medi-
ator bij bureau Smits en Beerends in ‘s Herto-
genbosch, komt Smits, veelgevraagd en geliefd 
spreker op congressen, veel in aanraking met 
docenten die meer gezag willen verwerven. 
‘Ze hebben het gevoel dat ze uit controle zijn 
en ik denk dat dat klopt. Ik heb wel met ze te 
doen. De enorme werkbelasting zal hier debet 
aan zijn, maar ook het gebrek aan waardering 
voor hun expertise. Ouders nemen tegen-
woordig niet automatisch aan dat docenten 
gelijk hebben als ze bijvoorbeeld zeggen dat 
hun kind een leesachterstand heeft. Ja, we 
hebben een groot probleem met gezag en 
orde.’

ZUCHT NAAR PERFECTIE
‘Als kinderen naar school gaan, hebben ze al 
heel wat bagage’, weet Smits. ‘En daar moeten 
leraren maar mee dealen. Er wordt tegenwoor-
dig erg gefocust op IQ en resultaten. Elke 
ouder wil dat zijn kind een gelukkig mens 
wordt, maar geluk hangen we te veel op aan 
het halen van een hbo- of universitair papier-
tje. En dat is nu eenmaal niet mogelijk. De 
zucht naar perfectie: het kind moet goed kun-
nen leren én goed hockeyen én goed dwars-
fl uiten én goed paardrijden én veel vriendjes 
en vriendinnetjes hebben én goed zingen. 
Nou, zulke multitalenten zijn op de vingers George Smits: ‘Weet weer waarom je leraar werd en geen topkok.’
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‘We hebben een groot probleem 
met gezag en orde’ 
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van één hand te tellen. Waar zijn we 
toch mee bezig?! We moeten kinderen 
en mensen meer waarderen om wat ze 
werkelijk zijn: als iemand mijn blinde 
darm eruit haalt of de lekkage hier op 
kantoor repareert’ – wijst hij – ‘ben 
ik even blij met beide vakmensen. De 
overheid moet ook eens ophouden 
met die ridicule metingen: als je kleu-
ters al gaat testen op hun taalniveau, 
fok je de hele boel op.’

PRINSJES EN 
PRINSESJES
‘Daarnaast is de cultuur tegenwoordig 
zo, en ik maak me daar volgens mijn 
vrouw ook schuldig aan’, lacht hij 
ondeugend, ‘dat we onze kinderen 
behandelen als prinsjes en prinsesjes. 
We geven ze dat snoepje of laten ze 
maar op de computer om van het 
gezeur af te zijn. Ik denk dat dat dé 
frustratie is van deze opgroeiende 
generatie: ze ontdekken dat dingen 
niet kunnen of mogen en dat hebben 
ze nog nóóit van hun leven meege-
maakt!’ Smits vindt dat de overheid 
eigenlijk ouders zou moeten stimu-
leren weer meer te gaan opvoeden. 
‘En we zouden moeten leren hóe we 
moeten opvoeden! Jammer dat daar 
geen opleiding voor is. Er loopt te veel 
mis. In de jeugd wordt daardoor veel 
schade aangericht bij kinderen. Hoe 
de overheid dit zou moeten stimule-
ren weet ik eerlijk gezegd niet. Maar 
ik weet wel dat het een aardig steuntje 
in de rug zou zijn voor de leraren: een 
erkenning van hun probleem.’

ÉCHTE LERAREN
Waar docenten wel invloed op heb-
ben, is hun eigen functioneren. ‘Elke 
échte leraar is in staat om gezag te 

hebben of te verwerven’, meent Smits. Op 
de vraag hoeveel procent van de leraren dan 
échte leraren zijn, moet hij het antwoord 
schuldig blijven. Hij ziet wel veel leraren 
die zich niet meer bewust zijn van het eigen 
talent. ‘Een leraar in hart en nieren moet het 
kunnen, daarvan ben ik overtuigd. Het kan 
wel zijn dat je op het ene moment minder 
gezag uitstraalt of hebt dan op het andere, 
of dat je bijvoorbeeld beter in het volwas-
senenonderwijs kunt gaan werken dan op de 
basisschool. Als er een belemmerende factor 
is, is die weg te nemen. Als het meer genetisch 
bepaald is, dat het toch niet in je bloed zit, 
dan wordt het lastig.’ 

ONMACHT
Smits vindt dat in de lerarenopleidingen meer 
aandacht moet komen voor gezag, orde hou-
den en het voeren van moeilijke gesprekken 
met ouders. ‘Wij geven daar wel trainingen 
en begeleiding in, maar eigenlijk zou de hele 
beroepsgroep hierop bijgeschoold moeten 
worden. Gezag moet niet ontstaan uit macht, 
want dan handel je uit onmacht en maak je 
leerlingen angstig. Reageer je uit boosheid of 
irritatie, dan werkt het niet. Dan fok je jezelf 
en je leerlingen op. Je moet als docent weer 
voelen wat je kracht en je talent is. Weet weer 
waarom je leraar werd en geen topkok, wie 
je bent, en maak dat niet kleiner dan het is. 
Handel vanuit je talenten en je authenticiteit. 
Zie ook in dat weerstand van ouders geen 
aanval is op jóu. Steun als schoolleider je 
docenten, zie hun talenten, help hen die te 
ontwikkelen, bekrachtig hen!’ Smits propa-
geert geen vaste methodes of strakke orde of 
structuren in de klas. ‘Nee, het moet bij je 
passen. Voor de een werkt orde en strengheid, 
voor de ander niet. Je moet in verbinding 
staan met je eigen talenten, je emoties en je 
leerlingen en dan voel je vanzelf dat je een 
grens moet stellen en orde moet handhaven.’

Ciska de Graaff
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‘Hé, krijgen we bejaardengym?’ 
Het is niet voor iedereen weggelegd, maar 

juffrouw Ad Aarts is met haar tachtig jaar 
nog fi t genoeg om les te geven. Dat doet 

ze graag en al vijfenveertig jaar op dezelfde 
basisschool, De Schakel in Ammerzoden. 
Vroeger werkte ze fulltime, tegenwoordig 
springt ze bij als leraren ziek zijn. Op haar 

vijfenzestigste ging ze met pensioen, maar 
maakte meteen een doorstart als invalkracht.

Juf Ad Aarts zestig jaar voor de klas

Ad Aarts: ‘Wat er in ieder geval niet is veranderd in het onderwijs zijn de lessen. Taal is taal, rekenen is rekenen.’
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Aarts is wat ouder dan de gemiddelde leerkracht en dat ont-
gaat de leerlingen niet. Sommige kinderen vragen wel eens 
naar haar leeftijd, maar dat vindt ze niet erg. ‘Ik heb er wel lol 
in. Tijdens de gymles vroeg er laatst iemand: “Hé, krijgen we 
bejaardengym?” Daarop zei ik: “Ja, maar ik hoef niet te gym-
men, dat moet jij doen. Wacht maar.”’ 
Zolang ze er lol in blijft houden en ze het fysiek aankan, gaat 
ze gewoon door. ‘Ik werk wel minder. In het begin viel ik 
wekenlang in, nu is het een dag of een halve dag. Elke week 
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‘Hé, krijgen we bejaardengym?’ 
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wel een keer. Als het goed gaat, ga ik 
door, maar je moet niet krakkemikkig 
worden.’

BOVENBOUW
Twintig jaar lang nam ze samen met 
een andere lerares groep 3 voor haar 
rekening. Niet omdat ze deze klas zo leuk 
vond, maar van de nauwe samenwerking 
met haar collega genoot ze. Aarts ging na 
haar pensioen meteen als invaller aan de 
slag bij de bovenbouw. ‘Ik zei tegen mijn 
collega dat we dat twintig jaar eerder had-
den moeten doen. In de bovenbouw kan 
je meer van jezelf kwijt: aardrijkskunde, 
geschiedenis en praten over het leven. 
Met de kleuters gaat dat heel anders. 
Daarom was het in de onderbouw fi jn 
om er iemand naast te hebben met wie 
je af en toe een wat dieper gesprek kon 
hebben.’ Ze is erg gesteld op de andere 
leraren en kan al haar sores bij hen kwijt. 
‘Met een van mijn collega’s heb ik dertig 
jaar gewerkt; dan word je vrienden. Ook 
buiten school.’  

VERSCHIL 
Er wordt vaak aan juf Aarts gevraagd 
wat het grootste verschil is tussen het 
onderwijs van 60 jaar geleden en dat van 
nu. ‘Ik zeg altijd maar zo: hoe ik er een 
halve eeuw geleden uitzag, is een groot 
verschil met nu. Voor het onderwijs geldt 
dat precies zo. Alles was toen strak en 
vast. Strak in de rij staan voor het toilet 
bijvoorbeeld. Er verandert eigenlijk niks, 
want je groeit gewoon mee. Dat merk je 
niet en je bent je ook niet bewust van die 
verandering. Pas als je terug gaat kijken 
zie je verschillen. Het strak in de rij staan 
gebeurt nu niet meer.’ Wat in ieder geval 
niet is veranderd zijn de lessen. ‘Taal is 
taal, rekenen is rekenen. De methodes 
veranderen wel, maar taal en rekenen 

blijven aan de orde komen. Het gaat ook niet om de manier van 
leren, het is uiteindelijk de juf voor de klas die het doet.’

