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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 (5)
Naar aanleiding van de brieven 
in het vorige Schooljournaal over 
de foto van de kleuter met tank: 
vredesopvoeding heeft meer te 
maken met attitude en in mindere 
mate met de keuze van spelma-
teriaal. Dan zou ik de pannetjes 
en de deegrol ook wel weg mogen 
halen uit mijn poppenhoek, want 

ook daar gaat het niet altijd vredig 
aan toe. Kinderen leren door spel 
welke rol bij ze past, waar ze hun 
hart in kunnen leggen en hoe ze 
zich kunnen ontwikkelen tot geluk-
kige (mede)mensen. Mijn zoon is 
militair, gaat met tanks om die 
worden ingezet om de vrede te be-
waren en burgers te beschermen. 
Tanks zijn ingezet in WO-II om ons 

land te bevrijden. Bewustwording 
en sturing is nodig, maar alles 
verbieden wat spannend is niet. 
Wie heeft er nooit cowboytje en 
indiaantje, agent en boef gespeeld 
met stokken als geweer, speer en 
pistool? Vertel eens eerlijk: nooit 
gepaintballd bij een teamuitje?
Willeke de Vries, Papendrecht

Foto (6)
Met stijgende verbazing heb ik de 
reacties gelezen op de foto van het 
spelende kind. Als docent uniform-
beroepen en reservist bij de Ko-
ninklijk Luchtmacht wil ik daarom 
reageren. Ouders die zich veront-
schuldigen door toch maar snel te 
stellen dat het een stuk speelgoed 
was van een ander kind. Anderen 
die vergelijkingen trekken met in-
cidenten die hebben plaats gevon-
den en niet een spelend kind meer 
zien, maar een moorddadige tiran 
in de dop. Je zult de ouders van dat 
kind maar zijn die het speelgoed 
hebben meegegeven! Goed om te 
lezen dat de desbetreffende school 
onze huidige minister van Defensie 
heeft voortgebracht, mijn ‘baas’. 
Al dan niet spelend met een tank 
heeft zij in ieder geval begrepen; 
‘Als u vrede nastreeft, dient u zich 
voor te bereiden op oorlog!’ Ik had 
deze leerling graag verwelkomd 
als collega bij defensie.
Jan Scholtens, Zuidhorn
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Salarissen
De minister van Onderwijs wijdde onlangs weer eens wat  
woorden aan het onderwijs. Het gaat volgens haar bij lera-
ren niet om het salaris maar om de kwaliteit. Als ik zo iets 
lees, en ik las het in de geschiedenis al tig keren, voel ik me 
moedeloos en strijdbaar tegelijk. Het zal voor heel veel col-
lega’s en ondanks alles best waar zijn, maar als een minister 
dat soort woorden in de mond neemt, krijg ik de kriebels. Het 
komt mevrouw de minister mij iets te goed en goedkoop uit. 
Laat zij (m/v) er eerst maar eens voor zorgen, dat meester en 
juf echt in staat zijn zich meer met kwaliteit dan met hun sala-
ris bezig te houden. Oké, de minister moet tegen het politieke  
kortetermijndenken oproeien als het om onderwijssalarissen 
gaat, omdat het om enorme aantallen en dus geldbedragen 
gaat. Maar ze moet wel bedenken dat mijn zonen, werkzaam 
in het bedrijfsleven, heel meewarig kijken als ze zien wat hun 
geliefden in het onderwijs verdienen. Zeker als ze dat afzetten 
tegen de kwaliteit die beide schoondochters elke dag opnieuw 
leveren. Het is met hun relatief lage inkomens trouwens ook 
verrekte lastig te voldoen aan dat andere ideaal van deze 
minister, de financiële onafhankelijkheid van hun mannen. Als 
schoonvader vind ik dat, grapje!, soms wel een veilig idee, als 
vakbondsman word ik nijdig.
Wim Stoop, Santpoort
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Op de eerste dag van het eerste provinciebezoek van het kersverse koningspaar treden 
leerlingen van basisschool De Wingerd in Bovensmilde op voor Willem-Alexander en 
Máxima op de Markt in Beilen. 