DIGITAAL 
Lesgeven gebeurt steeds digitaler. Aarts wil graag meekomen in 
het moderne onderwijs. ‘Ik laat collega’s vaak even meekijken of 
ik het goed snap. Ik kan er wel mee overweg en gelukkig helpen de 
andere juffen en meesters me. Van tevoren rijd ik even langs school 
en vraag ik wat ik precies moet doen en bereid dat dan voor.’ 
Een voorkeur voor wel of niet digitaal heeft ze niet. ‘Je moet het 
gewoon een beetje bij zien te houden. Ik kan het in ieder geval ook 
nog goed zonder digitale middelen.’ 

VOORVALLEN
Tegenwoordig hebben jonge mensen de grootste moeite om een 
opleiding te kiezen, maar voor Aarts was de keuze voor het onder-
wijs geen moeilijke beslissing. ‘Ik zat op een kostschool en wilde 
doorleren. Thuis speelde ik wel eens ‘schooltje’ en zo ben ik erin 
gerold. Ik heb het altijd graag gewild.’ Al die zestig jaar had ze het 
uitstekend naar haar zin. Toch ging ze na het werk niet altijd vrolijk 
naar huis. ‘Net als in het leven maak je op school leuke en minder 
leuke dingen mee. Ik ben wel eens huilend naar huis gegaan. Soms 
ben je heel blij na een werkdag, soms juist heel kwaad. Er zijn nu 
eenmaal wel eens voorvallen, maar die vergeet ik meteen weer. Ik 
heb zo’n 1.800 leerlingen in de klas gehad, dan onthoud je niet alle 
gebeurtenissen.’  

DRIE GENERATIES
Dat het onderwijsbloed door de familie stroomt, bewijst de dochter 
van Aarts. Ook zij geeft les op De Schakel. Daarnaast is Aarts de 
juffrouw van haar kleinzoon. Er zijn op dit moment dus drie gene-
raties van de familie actief op school. ‘Ik heb al mijn kleinkinderen 
lesgegeven. De laatste van de vijf zit nu in groep 8.’ Haar eigen 
kinderen hebben ook in haar klas gezeten. Op een speciale behan-
deling hoefden ze niet te rekenen. ‘Het nadeel voor hen was wel 
dat als ze kattenkwaad op school uithaalden, ik dat al wist voor ze 
thuiskwamen. Maar mijn man was daar heel goed in. Hij zei altijd: 
“Thuis is geen school.” Zo hield ik die twee werelden gescheiden.’

Yvette Ruyters

‘ALS HET GOED GAAT, GA IK DOOR, MAAR JE 
MOET NIET KRAKKEMIKKIG WORDEN’



Werk &Recht
Onderzoek werkdruk en 
taken in school PO
De werkdruk in het primair onderwijs wordt als 
hoog ervaren. Dat is niet nieuw. Waar we wel 
benieuwd naar zijn is welke taken die werkdruk 
veroorzaken. We willen onze leden in het primair 
onderwijs daarom vragen om, ondanks de waar-
schijnlijk al hoge werkdruk, mee te werken aan dit 
onderzoek. Meedoen kost ongeveer 10 minuten. De 
resultaten zullen gebruikt worden voor een artikel 
in Schooljournaal en voor het maken van beleid door 
CNV Onderwijs. De leden in het primair onder-
wijs hebben vorige week een mail ontvangen met 
een link naar de enquête. Wie deze mail niet heeft 
ontvangen kan als lid van CNV Onderwijs de link 
aanvragen bij webmaster@cnvo.nl. Wij vragen onze 
leden dit snel te doen. Des te eerder kunnen we 
aan de slag met de onderzoeksresultaten.

Onderzoek werkdruk en 
taken in school VO
Leden in het voortgezet onderwijs geven regelmatig 
signalen af over een toename van de werkdruk door 
veranderingen in het taakbeleid van de school. 
Ook zijn er vragen of de cao wel wordt nageleefd. 
Om deze problemen aan te kunnen pakken is het 
belangrijk dat CNV Onderwijs een goed beeld 
heeft van wat er op de scholen gaande is. Daarom 
vragen we onze leden in het voortgezet onderwijs 
om een korte vragenlijst in te vullen. Er is een 
aparte vragenlijst voor leraren en voor oop’ers. 
Invullen duurt ongeveer vijf minuten. De leden 

in het voortgezet onderwijs hebben vorige 
week een mail ontvangen met een 
link naar de enquête. Wie deze mail 
niet heeft ontvangen kan als lid van 

CNV Onderwijs de link aanvragen bij webmaster@
cnvo.nl. Wij vragen onze leden dit snel te doen. 
Des te eerder kunnen we aan de slag met de onder-
zoeksresultaten.

CNV: ‘Stop met krampachtig 
bezuinigen’
CNV-voorzitter Jaap Smit roept het kabinet op te stop-
pen met het ‘krampachtige bezuinigingsbeleid’. Daar-
mee versterk je het perspectief niet, maar breek je het 
af, stelde hij in een reactie op de raming over het eerste 
kwartaal van 2013 van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS). ‘De cijfers voor de eerste drie maanden 
van dit jaar zijn niet goed. Ze tonen weer aan dat het 
recent gesloten sociaal akkoord echt noodzakelijk is. De 
komende tijd wil ik vooruit kijken: samen de schouders 
onder het sociaal akkoord zetten, zodat het vertrouwen 
van mensen weer kan groeien. De graadmeter van het 
CBS zal dit vanzelf uitwijzen’, aldus Smit. De CNV-
voorzitter benadrukt dat de werkloosheid steeds verder 
oploopt. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat er in 
het eerste kwartaal van dit jaar 99.000 minder banen 
waren dan in het eerste kwartaal van 2012. 

Beter pensioen voor zzp-ers 
in zicht?
Het kabinet wil dat de overheid een rol gaat spelen 
bij het opzetten van een vrijwillige collectieve pen-
sioenregeling voor zelfstandigen. Staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken wil ook gaan onderzoe-
ken of en onder welke voorwaarden de pensioen-
opbouw van zzp’ers kan worden behouden wan-
neer zij een beroep moeten doen op de bijstand. 
De Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfond-
sen, is met een eigen verkenning gekomen naar 
mogelijkheden om de pensioensituatie van zzp’ers 
te verbeteren. Die verbetering is hard nodig. Wie 
zzp’er is geworden vanuit een dienstverband met 
deelnemerschap bij ABP kan de pensioenopbouw 
maar drie jaar lang vrijwillig voortzetten. Tot de 
leeftijd van 62 jaar geldt daarvoor de doorsneepre-
mie. Vanaf 62 jaar moet een hogere individuele 
premie worden betaald.
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Maandag 27 mei Utrecht  
Dinsdag  04 juni Roermond 
Donderdag 06 juni Apeldoorn  
Maandag 10 juni Utrecht   
Dinsdag 11 juni Assen   
Donderdag 20 juni Den Bosch   
Donderdag 20 juni  Rotterdam   
Dinsdag 25 juni Roermond   
Dinsdag 02 juli Assen   
Maandag 08 juli 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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Juf Hanneke is een enthousiaste juf. Ze is erg spor-
tief en de gymles is dan ook een kolfje naar haar 
hand. Maar op een dag gaat het fout. Groep 8 gaat 
wandrekken klimmen en natuurlijk gaat Hanneke 
het eerst voordoen. Maar als ze in het wandrek 
klimt breekt een van de steunen af, waarmee het rek 
aan de vloer is verankerd. Het rek schiet los, Han-
neke valt ongelukkig en breekt haar enkel. De breuk 
is gecompliceerd en er blijkt ook nog wel iets aan de 
hand met haar rug, waarmee ze tegen het rek terecht 
is gekomen. Ze zit een aantal maanden thuis en het 
duurt al met al meer dan een jaar voor zij weer vol-
ledig kan werken. 
In die periode krijgt zij gelukkig veel aandacht en 
steun van haar collega’s, ouders en leerlingen. Haar 
hele huiskamer hangt vol met tekeningen. Hanneke 
heeft het toch maar getroffen met haar school! Dat 
blijkt pas echt als zich na een jaar een nieuwe ver-
rassing aandient. Op het salaris wordt voor de uren 
waarvoor zij nog arbeidsongeschikt is 30 procent 
gekort. Ze belt met het administratiekantoor en 
daar legt de salarismedewerker haar uit dat na een 
jaar ziekte deze korting moet worden toegepast. Dat 
vindt Hanneke toch wel wat te gortig en tamelijk 
boos belt ze naar de school.
De directeur hoort het verhaal aan en is het met 
haar eens dat dit wel erg vervelend is. Hij belt met 
het administratiekantoor om te kijken of er iets aan 