Op de eerste dag van het eerste provinciebezoek van het kersverse koningspaar treden 
leerlingen van basisschool De Wingerd in Bovensmilde op voor Willem-Alexander en 
Máxima op de Markt in Beilen. 
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fOtO Jeroen van Kooten

‘Onderwijs is de toekomst!’
‘Onderwijs maakt het verschil tussen ontwikkeling en stilstand, 

tussen kansen en bedreigingen, tussen rijkdom en armoede.

Onderwijs bepaalt voor kinderen en jonge mensen hun toe-

komst. Onderwijs bepaalt de toekomst van een land. Onder-

wijs is de toekomst en u maakt of maakte het verschil!’ Met 

deze woorden sloot CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den 

Berg afgelopen woensdag de Algemene Vergadering af. Ze 

noemde naastenliefde als kernwaarde van CNV Onderwijs, 

en rechtvaardigheid, solidariteit, eigen verantwoordelijkheid en 

rentmeesterschap als richtinggevende noties. ‘Deze waarden 

geven de richting in de issues die nu spelen. Hoe gaan we om 

met solidariteit tussen generaties en doelgroepen? Met jon-

geren die niet aan een baan komen of van flexcontract naar 

flexcontract gaan. Met senioren waarvan de pensioenuitkering 

onder druk staat en jongeren die veel minder kunnen opbou-

wen dan voorheen. Met werkenden die met een ongezonde 

werkdruk te maken hebben en met een jarenlange nullijn. Met 

anders actieven die merken dat er minder geld is voor soci-

ale zekerheid. Hoe gaan we om met een overheid en maat-

schappij die meer verantwoording verwacht? Laten wij in ieder 

geval doen wat in ons vermogen ligt, want ieder op zijn eigen 

plek is ambassadeur van het onderwijs.’ Van den Berg riep op 

tot het zien van perspectief en een stip aan de horizon: ‘Dat 

kan er komen door meer vertrouwen, door kansen te zien en 

te creëren, door je aan te passen aan de eisen van de tijd, 

door samenwerking te zoeken en krachten te bundelen, door 

enthousiast en positief te blijven, als individu maar zeker ook als 

organisatie.’ CdG
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Bezuiniging godsdienstonderwijs kost kwaliteit
Het stopzetten van de volledige subsidie van 10 miljoen euro voor 

humanistisch vormings- en godsdienstonderwijs gaat ten koste 

van de kwaliteit van dit onderwijs. ‘Juist in een tijd waarin zingeving, 

waarden en normen steeds een grote rol spelen bij maatschap-

pelijke discussies, snijdt het kabinet het relatief kleine bedrag wat 

het hieraan besteedt weg. Een leerling krijgt dit vormende element 

niet mee en ouders die in een klein dorp wonen hebben vaak geen 

keuze tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Deze maatregel is 

zeer teleurstellend, want met deze bezuiniging zullen we de crisis 

niet oplossen. Het is een druppel op een gloeiende plaat‘,  rea-

geert CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt. 

‘In het snijden in de onderwijssubsidies kan ik bovendien geen 

enkele lijn en visie ontdekken. Bezuinigen op laaggeletterdheid 

raakt bijvoorbeeld de allerzwaksten. Snijden in schoolverlaten 

druist in tegen de Lissabonstrategie en zal jongeren regelrecht 

naar een uitkering of in het ergste geval de criminaliteit leiden. En 

straks hebben we iPadscholen, maar is er wel flink gesneden in 

ict-innovatie. De aanpak van deze coalitie komt op mij over als een 

kapper die wild om zich heen begint te knippen. Meestal wordt het 

kapsel daar niet mooier van.’

Ook Taco Visser, voorzitter van de Vereniging van Docenten 

Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG), is verbaasd over 

de rigoureuze bezuinigingsdrift van PvdA en VVD. ‘Bezuinigen is 

nooit leuk. Maar het is ongelooflijk jammer dat ze hiermee leerlin-

gen op openbare scholen de mogelijkheid ontnemen, om onder 

begeleiding van humanistische of godsdienstige vormingswerkers 

vertrouwd te raken met levenbeschouwelijke vorming en de ver-

schillende godsdiensten in Nederland.’ MvO/PM



‘Doe dat klikken lekker in je eigen tijd’
Ondanks de vele klachten over het 

eindexamen Nederlands, ook door 

hoogleraren Nederlands, is het 

gestolen vwo-eindexamen Frans 

toch echt het meest besproken 

onderwerp van de afgelopen twee 

weken. Dinsdagavond 28 mei kon 

iedereen het volledige eindexamen 

Frans, met bijgevoegde inleidende 

brief, downloaden via internet. De 

brief van de dader lijkt op een aan-

klacht tegen het huidige schoolsys-

teem. Hij schrijft: ‘Waarom open-

baar ik dit? Omdat het oneerlijk is 

tegenover de leerlingen die voor hun 

examen ploeteren, huilen, zweten, 

meer huilen en wensen op een won-

der. En dan zijn er niet een “paar” 

lummels die het examen gewoon-

weg jatten, het zijn er te veel. Deze 

tekst heeft eigenlijk geen enkele 

betekenis voor jullie, maar met deze 

drastische zet probeer ik toch het 

onderwijs te verbeteren.’ Door deze 

actie besloot het College voor Examens het eindexamen één 

dag op te schuiven. Het examen is gestolen uit de kluis van de 

islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldounin in Rotterdam, 

waar sinds 2011 één van de twee kluissleutels zoek was. Geen 

moment heeft de directeur overwogen de diefstal stil te houden. 

Na aangifte door de school heeft de politie donderdag 30 mei een 

22-jarige man uit Rotterdam opgepakt. Hannah uit vwo 6 schrijft 

een open brief naar ‘het lek’: ‘Bijna 17.000 vwo-leerlingen zijn de 

dupe van wie sommigen nu Frans moeten laten vallen. Vanmorgen 

is namelijk aangekondigd dat het examen verplaatst is naar 30 

mei (morgen). Die leerlingen kunnen simpelweg het examen niet 

maken, omdat ze morgen bijvoorbeeld een intakegesprek hebben 

voor een studie, of een peperduur ticket hebben voor een eind-

examenreis die niet lastminute afgezegd kan worden. Ik spreek 

namens alle examenkandidaten als ik zeg: doe dat klikken lekker 

in je eigen tijd.’ MdG

Schoolnieuws

• Het is hard werken in het onderwijs. Dat weet 
iedereen al heel lang. De leden van CNV Onderwijs 
zeggen dat het vooral komt door ‘al het gedoe’  
er om heen: administratie, paasontbijtjes en 
opvoedkundige taken.
• toch zegt ook een grote groep leraren: als we 
stoppen met al die extraatjes, is dat jammer voor de 
kinderen. Dus blijven we het maar doen, ook al gaat 
deze hoge werkdruk ten koste van ons priveleven en 

ons werkplezier. Raar volkje, die onderwijsmensen.
• en hoe jammer is het dan als andere mensen 
simpelweg niet geloven dat de werkdruk een 
‘negatieve invloed heeft op het priveleven met 13 
weken vakantie’ (zie pagina 9). Oke, werkdruk is 
ook een kwestie van gevoel, maar dat gevoel is 
er wel. Onderwijs kent niet voor niks de meeste 
burnoutgevallen van alle sectoren.
Ciska de Graaff
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Vwo eindexamenkandidaten van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht beginnen aan 
de herziene versie van het eindexamen Frans. 
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CNV Onderwijs:  
Aanpak pesten 
vereist maatwerk
Een centrale aanpak tegen pesten diskwalificeert scholen die al 

een succesvolle eigen aanpak hebben, zo reageert CNV Onder-

wijs op de uitkomst van het debat over pesten vorige week 

in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dekker presenteerde in 

maart een plan om scholen bij wet te verplichten pesten aan 

te pakken. CDA-Kamerlid Michel Rog sprak van ‘staatsonder-

wijs’ omdat voor scholen zou worden beslist welke methode 

ze wel en niet mogen kiezen. CNV Onderwijs stuurde een brief 

aan de staatssecretaris met daarin een oproep tot maatwerk. 