Wie betaalt de rekening?
VRAAG:

die korting te doen valt. Daar wordt hem verteld 
dat Hanneke binnen 30 dagen na het gebeurde de 
werkgever op de hoogte had moeten stellen dat het 
ongeval te wijten was aan nalatigheid van de werk-
gever. De nalatigheid bestond er in dit geval uit dat 
verzuimd was tijdig te controleren of de materialen 
in de gymzaal nog in orde waren. Dat schiet de 
directeur in het verkeerde keelgat. Hanneke had in 
die 30 dagen wel wat anders aan haar hoofd dan uit 
te zoeken hoe het met de verantwoordelijkheid en 
de aansprakelijkheid gesteld was. Hij legt de zaak 
voor aan CNV Schoolleiders en daar wordt hem 
uitgelegd dat die 30-dagen termijn alleen bindend 
is als er geen aannemelijke reden is om daarvan af 
te wijken. De directeur weet daarmee genoeg en 
geeft de administratie opdracht om de salariskorting 
ongedaan te maken. Wel vraagt hij Hanneke om 
alsnog een brief te schrijven naar het bestuur en 
daarin te melden dat zij van mening is dat de werk-
gever aansprakelijk is voor het ongeval dat haar is 
overkomen. Uiteindelijk komt het allemaal goed en 
worden ook het aangesproken eigen risico en andere 
medische kosten netjes vergoed.
Helaas gaat het niet altijd zo. Het is daarom van 
belang bij dit soort voorvallen voor de zekerheid 
binnen 30 dagen na een ‘bedrijfsongeval’ de werk-
gever een brief te schrijven en hem daarin formeel 
aansprakelijk te stellen.

ANTWOORD:



Uw partner in training en advies

Cursussen
Maak gebruik van individuele coaching en begeleiding!

Er gebeurt veel in het onderwijs, bij besturen en 
op scholen. CNV Onderwijs stimuleert goed per-
soneelsbeleid met als kenmerken employability 
(je leven lang goed aansluiten op de vraag naar 
arbeid), leven lang leren en talentontwikkeling. 

Wilt u uw werk graag anders invullen, maar 
weet u niet op welke manier? Heeft u er moeite 
mee om uzelf te profi leren of weet u niet goed 
hoe u dat aanpakt? Heeft u last van werkdruk of 

werkstress? Of neemt het plezier in het werk af?

Dan is individuele begeleiding of coaching wellicht 
iets voor u. Samen met uw persoonlijk begelei-
der/coach brengt u in kaart wat uw leerwensen 
zijn en stelt u een programma op. De duur van de 
begeleiding is afhankelijk van de leerwensen die 
u heeft. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? 
Neem dan contact op met CNV Onderwijs Acade-
mie: (030) 751 17 47.
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Annemieke Schoemaker is werkzaam als advi-
seur en coach bij CNV Onderwijs Academie. Ze 
vertelt: ‘De behoefte aan coaching kan ontstaan 
uit verschillende situaties. Een veelgeziene is 
natuurlijk werkdruk. Soms gaan mensen daar 
bijna aan onderdoor. Er worden steeds meer 
eisen aan onderwijspersoneel gesteld en ook 
moeten er meer uren worden gemaakt. Die 
ervaren werkdruk heeft niet alleen te maken 
met de opgelegde taken, maar kent ook een 
persoonlijke kant. Hoe komt het dat je moeilijk 
“nee” kunt zeggen, niet in staat bent grenzen te 

stellen en dus ook nooit stopt met wer-
ken? Dan kan het fi jn zijn om daar in 
persoonlijke gesprekken met iemand 
over na te denken. Een andere situatie 
waarin je aan coaching zou kunnen 
denken, is bij loopbaanvraagstukken. 
Wil je dit werk blijven doen? Hoe 
kan ik me ontwikkelen de komende 
jaren? Hoe kun je in een andere 
schaal terecht komen? Ook dan 
kan het nuttig zijn om met een 
coach te sparren. 

stellen en dus ook nooit stopt met wer-

over na te denken. Een andere situatie 
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Jan Bijstra (56) is ontwik-
kelingspsycholoog en onder-
zoekscoordinator Regionaal 
Expertisecentrum Noord-

Nederland 4

Jan Bijstra (56) is ontwik-
kelingspsycholoog en onder-
zoekscoordinator Regionaal 
Expertisecentrum Noord-

Nederland 4

Jan Bijstra
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Moeten we ons nu zorgen maken over het welzijn van onze 
jeugd of niet: het blijft een intrigerende vraag. Uit een 
recent onderzoek van Unicef in 29 landen komt naar voren 
dat de Nederlandse jeugd het gelukkigst is. Zij scoort het 
hoogst als het gaat om materiële welstand en deelname 
aan het onderwijs en onderwijsprestaties. Op het onder-
deel (risico)gedrag laat de Nederlandse jeugd ook het 
meest positieve beeld zien, al zijn hier wel nuances in aan 
te brengen. Zo is het percentage overgewicht het laagst, 
evenals het percentage tienermoeders. Ook het alcoholge-
bruik is bescheiden in vergelijking met de andere landen. 
Wat betreft roken en blowen scoort de Nederlandse jeugd 
daarentegen minder positief. Maar de algemene conclusie 
is toch dat maar liefst 95 procent tevreden is met het leven.
Plaats daar tegenover een recent rapport van onderzoeks-
centrum C4Youth dat verbonden is aan het UMC Groningen 
en de Rijksuniversiteit Groningen. Het rapport dat gaat over 
jongeren uit de provincie Groningen, meldt dat 20 procent 
een vorm van jeugdzorg ontvangt. Eén op de vijf dus. Luci-
enne van Eijk, coördinator van C4Youth, noemt dat hoog en 
maakt zich zorgen. De teneur van dit rapport is dus duidelijk 
anders dan die van het Unicef-rapport.
Ieder kind dat een vorm van jeugdzorg ontvangt, is een 
reden tot zorg. Wanneer één op de vijf jongeren daarmee 
te maken heeft, is er dus meer dan voldoende aanleiding 
om ons zorgen te maken…..dat wil zeggen: over die groep. 

Of 20 procent jongeren in de jeugdzorg ook hoog is en 
reden om aan de bel te trekken, is de vraag. Vooraf: het 
vaststellen van dergelijke percentages is een lastige aan-
gelegenheid, wat onder andere te maken heeft met hoe 
de criteria voor zorg en probleemgedrag precies worden 
gedefi nieerd, over welke leeftijdsperiode binnen de over-
koepelende term ‘jeugd’ het gaat en wie om een oordeel 
wordt gevraagd: kinderen en jongeren zelf, hun ouders of 
beroepsopvoeders zoals leerkrachten.
Dit in aanmerking genomen laat onderzoek naar welbevin-
den van en problematiek onder de jeugd al decennialang 
een brede range aan cijfers zien: percentages variëren 
grofweg tussen 5 en 30 procent. Het percentage van 20 
procent, zoals gevonden door C4youth, is dan ook business 
as usual en dat is het al zolang er systematisch onderzoek 
wordt gedaan. Zoals gezegd: geen reden om tevreden 
achterover te leunen, maar getuige het Unicef-onderzoek 
is het zeker geen reden om de alarmbel te luiden en ons 
ernstig zorgen te maken over de jeugd in zijn geheel. 
Ongerustheid over onze jeugd loopt echter wel als een 
rode draad door de geschiedenis. Uit de oudheid zijn al 
spijkerschriftteksten gevonden met alarmerende berich-
ten over de jeugd en ook de aloude Socrates maakte zich 
al ongerust. Misschien moeten we ons daarom wel zorgen 
gaan maken over onszelf op het moment dat we ons geen 
zorgen meer maken over onze jeugd.

IEDER KIND DAT 
EEN VORM VAN 

JEUGDZORG 
ONTVANGT, IS EEN 
REDEN TOT ZORG

Jeugdzorg

COLUMN



Schooljournaal 24

‘Met kinderen werken houdt je jong, dus ik 
denk dat ik dit werk wel tot mijn pensioen 

ga volhouden’, zegt Eric Slierendregt 
(53 jaar), pabostudent en stagiair op 

basisschool Het Vianova in Alphen aan 
den Rijn. De groepsleerkracht die hem 

begeleidt noemt hem de ‘oudste stagiair 
ooit’, maar ook ‘de ideale stagiair!’ 

‘Het maakt me jonger!’ 
Stagiair (53) staat te springen om in het onderwijs te gaan werken

ogen, ze zien wat ze niet mogen, de ene keer min 10, de andere 
keer weer min 4, je wordt er gek van, net als de woorden op dit 
papier.’ Meester Eric complimenteert Thijs uitgebreid.
 
VREUGDE BRENGEN
Slierendregt werkte 13 jaar bij de ANWB, een blauwe maandag 
bij een accountantsbureau en daarna 17 jaar bij uitgeverij Kluwer 
als onder meer projectmanager. Bij Kluwer ging het niet goed en 
op een gegeven moment was Slierendregt aan de beurt. ‘Ik zag 
dat aankomen en ging nadenken: wat nu? Iemand fl uisterde me 
in dat ik het onderwijs in moest gaan. Toen realiseerde ik me dat 
ik altijd heel graag mijn kinderen, nu 12 en 15 jaar, naar school 
bracht. Jubelende kinderen geven een bijzonder gevoel, van vrij-
heid, vreugde, pret, leven. Ik moet nog tot mijn 67ste werken en 

Deo gen

Ikhe bverve lendeog en

Zez ien watz enie tmogen

Deene keermi n10 de,

And erekeer weermi n4

Jewor dter ge kvan

Neta lsdewo orde nop ditpa pier

‘Schrijf dit gedicht goed op, zodat het 
leesbaar wordt’, vraagt meester Eric aan de 
leerlingen van groep E De Planeten. Een paar 
leerlingen grijpen meteen hun pen en gaan 
aan de slag met deze – door de stagiair zelf-
gemaakte – oefening taalbeschouwing. Een 
paar anderen zitten een beetje glazig te kijken. 
Na een paar minuten wil Thijs het gedicht 
wel voorlezen: ‘De ogen. Ik heb vervelende 

FASENONDERWIJS 
Het Vianova werkt met fasenonderwijs, waar-
bij een fase voor een leerling 20 weken duurt 
en waarbij vlotte leerlingen een fase kunnen 
versnellen, en leerlingen die meer tijd nodig 
hebben om het leerpoces te doorlopen een fase 
kunnen verlengen. Deze kinderen zitten wel 
bij elkaar in de klas. Zo kan het dat Slierend-
regt werkt in een groep 6/7 met leerlingen in 
4 verschillende fasen. De school kent ook een 
afdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Verder 
werken de leerlingen zelfstandig aan hun eigen 
weektaak.

Eric Slierendregt: ‘Ik vind het zo mooi dat je kinderen vreugde kan 
brengen en iets kan leren!’ 
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dat wil ik dan wel doen in een beroep waar ik mijn ziel en zalig-
heid in kan gooien en ik denk dat onderwijs dat is. Het is wel 
zwaar, maar anders zwaar dan mijn vorige banen. Het werken 
met kinderen houdt je jong, daar krijg je energie van, dus ik 
denk dat ik dit werk wel tot mijn pensioen kan volhouden. De 
fi lm It’s all gone Pete Tong is me uit het hart gegrepen. Het gaat 

over een succesvolle dj op Ibiza, die doof wordt en aan lager wal 
raakt. Dan krabbelt hij toch weer op en maakt zelfs een cd. Vlak 
na een optreden verdwijnt hij echter spoorloos. En dan zie je 
even een heel kort shot, paar seconden, waar hij voor een klasje 
staat, lachende kinderen om zich heen. Dat vind ik zo mooi! Dat 
je kinderen vreugde kan brengen, aan het lachen kan maken, 
iets kan leren.’ 

BRUCE SPRINGSTEEN
Via via kon Slierendregt een keer een dagje meelopen op een 
school en toen had hij de smaak te pakken. Hij ging naar de 
pabo en zit nu in zijn tweede jaar. Hij lacht: ‘De gemiddelde stu-
dent is 25 jaar, dus ik steek daar wel een beetje bij af. We begon-
nen vorig jaar met 40 studenten, nu zijn er nog 11 over. De rest 
is afgehaakt: verkeerde studiekeuze gemaakt, kunnen het niveau 
niet aan, hebben het onderschat, hebben het geïdealiseerd, 
ontdekken dat het wel wat meer is dan tekenen en blokfl uiten. 

Ik denk dat ik met mijn leeftijd en ervaring 
kinderen meer kan geven dan een jongere die 
net van de pabo komt. Ik heb dingen meege-
maakt en die schud ik zo uit mijn mouw. Ik 
ben zelf een groot fan van Bruce Springsteen 
en ik vind dat er te weinig aandacht wordt 
besteed aan popmuziek in het basisonderwijs. 
Ik heb de muziekspreekbeurt geïntroduceerd 
aan de hand van een song van Springsteen. 
Waitin’on a sunny day. Ik heb dit nummer 
besproken en kon daar Engels , symboliek, 
geschiedenis aan koppelen. Door kinderen 
dit ook te laten doen met hun favoriete num-
mer, leren ze ook om te presenteren.’ 

HIJGENDE BAAS
‘Een ander voordeel van op oudere leeftijd 
in het onderwijs beginnen, maar dat klinkt 
misschien wat midlifecrisis-achtig: het houdt 
je jong. Je komt weer midden in de bele-
vingswereld van kinderen te staan. Tijdens 
mijn eerste stage kwam er een kind naar me 
toe met een tekening: “Meester meester, ik 
heb een drol getekend!” Dat is toch heel wat 
anders dan maandagochtend naar kantoor 
gaan, hijgende baas in je nek die zegt dat de 
cijfers in excel moeten worden aangeleverd 
en anders zwaait er wat. Ik heb het idee dat 
het me jonger maakt. Maar ik stond in het 
eerste jaar ook te stuntelen. Ik ben gewend 
presentaties te geven voor vijftig man, maar 
hier is het toch heel wat anders voor dertig 
kinderen. Een onderwijzer is ook een mana-
ger. Ik hoor wel dat ik overwicht heb over de 
groep. Dat kan zijn omdat ik al wat ouder 
ben.’ Lachend: ‘Maar ik heb ook wel eens op 
mijn eerste schooldag gehad: “He kale, kom 
eens hier!”

Ciska de Graaff

‘OUDSTE STAGIAIR OOIT’ 
Annemarie Damshuiser, de groepsleer-
kracht van groep E, de Planeten, over haar 
stagiair: ‘Dit is veruit de oudste stagiair 
die ik ooit gehad heb, maar ik ben echt 
heel blij met hem. Hij twijfelt niet meer 
of dit wel echt is wat hij wil, zoals andere 
stagiaires wel eens doen. Hij bereidt zijn 
lessen altijd goed voor en doet altijd iets 
met feedback. Echt een ideale stagiair!’ 



Schooljournaal 26

‘Leerling is méér    dan taal en rekenen’
Finse onderwijsgoeroe Pasi Sahlberg:

Finse leerlingen beginnen op latere leeftijd 
(7 jaar) met school, zitten minder uren in 

de klas en maken minder huiswerk. En 
het zijn excellente studenten, zo blijkt uit 

internationale rankinglists. Het geheim van 
het Finse onderwijs? Onderwijsgoeroe 
Pasi Sahlberg, vorige week tijdens een 

masterclass:  ‘Goede leraren geven goede 
resultaten. Onze docenten hebben allemaal 

een academische graad behaald in het 
eigen vakgebied en in onderwijskunde. Ze 
zien hun werk niet als bijbaan of hobby. Ze 

wíllen in de klas staan en dragen met passie 
de grote verantwoordelijkheid: leerlingen 

laten excellereren.’

Pasi Sahlberg: ‘For now we are lucky guys.’ 
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‘Het is niet onze intentie beter te zijn dan andere landen. Wel 
willen we goed onderwijs bieden aan elk kind, zodat iedereen 
in Finland de kans krijgt succesvol te worden. Equity, het eigen 
vermogen ontwikkelen, daar draait het om in het Fins onder-
wijsmodel’, aldus Pasi Sahlberg, de Finse onderwijsgoeroe, die 
vorige week een aantal masterclasses gaf in Nederland om zijn 
boek Finnish lessons te promoten. De hoogleraar onderwijs-
kunde aan de Universiteit van Helsinki en directeur van het 
Centre for International Mobility and Cooperation (CIMO) 
bij het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur, noemde op 
Landgoed De Horst in Driebergen het grote vertrouwen in het 
eigen onderwijssysteem typerend voor zijn land. ‘Een Inspec-
tie kennen we niet. Evenmin eisen van een ministerie van 
Onderwijs, die van bovenaf aan scholen worden opgelegd. Er 
zijn in ons land drieduizend scholen met elk een eigen onder-
wijsconcept, curriculum en schema’s. De Finnen vertrouwen 
op de kennis en kunde van de professionals om hun kinderen 

‘AANZIEN DOCENT 
KRIJGT EEN BOOST’
‘Inzetten op hoger en beter opgeleiden voor de klas, 

daarmee moet de overheid aan de gang. Van daaruit 

maak je automatisch een slag in het onderwijs’, zegt 

Emmalien Springer, docentencoach/docent Neder-

lands op het Calvijn met Junior College (vmbo/mbo) 

in Amsterdam, op de vraag wat ze heeft opgestoken 

van de masterclass. ‘Onderwijsprofessionals opleiden 

in een klinische setting, daar geloof ik in. Idealiter staat 

net als in Finland de lerarenopleiding naast een school, 

waar stagaires in de praktijk meedraaien. Ze geven el-

kaar feedback en krijgen die ook van de lerarenoplei-

ders. Natuurlijk wordt het onderwijs daar inhoudelijk 

beter van. En ook het aanzien van de docent krijgt een 

boost. In Finland wordt de functie zelfs vergeleken met 

die van een medisch specialist! Persoonlijk vind ik dat 

we ons als docent meer bewust moeten zijn van onze 

relevante taak; van de waarde die we hebben voor 

onze leerlingen en elkaar. Het salaris omhoog? Nee 

hoor, we verdienen heel veel geld in het onderwijs.’
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vooruit te helpen.’ 
En niet zonder resultaat. Finland staat al 
jaren nummer één op de rankinglist van 
Pisa, een driejaarlijks vergelijkend onder-
zoek onder 15-jarigen in 65 deelnemende 
landen, onder auspiciën van de Organi-
satie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO). Daarna volgen  
China, Singapore en Zuid-Korea. Neder-
land staat op nummer tien. In vergelijking 
met de Verenigde Staten (nummer 29) 
volgen de Finse  scholieren zelfs twee 
jaar minder les. Ook het schoolsysteem 
functioneert tegenovergesteld aan dat van 
bijvoorbeeld het rigide Zuid-Korea. Daar 
volgen de leerlingen met enkele tussenpo-
zen ruim twaalf uur les per dag.  