In het debat in de Kamer gaf Dekker aan dat scholen zelf een 

methode mogen kiezen om pesten aan te pakken, maar dat de 

methode wel bewezen effectief moet zijn. Uiteindelijk moet er 

een lijst komen van meerdere effectieve manieren om pesten 

aan te pakken. Verder moet de Onderwijsinspectie een school 

op de vingers tikken als er niets wordt gedaan aan pesten. CNV 

Onderwijs is blij dat afgestapt is van een centrale aanpak. Een 

opgelegde aanpak vanuit Den Haag zorgt alleen maar voor 

extra werkdruk. Geef scholen de vrijheid om hun eigen aanpak 

te kiezen en faciliteer de uitwisseling van good practices voor 

waar het minder goed gaat, zo meent de vakvereniging. Altijd 

zal maatwerk nodig zijn: een succesvolle aanpak in de Rand-

stad hoeft niet per se succesvol te zijn op het platteland. CdG

22 mei: De Springbok in Den Haag wordt uitgeroe-
pen tot de sportiefste basisschool van Nederland. 
Deze school heeft het meest vooruitstrevende 
beleid op het gebied van bewegen en biedt leerlin-
gen  tijdens en na schooltijd sportactiviteiten aan 
en besteedt aandacht aan gezond leven. (Bron: 
www.nationaleonderwijsgids.nl) 

24 mei: Twee jongens van 15 en 18 jaar worden 
aangehouden voor het stichten van meerdere 
brandjes bij een school aan de Toulonstraat in 
Hengelo. Docenten zien het gebeuren en blussen 
de brandjes zelf. (Bron: www.rtvoost.nl)

27 mei: Zeven Gelderse scholen doen mee aan 
het project Slim Opgewekt en besparen energie 
met hun eigen zonnestroom. Het project maakt 
leerlingen op een speelse manier bewust van de 
voordelen van duurzame energie. (Bron: Trouw)
• Een docent van Het Christelijk Lyceum Zeist is 
vier weken geschorst voor grensoverschrijdend 
gedrag met een leerling. De school onderzoekt 
wat er precies gebeurd is. (Bron: www.rtvutrecht.
nl)

28 mei: Het Deltion College in Zwolle heeft er 
een nieuw innovatief onderwijsleermiddel bij. 
Leerlingen van de opleiding Vliegtuigonderhoud 
mogen vanaf komend schooljaar sleutelen aan een 
complete F-16 afkomstig van Vliegbasis Twenthe. 
(Bron: de Volkskrant)
• De Rotterdamse roc’s Zadkine en Albeda gaan 
samen om op te splitsen in zeven mbo’s. Iedere 
school krijgt een eigen college van bestuur, een 
eigen raad van toezicht en een nieuwe naam. 
(Bron: Rotterdams Dagblad)

29 mei: Een 51-jarige muzieklerares uit Tilburg 
wordt op non-actief gesteld voor het plegen van 
winkeldiefstal. Opsporingsprogramma Bureau 
Brabant zette dinsdag een foto met opsporingsbe-
richt van de vrouw online. Leerlingen van het Elde 
College in Schijndel herkenden haar op de foto, 
waardoor de vrouw vanochtend gearresteerd kon 
worden. (Bron: www.omroepbrabant.nl)

Wat was!
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WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG
®®

Ik ben leukemiepatiënt
GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE 
DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333  EN 
DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer van diemen, 
Beste Ruud,

Uit onze enquete Werkdruk en 
taken (zie pagina 10-15) blijkt 
dat steeds meer docenten 
meer dan 750 klokuren lesge-
ven. En ook de niet-lesgevende 
taken veroorzaken een enorme 
werkdruk. Zoveel, dat bij de helft van 
de respondenten de hoge werkdruk 
negatieve gevolgen heeft voor hun 
gezondheid, hun privé-leven, hun 
plezier in het werk en de kwaliteit. 
Meer dan 60 procent vindt dat de 
extra taken ten koste gaan van de 
lesgevende taken. Als belangrijkste 

veroorzakers worden de overheid en 
de ouders aangewezen. 
Zowel de overheid als de besturen 
zorgen voor deze extra werkdruk. De 
overheid legt een hoge druk op het 
onderwijs door allerlei maatschappe-
lijke issues als verplicht onderdeel in 
het curriculum op te nemen, en daar 
via de Inspectie op te controleren. 
Besturen willen goede opbrengsten 
en in control zijn. Daarbij wordt niet 
geschuwd dat iedereen een beetje 
harder moet lopen en er meer gedaan 