SERIOUS STUFF
Sahlbergh reist stad en land af om het Finse onderwijssysteem en 
haar successen toe te lichten. ‘Niet om te kopiëren maar om lessen 
uit te trekken, die misschien passen bij uw cultuur.’ Aan de hand 
van sheets gaat hij tijdens de masterclass dieper in op het begrip 
Equity. Tegenovergesteld daaraan staat volgens hem de Global Edu-
cational Reform Movement (GERM), een virus, zo oordeelt hij, dat 
momenteel door Europa waart. ‘Staat Equity voor samenwerking en 
trustbased, GERM richt zich op competitie en onderzoeksresultaten. 
In plaats van in assesments en toetsen investeren nationale overheden 
liever geld in goed onderwijzend personeel, in ondersteunende pro-
fessionals als een schoolarts- en schoolpsycholoog en docenten met de 
masteropleiding special educational needs. Ook fi nanciert de Finse 
overheid een breed samengesteld onderwijsprogramma. We vinden 
een leerling méér dan taal en rekenen. Even belangrijk zijn vakken 
als kunst, muziek en sport. Onze kinderen gaan vanaf zeven jaar naar 
school. Daarvóór kunnen ze in de opvang of de pre-school terecht die 
gericht zijn op spelen en muziek maken. Formele instructies worden 
er niet gegeven. Spelen is serious stuff. Het triggert de  verbeelding, het 
verstand, door creativiteit ontwikkelen ze nieuwe ideeën.’
Sahlberg vertelt dat kinderen in zijn land van zeven tot twaalf jaar op 
de basisschool zitten, en van twaalf tot negentien jaar op de boven-
school. Vanf hun twintigste gaan ze studeren of kiezen ze voor werk. 
Hij heeft dan ook drie lessen voor alle betrokkenen bij het onderwijs 
in Nederland: ‘Laat kinderen spelen, heb meer vertrouwen in ze en 
toets minder. Maar bovenal: echte winnaars zijn niet competitief.’  

OMSLAG 
Vanuit de zaal komen vragen als: ‘Waar ligt de bron voor het succes-
volle, leerlinggerichte Fins onderwijssysteem?’ En: ‘Hoe ziet Finland 
de eigen toekomst?’ Sahlberg: ‘Beginjaren zestig van de vorige eeuw 
begon de omslag in denken. Aan de ene kant lag de communistische 
kolos Sovjet-Unie, aan de andere kant West-Europa, waarbij we 
economisch evenmin goed aansloten. Hoe ons land op te waarderen? 
We hebben geen bodemschatten, alleen maar mensen, dachten de 
Finnen realistisch. Laten we investeren in onderwijs, besloten we als 
land. Rond 2000 bleek, voor ons totaal onverwacht, dat we tot het 
beste onderwijssysteem ter wereld horen. Die toekomstvisie is een 
lastiger punt. Drieduizend scholen met drieduizend visies is de status 
quo. Wel denken we gezamenlijk na over ict op scholen. We willen 
niet gaan achterlopen. Anderzijds zijn de multimedia wel heel over-
heersend. Hoe je dat in toom kunt houden in de onderwijspraktijk? 
Misschien met schooldagen met voor de lunch geen en ‘s middags 
wel digitaal lesmateriaal. We gaan het zien in onderwijzend Finland. 
For now we are lucky guys.’

Beatrice Keunen
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webbedingetjes

@ Harrie© is de personifi catie van de ideale collega-werk-

nemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werkne-

mers met een arbeidsbeperking. Deze actie van CNV Jon-

geren is onlangs gelanceerd. Kijk voor meer informatie op 

www.ikbenharrie.nl. 

@ Er wordt steeds meer en op jongere leeftijd Engelse les 

gegeven in het basisonderwijs. Daarom biedt Schooltv Engels 

televisie voor deze lessen in het primair onderwijs. Kijk voor 

meer informatie op www.schooltv.nl/engels_docent. 

@ Waar ligt het voormalige eiland Urk? Door welke plaatsen 

komt de Elfstedentocht? Op de website www.topografi e-ne-

derland.nl kun je je kennis van Nederlandse plaatsen oefenen: 

provincies, steden, snelwegen, wateren, heuvels, parken en 

polders, van de A1 tot de Zuidplaspolder.

     Voor mij is de mogelijkheid om te 
professionaliseren belangrijker dan een 
goed salaris

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de afgelopen 

weken op de site stond. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak:

Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse overheid zich 

inzet voor de continuïteit van Nederlands onderwijs in het 

buitenland

APENSTAARTJES

Getwitterd

Joany Krijt: 
Geheim van het Finse onderwijssysteem? Ja-
renlang wordt gebouwd aan hetzelfde onder-
wijsbeleid. Geen wijziging iedere 3 a 4 jaar. 
Dat helpt. (14 mei)
www.twitter.com/joanykrijt - Vicevoorzitter CNV Onderwijs

Stelling:

Eens 22%

Oneens 78%

@ @@@@@@@@

Pesten blijft de gemoederen bezighouden. In de LinkedIn-

groep van Schooljournaal wordt er opnieuw over gespro-

ken. Zo schrijft iemand: ‘Er zijn heel veel initiatieven om 

pesten terug te dringen en ik denk dat er heel veel goeds 

tussen zit. Maar als er ondanks alle inspanning toch ge-

pest wordt, kun je dan met deze middelen zorgen dat er 

morgen niet meer gepest wordt? Ik ben erg geïnteresseerd 

in de verschillende methodes en wil ook hier meer van we-

ten.’ Ook meepraten over pesten en eventuele oplossin-

gen? Sluit je aan bij de LinkedIn-groep van Schooljournaal.



Schooljournaal 29

Op woensdag 5 juni wordt de 25ste Algemene 
Vergadering (AV) van CNV Onderwijs gehouden in 
Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort.

VOORSTELLEN, AMENDEMENTEN 
EN MOTIES
Verenigingsorganen konden tot en met 14 mei 
amendementen indienen op de voorstellen die in 
Schooljournaal 8 van 20 april gepubliceerd zijn. Er zijn 
geen amendementen ingediend.

KANDIDATEN 
VERENIGINGSBESTUUR
Voor de vacatures in het verenigingsbestuur zijn drie 
kandidaten voorgedragen. De Sectorraad Gepensio-

neerden draagt Mensje van der Waal voor om nog een termijn 
aan het bestuur deel te nemen (aandachtsgebied gepensioneer-
den). Rob Bovee wordt door de Stuurgroep Schoolleiders voor-
gedragen voor een volgende termijn voor het aandachtsgebied 
schoolleiders. De kandidaat voor het aandachtsgebied primair 
onderwijs is Lianne Braat. Zij wordt voorgedragen door de 
Sectorraad Primair Onderwijs, als opvolgster van Janneke van 
der Zee.

WERKGEVERSCOMMISSIE DAGELIJKS 
BESTUUR
De Sectorraad Primair Onderwijs draagt Jérôme Schellings 
voor als kandidaat voor de functie van plaatsvervangend lid 
van de Werkgeverscommissie dagelijks bestuur.
Alle voordrachten kunt u vinden door in te loggen op 
www.mijncnvo.nl.

OPVRAGEN VAN TEKSTEN 
AV-STUKKEN
Alle kaderleden hebben de AV-stukken per e-mail ontvangen. 
De leden die zich hebben aangemeld voor de AV krijgen in de 
week voor 5 juni het agendaboek thuisgestuurd. Bent u geen 
deelnemer, maar wilt u toch de stukken ontvangen, stuur dan 
een e-mail naar av@cnvo.nl.

SPREKEN TIJDENS DE AV
Tijdens de AV heeft iedereen het recht om het woord te voe-
ren. Om de vergadering ordelijk te laten verlopen, is het echter 
prettig als van te voren bekend is of iemand over een bepaald 
onderwerp het woord wil voeren. Mocht bij het bestuderen 
van de stukken het idee ontstaan dat dit vanuit uw verenigings-
orgaan het geval is, neem dan voorafgaand aan de vergadering 
contact op met bestuurssecretaris Janneke de Groot, Postbus 
2510, 3500 GM Utrecht, e-mail jdegroot@cnvo.nl.

VRAGEN AAN HET 
VERENIGINGSBESTUUR
Wilt u vragen stellen aan het verenigingsbestuur? Ook dan 
kunt u het beste vooraf contact opnemen met de bestuurs-
secretaris. U wordt dringend verzocht uw vragen schriftelijk in 
te sturen.

We zien uit naar een succesvolle bijeenkomst,
Namens het dagelijks bestuur,

Cees Kuiper, algemeen secretaris 

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

NETWERK INVALLERS 
Woensdag 29 mei, 17–20 uur 
(+ maaltijd), basisschool Het Tim-
paan, Koningin Wilhelminastraat 10, 
Wehl, informatieve bijeenkomst voor 
invallers. Thema’s: Actuele onderwijs-
ontwikkelingen (passend onderwijs, 
leerlingenkrimp, lerarenregister), 
Groepsplannen en handelingsplan-
nen, Good Practice. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnvo.nl

Dinsdag 4 juni, 17.30 – 20 uur (+maal-
tijd), CNV Kantoor, Tiberdreef 4, 
Utrecht. Thema’s: Je positie als inval-
ler, Actuele onderwijsontwikkelingen 
(bekwaamheidseisen, lerarenregister, 
passend onderwijs), Handboek Eerste 
Hulp bij Invallen. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnvo.nl

GEPENSIONEERDEN
Rayon West-Brabant
Donderdag 13 juni, 9–18 uur, Essen. 

Excursiereis naar Mechelen, België. 
Thema: De relatie gepensioneerden - onder-
wijsbond in België, door Marianne Coopman, 
algemeen secretaris Christelijk Onderwij-
zers Verbond.
Historische stadswandeling met gids. 
Lunch inbegrepen. Aanmelden door het 
overmaken van € 15,- (leden) of € 20,- 
(introducés) op rekeningnummer 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).

Rayon Zuidoost-Brabant
Woensdag 5 juni, 14-16.30 uur, ontmoe-
tingsmiddag, bezoek/rondleiding Edah 
Museum, Oostende 167, Helmond. Ieder 
reist op eigen gelegenheid. Gratis parke-
ren bij het museum. Leden betalen € 5,-, 
introducés € 7,-. Aanmelden via antwoord-
strookje, f.g.martens@tele2.nl of bij Fr. 
Martens, Julianalaan 41, 5751 JW Deurne, 
(0493) 31 32 48.

JONG
Woensdag 29 mei, 16.30–20 uur (inloop 
16 uur), University Hotel, Rijksuniversiteit 
Groningen, Kleine Kromme Elleboog 7b, 
Groningen, netwerkbijeenkomst. Thema: 
De kracht in leerkracht. Workshops: In 
je recht als leerkracht!, door Melanie de 
Zeeuw, consulent starters en studenten 
CNV Onderwijs, Van werkdruk naar werk-
plezier, door Angela Kouwenhoven, bestuur 
CNV Jong. Niet-leden welkom, toegang 
gratis. Deelnemers ontvangen een nascho-
lingscertifi caat. Info/aanmelden: 
jongeren@cnvo.nl
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.



Deel jouw onderwijspassie!  
‘Vrienden van het onderwijs’ is dé online  

community die via Facebook en Twitter  

interessante nieuwtjes, tips en trics,  

evenementen en foto’s deelt. 

 In het onderwijs werken  
bevlogen mensen vol passie  
aan de toekomst van onze  

kinderen en ons land.

Neem eens een kijkje op www.facebook.com/VriendenvanhetOnderwijs 
of volg ons op Twitter via @vriendenvhonderwijs

www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Met de voordelige OHRA Autoverzekering zit u nooit 

zonder auto. Want dankzij onze uitstekende service 

krijgt u bij diefstal of total loss direct een gratis 

leenauto. Totdat het geld op uw rekening staat! Dat 

is één van de voordelen van onze complete 

autoverzekering. Deze garantie geldt voor onze WA 

plus, Budget WA plus, All Risk en Budget All Risk 

autoverzekering. 

Uw voordelen

•	 		gratis	leenauto	bij	total	loss	en	diefstal	totdat	het	

geld op uw rekening staat;

•	haal-	en	brengservice	in	heel	Nederland;

•	 24/7	hulp	bij	schade;

•	 20%	collectiviteitskorting;

•	 10%	extra	korting	op	uw	premie	in	het	eerste	jaar.

 

Nooit zonder auto met de OHRA
Autoverzekering.

SCO2910 0513.indd   1 10-05-2013   11:06:59
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Gezonde school
Onder het motto Scholen inspireren 
scholen, onderdeel van het programma 
#Jeugdimpuls, is het RIVM Centrum 
Gezond Leven op zoek naar inspire-
rende activiteiten die scholen succesvol 
inzetten om een gezonde leefstijl bij 
hun leerlingen te bevorderen. Heeft de 
school een plan om pesten aan te pak-
ken of veel energie gestoken in sport- 
en beweegactiviteiten? Deel dan nu de 
aanpak met andere scholen en be-
machtig een plek op de ‘gezonde kaart’ 
van Nederland. Na aanmelding wordt 
fi nanciële hulp of hulp bij het schrijven 
van een artikel of het maken van een 
fi lm geboden. Op deze manier toont de 
school gezonde leerlingen belangrijk 
te vinden en worden andere scholen 
op weg geholpen. Aanmelden kan tot 
1 juni. Meer informatie: www.gezonde-
school.nl. De geselecteerde voorbeel-
den worden opgenomen op de website, 
gebundeld in een (digitale) brochure en 
krijgen een vermelding op de ‘gezonde 
schoolkaart’ van Nederland. 

Nieuwe lesideeën
Als onderbouwleerkracht op 
zoek naar nieuwe lesideeën 
om leerlingen op een speelse 
manier kennis en vaardighe-
den aan te bieden? Dan is 50 
lesideeën voor de onderbouw 
een handig hulpmiddel. Auteur 
van het boek, Linda Willemsen, 
is leerkracht in het primair 
onderwijs. Tijdens haar op-
leiding ontwikkelde ze veel 
materialen om in de klas te kunnen gebruiken 
met als doel kinderen te enthousiasmeren voor de 
lesstof, zodat ze de kennis snel eigen maken. Het 
boek begint met algemene informatie over het le-
ren. Hierna worden de vijftig lesideeën uitgebreid 
beschreven. Ze kunnen direct worden toegepast 
in de praktijk en gebruikt tijdens instructies, maar 
ook om de interactie of samenwerking tussen 
leerlingen en leerkracht te vergroten. 50 lesideeën 
voor de onderbouw kost € 24,95 en is verkrijgbaar 
via www.vangorcum.nl. Op www.klasvanjufl inda.nl is 
extra materiaal te vinden dat aansluit op het boek. 

Social media in het onderwijs
Hoe kunnen docenten hun voordeel doen met social media als Twitter, LinkedIn en Facebook? In haar 
boek @DeDocentcoach leert auteur Inge van Erkel, 
trainer en ervaren loopbaanbegeleider, hoe docen-
ten alles uit zichzelf kunnen halen voor een vol-
gende carrièrestap waarbij social media niet meer 
is weg te denken. Met veel praktijkvoorbeelden, 
interviews, weetjes en cijfers wordt het voor docen-
ten duidelijk hoe het nieuwe lesgeven eruit komt te 
zien. Eerder schreef Van Erkel samen met Simone 
Levie, specialist op het gebied van social media en 
internet, het boek @DeStudentcoach. Sindsdien geeft zij ook veel social media-trainingen aan studenten en docenten. Beide boeken zijn verkrijgbaar via 
www.unieboekspectrum.nl. @DeDocentcoach kost 
€ 14,99 (ISBN 9789000315079) en @DeStudentcoach 
kost € 15,99 (ISBN 9789000300457).

Congres lokaal onderwijs- en 
jeugdbeleid
Kinderen en hun talenten zijn belangrijk. Omgang, werk-
wijzen en communicatie met ouders en kinderen spelen 
een rol. En het beleid dat gevormd en gevoerd wordt is 
net zo belangrijk. Dit beleid biedt regels, maar vooral 
ruimte en mogelijkheden voor de professional die werk-
zaam is met kinderen en jeugdigen. Tijdens het congres 
Krachtig en lokaal onderwijs- en jeugdbeleid op 13 juni in 
de Reehorst in Ede komen visie, beleid, onderzoek en 
praktische voorbeelden aan de orde. Meer informatie 
over het programma, deelsessies en aanmelding: 
www.krachtigbeleid.nl.