wordt dan daadwerkelijk nodig is. 
Daarnaast is de vraag of al die extra’s 
niet ten koste gaan van de basiskwali-
teit. Ik pleit ervoor dat leraren ruimte 
krijgen om zelf invulling te geven aan 
hun werk en daarnaast voldoende tijd 
hebben voor professionalisering. Het 
rapport van de commissie Dijssel-
bloem en de situatie in Finland tonen 
aan dat als de verantwoordelijkheid 
ligt bij professionals de kwaliteit en 
motivatie zal verbeteren. Als de over-
heid scholen niet steeds confronteert 
met nieuw beleid en nieuwe wensen 
ten aanzien van lesprogramma’s, 
dan kunnen leraren zich focussen 
op hun primaire taak, het lesgeven. 
De kwaliteit van het onderwijs zal er 
beter door worden en de werkdruk zal 
verminderen.Meer dan 6O prOcent 

vindt dat de extra 
taken ten kOste gaan 

van de lesgevende taken
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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



De werkdruk is (te) hoog en komt vooral door niet-lesge-

vende taken, zo blijkt uit een groot onderzoek onder leden 

van CNV Onderwijs. Schoolbesturen en schoolleiders ne-

men te veel extra taken aan en moeten meer prioriteiten 

stellen. Rob Bovée, voorzitter van CNV Schoolleiders, re-

ageert: ‘De primaire taak van leraren is lesgeven. Avond-

vierdaagse, lentefeest, paasontbijt horen wat mij betreft 

niet tot de primaire taak. De verdeling lestijd en niet-lestijd 

zou in het primair onderwijs wel eens tegen het licht ge-

houden mogen worden. Ik denk wel dat het vaak gaat om 

een gevóel van werkdruk. Als ik uren laat schrijven, komt 

er regelmatig een ander beeld uit. Uren schrijven is een 

taboe in onderwijsland, terwijl dat juist een goed beeld 

oplevert van waar energie en tijd in gaat zitten.’ Over de 

behoefte van de respondenten aan meer prioriteitstelling 

door schoolleiders, zegt Bovée: ‘Ik ken voorbeelden waar 

de schoolleiders juist zijn team afschermt voor te veel ta-

ken, maar ook situaties waar dat niet gebeurt. Ik ben het 

eens met de stelling: “Komt er iets bij, dan moet er ook 

iets af.”’ Over de breed gedragen wens om overuren te 

laten uitbetalen zegt hij: ‘Als taakbeleid goed is ingevoerd 

op een school, een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid 

neemt met het bewaken van de tijd, en in de planning- en 

functioneringsgesprekken tijdig aangeeft waar eventueel 

knelpunten ontstaan, is er geen sprake van overuren.’ (Zie 

ook pagina 10-15) CdG

    van diemen
geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

In uw brief haalt u, net als velen 
in het onderwijs, drie begrippen 
door elkaar. Arbeidsproductivi-
teit, werktijd en werkdruk. Laat 
docenten doen waar ze goed in zijn 
en waar hun passie ligt: lesgeven 
en ontwikkelen. Toch zie ik ook 
docenten die, na jaren, liever 
minder les willen geven. Geen 
goede, maar wel een logische 
ontwikkeling. Er is een gebrek 
aan doorstroommogelijkheden in 
het onderwijs. Het is niet goed als 
mensen jarenlang hetzelfde blijven 

doen. Het is niet goed voor hen, 
niet goed voor de organisatie en 
niet goed voor de leerlingen. Het 
begrip werkdruk heeft een nega-
tieve klank. Er worden causale 
aannames gedaan en gevolgen 
getrokken uit de relatie tussen 
werkdruk en onderwijskwaliteit. 
Dat de werkdruk in het onderwijs 
negatieve gevolgen heeft voor je 
privé-leven, gaat er bij mij niet 
in, met dertien weken vakantie 

per jaar! Leg dan maar eens 
uit aan de rest van werkend 
Nederland dat je er onder lijdt. 
Stop met al die onderzoekjes 
naar werkdruk die alleen maar 
constateren en bevestigen wat 

‘ervaren’ wordt. Het verhoogt 
enkel de zuurgraad. Kom in actie 

en maak een duidelijk statement 
naar onze onderwijsprofessionals 
en naar de overheid. Organiseer 
een Gideonsbende en haal energie 
uit de eerst behaalde resultaten. 
Werken in het onderwijs is een 
way of life. Iets waar we echt trots 
op mogen zijn. Klagen is zinloos. 
Doe iets of accepteer. Kopje koffie 
binnenkort? Of heeft u daar geen 
tijd voor?
  