Social media in het onderwijs
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Bijeenkomsten over onderwijs in 2020 
Het is 2020: scholen zijn 6 dagen per week 12 uur per 
dag open. Kinderen werken alleen met een tablet en de 
beloning van leraren is een basissalaris met een bonus op 
basis van leeropbrengsten. Ook de vakbeweging is onher-
kenbaar veranderd. Dit zou een mogelijk toekomstscenario 
kunnen zijn. Een ding is zeker: Nederland, het onderwijs 
en CNV Onderwijs zullen er in 2020 anders uitzien dan 
nu. Graag willen we van jou en je collega’s weten wat je 
verwachtingen en ideeën zijn over het onderwijs en een 
vakvereniging in 2020. 
Je kunt de eerste bijeenkomst bezoeken op 10 juni vanaf 
16 uur aan de  Tiberdreef 4 in Utrecht. De toegang is vrij. 
In verband met de catering is het noodzakelijk je aan te 
melden. Dit kan tot 31 mei a.s. via bijeenkomst@cnvo.nl 

B Bezig
voor de ond

Naam: 
Reinier Mudde

Leeftijd: 
46 jaar 

Beroep: 
Docent geschiedenis en maatschappijleer 

Vrijwilligerswerk: 
Lid commissie Identiteit en secretaris sector-
raad Voortgezet onderwijs

Motivatie: 
Ik vind het erg leuk om mee te draaien in CNV 
Onderwijs. Ik kan nu meepraten over en mede 
richting geven aan allerlei zaken waar ik als 
leraar mee te maken krijg. Eén van onze taken 
is ook het ontwikkelen van ledenactiviteiten. 
De aansprekende inhoud en bijpassende vorm 
zoeken is een boeiende puzzel. Als je dan 
merkt dat de leden tevreden/enthousiast zijn 
geeft dat veel voldoening. Ik kan collega’s die 
naast hun vak en school naar verbreding en 
verdieping streven, een lidmaatschap van een 
commissie bij de bond van harte aanbevelen!
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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 categorie 
onderwijspersoneel, die om wat voor reden dan ook niet in 
volledige loondienst werken. Het extra dienstverlenings-
pakket bestaat onder meer uit administratieservice, incas-
soservice, advies en tips bij het opstellen van contracten, 
interessante workshops en trainingen en persoonlijk 
advies, coaching en ondersteuning. Voor meer informatie: 
www.cnvo.nl/zelfstandigen. 

Inspirerende coaches gezocht!
CNV Onderwijs Academie zoekt naar gecertifi ceerde coa-
ches. Vanwege de groeiende vraag naar begeleiding door 
zowel leden als werkgevers, wil CNV Onderwijs Academie 
een landelijk netwerk oprichten van coaches. Je opereert 
vanuit je eigen praktijk en hanteert je eigen tarieven. Voor 
elke doorverwijzing van ons ontvangen wij een percentage 
van de omzet. Wie ben jij? 1. Je bent gecertifi ceerd coach 
(bijvoorbeeld Nobco, Stip, etc.), 2. Je hebt aantoonbare 
ervaring in coaching, 3. Je hebt affi niteit met onderwijs en 
bent bij voorkeur lid van CNV Onderwijs, 4. Je bent in staat 
zowel medewerkers als schoolleiders te coachen, 5. Je bent 
een strategisch denker, 6. Je onderschrijft de visie van CNV 
Onderwijs Academie. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 en 2 juli. Een 
(verplichte) startbijeenkomst wordt gehouden op 10 septem-
ber van 16 tot 20 uur. Heb je vragen? Neem dan contact op 
met Annemieke Schoemaker: aschoemaker@cnvo.nl. Stuur 
je brief en cv uiterlijk 16 juni naar Janny Dammingh, mana-
ger CNV Onderwijs Academie: jdammingh@cnvo.nl 
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‘Om mijn passie niet  te verliezen, moest 
ik deze stap wel maken’ 

Met twee leerlingen is het dit jaar opgerichte 
GO-College in ieder geval al geslaagd in 

haar opzet om de scholier weer centraal te 
stellen. Docent bouwtechniek Jan de Jong 
begon de opleiding op Goeree-Overfl akkee 

na frustratie over het reguliere onderwijs. Met 
steun van drie lokale bedrijven richtte hij de 
eerste particuliere, technische mbo-school 

van Nederland op.  

Docent start eigen mbo techniekopleiding op Goeree-    Overfl akkee

dat talent vasthouden voor de regio’, zegt de geboren Ouddorper. 
‘Komend schooljaar mik ik op vijftien leerlingen. Over vier á vijf 
jaar: veertig, om breakeven te spelen.’  

STARTKAPITAAL
Of dat realistisch is? De Jong hoopt van wel. Zeker is dat hij in 
een behoefte voorziet, zegt hij. ‘Bedrijven klagen al jaren over een 
tekort aan goed geschoold technisch personeel. Maar roc’s leiden 
nog altijd te vaak op voor de toekomst met kennis van gisteren. Ze 
missen de aansluiting met het bedrijfsleven. Mede daarom leiden 
grote bedrijven steeds vaker zelf personeel op. De Koninklijke 
BAM, Croon Elektrotechniek, IHC Holland, de NS; ze hebben 
allemaal een eigen bedrijfsschool. Maar daarvoor hebben kleine 
ondernemers de middelen niet. Met het GO-College hopen we wel 
te voorzien in de vraag van bedrijven uit de regio.’ 
Drie bedrijven hebben zich intussen aangesloten als leerbedrijf: Van 

Een schoolgebouw heeft het GO-College nog 
niet. Momenteel huurt directeur-bestuurder 
Jan de Jong een ruimte in het bedrijfspand 
van een bevriende ondernemer, Van Rennes 
Elektrotechniek, in Klaaswaal dat tegelijk 
dienst doet als leerbedrijf. Meer heeft hij 
vooralsnog ook niet nodig. Zelfs zijn kantoor 
aan huis is groot genoeg om het huidige 
aantal leerlingen onder te brengen. Twee telt 
de privé-ambachtsschool er nu. Een derde viel 
halverwege het jaar af.  
Uit onvrede met het reguliere onderwijs 
startte docent bouwtechniek De Jong dit 
jaar de eerste particuliere, technische mbo-
school van Nederland. Die moest vooral 
kleinschalig worden. Een school waar de 
leerling weer centraal staat, en geen nummer 
is, zoals vaak bij roc’s aan de ‘overkant’. Een 
term die eilanders vaker hanteren voor de 
buitenwereld. Maar bovenal moest het een 
echte vakschool worden, gericht op de jeugd 
op Goeree-Overfl akkee, Schouwen-Duiveland 
en Voorne-Putten. 
‘Door het gebrek aan opleidingen moeten die 
leerlingen nu naar Dordrecht, Rotterdam of 
Zeeland. Scholieren vestigen zich in de steden, 
kunnen blijven werken op stageplekken en 
keren niet terug. Met het GO-College wil ik 

Jan de Jong in het gehuurde klaslokaal bij Van Rennes 
Elektrotechniek in Klaaswaal.
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Rennes Elektrotechniek, Aquality en tbp elec-
tronics. Zij waren het ook die het startkapitaal 
van € 50.000,- hebben ingebracht. Ze zijn er 
net als De Jong van overtuigd dat leren en 
werken hand in hand gaan in de techniek.  
‘Het GO-College onderscheidt zich van 
reguliere opleidingscentra door individuele 
leertrajecten en ontwikkelingsgericht opleiden 
in samenwerking met het regionale bedrijfs-
leven’, verklaart hij zijn visie. ‘Geen vierjarige 
opleiding; de ontwikkeling van de leerling 
bepaalt de snelheid waarmee de opleiding 
wordt doorlopen. Lesuitval behoort tot het 
verleden en het aantal vakantiedagen is het-
zelfde als in het bedrijfsleven. Ook is de leer-
ling verplicht 45 weken per jaar elke dag van 9 
tot 17 uur bezig te zijn met zijn opleiding.’ 

TOP-DOWN STRATEGIE
Met de ondertekening van het Techniekpact 

2020, op 13 mei, lijkt het een vreemd 
moment om een particuliere school te begin-
nen. Bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid zijn een langjarige aanpak 

overeengekomen om te zorgen voor meer technisch geschoolde 
vakmensen. Met onder meer een investeringsfonds om techniek 
in het onderwijs te stimuleren en duizend beurzen per jaar voor 
techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven. Honderd 
miljoen euro om de technische kennis van docenten te vergroten en 
driehonderd miljoen euro voor bij- en omscholing van mensen met 
interesse in techniek. 
Maar De Jong hecht weinig waarde aan dat pact. In de 32 jaar dat 
hij als docent werkte, heeft hij wel meer van dit soort initiatieven 
voorbij zien komen. ‘De subsidieregeling Beroepsonderwijs in 
Bedrijf (BiB) om er één te noemen. Eveneens bedoeld om de 
aansluiting tussen onderwijs en de beroepspraktijk te verbeteren. 
Ze hadden op de roc waar ik werkte een geweldig project, waarbij 
leerlingen bouw-, installatie- en elektrotechniek samenwerkten aan 
één opdracht: het ontwerpen van een schoolgebouw. 
Een schoolvoorbeeld van levensecht leren’, jubelt hij. ‘Leerlingen 
gingen regelmatig met elkaar in discussie. Bijvoorbeeld omdat de 
ene groep een plafond te laag had gemaakt, waardoor de andere 
ruimte te kort kwam voor de benodigde leidingen. Kortom, proble-

men die je ook in de praktijk zou tegenkomen. 
Alle deelnemende partijen waren razend 
enthousiast. Maar toen de projectgelden op 
waren, trok de school zich terug. Zoals helaas 
wel vaker gebeurt met dit soort top-down-strate-
gieën’, verzucht hij. ‘Roc’s zijn vaak meer bezig 
met het verantwoorden van uitgaven en afvin-
ken van daaraan gekoppelde leerdoelen, dan de 
ontwikkeling van leerlingen. Frustrerend. En 
erger nog: het ging me tegen staan. Om mijn 
passie niet te verliezen, moest ik de stap naar het 
GO-College wel maken.’ 

RISICO
Carin Poot, lid van de initiatiefgroep Wie redt 

het Techniekonderwijs in Rotterdam?, begrijpt De 
Jong’s frustratie wel. Ook zij was lange tijd niet 
te spreken over de kwaliteit van het techniekon-
derwijs. Stagiaires die bij Machinefabriek Poot 
aanklopten, wisten soms wel heel erg weinig. 
‘Duidelijk is dat het onderwijs verbeterd kan 
worden. Maar versnippering van initiatieven, 
waaronder die van De Jong, is niet de oplossing. 
Om het onderwijs op te krikken, moeten onder-
wijs, overheid en bedrijven juist de handen 
ineen slaan. Daarom pleiten we vanuit de maak-
industrie Rotterdam (bestaande uit ruim 1.200 
bedrijven) voor een gezamenlijke visie en focus 
en een bundeling van praktijkgericht technisch 
onderwijs, direct en structureel verbonden met 
het lokale en regionale bedrijfsleven. De Jong 
heeft de juiste mentaliteit. Maar als ik hem was, 
zou ik mijn school op z’n minst verbinden aan 
bestaande projecten.’  
De Jong zelf ziet dat niet zitten, al geeft hij toe 
dat hij met het GO-College een risico neemt, 
vooral wat betreft de fi nanciering. Om het 
draagvlak te vergroten, zoekt hij naarstig naar 
meer lokale bedrijven. Leerlingen, die € 2.500,- 
lesgeld betalen, hoeven zich echter geen zorgen 
te maken. Die krijgen allemaal de garantie dat ze 
hun opleiding kunnen afronden.

Ilja Post
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....Diataal breidt uit met rekentoetsen en biedt vanaf 
volgend schooljaar een volledig leerlingvolgsysteem.

Meedoen aan ons ontwikkelingsonderzoek en gratis 
toetsen uitproberen? U krijgt inzicht in de sterke en 
zwakke kanten van uw leerlingen en kunt zien of 
uw leerlingen vooruitgaan.

www.Diataal.nl
tEl 050 8200 120

het leerlingvolgsysteeM voor taal en rekenen

taaldia.

w w w . k a n j e r t r a i n i n g . n l

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

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

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

COACHKRACHT
Intensieve 20-daagse opleiding
BEGELEIDEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

Studieperiode: najaar 2013 - voorjaar 2014
Bijeenkomsten: vrijdagen 11.00 - 18.00 uur (incl. lunch)
  zaterdagen 09.00 - 16.00 uur (incl. lunch)
Certificering:	 coachingscompetenties	en	NLP	Practitioner	diploma
Locatie:	 	 Plata	Opleidingsinstituut	Leiden
Info:  WWW.COACHKRACHT.NL  |  T 071-5234844
	 	 Vanaf	€	190,-	p/mnd.	(netto	last	na	fiscaal	voordeel)

Plata Onderwijsacademie Garenmarkt	1a	|	2311	PG	Leiden

Vakbekwaam, kindgericht.....
 

Trivium zoekt een
 

Directeur (m/v)
 

voor de protestant-christelijke basisschool De Wegwijzer in Elst. 
(0,8 – 1,0 fte, ingaande 1 augustus 2013)

 
De Wegwijzer is een christelijke basisschool met 220 leerlingen en vormt 
samen met andere partners de Brede School De Zon. De school ligt in Elst, 
gemeente Overbetuwe, in het rivierengebied tussen de Rijn en de Waal, 
vlakbij Arnhem en Nijmegen.

De Wegwijzer is een school waar kinderen op hun eigen niveau cognitief 
worden uitgedaagd zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit willen 
we bereiken door als team ons te blijven professionaliseren en samen met 
ouders de beste weg voor het kind te kiezen. We verwachten van de directeur 
dat zij/hij een daadkrachtige persoonlijkheid heeft met een inspirerende visie  
op onderwijs.  De functie is gewaardeerd op schaal DB.

Voor deze functie is een uitgebreid informatiedocument opgesteld. 
U kunt dit per e-mail opvragen bij het Bestuurscentrum van Trivium 
(corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl). 

Uw sollicitatiebrief, voorzien van CV,  kunt u voor 7 juni a.s. mailen naar 
het Bestuurscentrum van Trivium: corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl  
ter attentie van H. van Dorp, directeur/bestuurder.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stichting Trivium is een dynamische 

onderwijsorganisatie voor protestant 

christelijk onderwijs, waar professionele 

beleidsontwikkeling centraal staat.

Samen met veertien basisscholen 

verzorgen we christelijk basisonderwijs 

in Zuid-Gelderland. 

school-trivium 130521.indd   1 21-05-13   13:46

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



Leren over verkeersveiligheid 
is een kwestie van doen
Ieder kind is anders. Daarom kiest de ANWB voor een praktische insteek van verkeerseducatie: gewoon doen. 
Speciaal voor de basisschool heeft de ANWB diverse programma’s ontwikkeld waarmee kinderen op een veilige 
en verantwoorde manier spelenderwijs leren omgaan met de risico’s in het verkeer. Eén van de programma’s is  
ANWB Streetwise; hét verkeerseducatieprogramma voor basisschoolleerlingen. Nieuw is het online lesprogram-
ma dat ontwikkeld is in samenwerking met uitgeverij Malmberg. 

Doe mee!
Scholen die ANWB Streetwise inzetten tussen 1 december 2013 en 
1 maart 2014 ontvangen gratis een instructeur voor het onderdeel 
Toet toet ter waarde van € 205,-. Reserveer vandaag nog uw inzet of 
kijk op anwb.nl/streetwise voor meer informatie.

205,-
Toet toet 

instructeur
t.w.v. 

Mede mogelijk gemaakt door:

KL130736 adv Streetwise A4.indd   1 07-05-13   08:56
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Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

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

KLEINE ADVERTENTIES
Te huur: 

Te huur: 

Het Reuzengebergte in Polen ontdekken? Dat kan vanuit ons 
riante vakantiehuis in de buurt van Jelenia Gora. Voor verhuur 
& prijzen: lienkevanhal@gmail.com of bel (024) 677 58 41.

In Zwitserland, in het zonnige Wallis, ligt in Haute Nendaz 
op een hoogte van 1480 m ons dubbelchalet geschikt voor 4-6 
personen aan de rand van het dorp met een prachtig uitzicht en 
midden in het wandelgebied. Informatie: www.highsierra.nl of bel 
familie de Klerck (0499) 47 25 62.

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. 11 08 juni

nr. 12 22 juni

nr. 13 07 september

nr. 14 21 september

nr. 15 05 oktober

nr. 16 26 oktober

nr. 17 09 november

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

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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



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

Schooljournaal 39

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 fi nanciële 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.



mijn afdeling, een helpdesk voor het overzetten van 
telefoonnummers, opgeheven. Gelukkig werkten ze 
wel mee naar het zoeken van een passende baan. 
Na een studie omgangskunde werk ik inmiddels met 
zmok-leerlingen en kinderen met autisme/adhd en 
is me gevraagd een studie maatschappijleer te gaan 
volgen.’ Volgens Fuglistahler, wiens roots in Zwitser-
land liggen – zijn naam betekent letterlijk vogeltjes-
dal -, hebben veel mensen een verkeerd beeld van 
het voortgezet spe ciaal onderwijs. ‘Bij ons gaat het 
niet verder dan vmbo-t, maar er zijn ook leerlingen 
die havo of vwo volgen en soms zelfs hbo of univer-
siteit gaan doen. Sociaal zal dat voor hen niet mak-
kelijk zijn, maar het kan. En al zullen sommigen zich 
als nerds gedragen, als onderzoeker zijn ze prima op 
hun plaats.’ PM

‘Ik werk op een superschool, dat vooropgesteld, maar 
het zijn wel onzekere tijden. De arbeidsvoorwaarden 
gaan hard achteruit. Na een gesprek met een col-
lega die lid is van jullie bond, vond ik dat het tijd was 
geworden om me ook aan te sluiten.’ Carl Fuglistahler, 
leraar op vso-school De Anger in Lelystad, werkt nog 
niet zo lang in het onderwijs. Tot een paar jaar geleden 
was hij actief als teamleider bij KPN. ‘Helaas werd 

Carl Fuglistahler (56): 
‘Het werd tijd om 
me aan te sluiten’
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Jouw partner 
in de school
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