     Ruud van Diemen is manager Veiligheid en 
Defensie bij Roc Midden-Nederland
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Werken in het OnderWijs 
is een Way Of life, klagen 

is zinlOOs

CNV Schoolleiders: ‘De primaire 
taak van leraren is lesgeven’
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‘Mag het wat minder?’
Dat de werkdruk in het onderwijs hoog is, is geen nieuws. Wel nieuws: 
die werkdruk ontstaat niet door het lesgeven, maar door ‘al het gedoe’ 

er om heen (van handelingsplan tot avondvierdaagse, van vergaderen tot 
tandenpoetslessen). Ook nieuws: in het voortgezet onderwijs worden de regels 
rondom taakbeleid veelvuldig aan de laars gelapt. Een groot onderzoek onder 
de leden van CNV Onderwijs, met daarin een wijze les: ‘In die Beschränkung 

zeigt sich der Meister.’ CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg noemt de 
uitkomsten ‘alarmerend’. 

Onderzoek leden CNV Onderwijs: werkdruk vooral hoog 
door niet-lesgevende taken

cijfertjes 
•  80 procent van de leraren in het primair onder-

wijs vindt de werkdruk een probleem.
•  93 procent voelt zich vaak of soms onder druk 

staan om meer te werken dan de uren waar ze 
voor aangenomen zijn

•  op een schaal van 1 tot en met 5 (van geen 
werkdruk tot een zeer hoge werkdruk) scoort 55 
procent een 4 en 31 procent een 5

•  71 procent heeft te veel taken in relatie tot de 
individuele normjaartaak

•  twee op de drie vinden dat de hoge werkdruk een 
negatieve uitwerking heeft op het plezier in het 
werk, 60 procent zegt ‘op mijn priveleven’, 51 
procent ‘de kwaliteit van mijn werk’, 47 procent 
‘mijn gezondheid’

•  62 procent meent dat de lesgevende taken in het 
gedrang komen door (niet-)lesgebonden taken

•  89 procent van de leraren krijgt wel eens niet-
lesgebonden taken opgelegd die hij niet wil doen

•  volgens 37 procent komen er vaak niet-
lesgebonden taken bij gedurende het schooljaar, 
volgens 56 procent soms

•  85 procent kaart de hoge werkdruk wel eens 
aan, meestal bij de schoolleider (52 procent) en 

in het team (25 procent)
•  82 procent vindt dat de school meer prioriteiten 

moet stellen
•  98 procent vindt dat de overheid en Inspectie te 

veel extra taken van het onderwijs vragen
•  91 procent vindt dat de maatschappij en de 

ouders te veel extra taken vragen van het 
onderwijs 

•  driekwart vindt dat het schoolbestuur en de 
schoolleider te veel extra taken voor de school 
aannemen.

•  80 procent van de respondenten besteedt liever 
zijn tijd aan rekenen en taal dan aan obesitas en 
drugs

•  59 procent vindt niet dat het alleen de taak is van 
ouders/verzorgers om te vertellen over seks, 
alcohol, drugs en gezond eten

•  62 procent vindt niet dat scholen moeten stop-
pen met schoolreisjes die geen educatief doel 
hebben.

•  3 procent besteedt liever zijn tijd aan niet-les-
gebonden dan aan lesgebonden en lesgevende 
taken

•  67 procent vindt dat overuren uitbetaald moeten 
worden.
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De werkdruk in het onderwijs is hoog, dat blijkt herhaaldelijk 
uit onderzoek. Uit dit onderzoek onder leden in het primair 
onderwijs van CNV Onderwijs (3.565 leerkrachten, respons 
van 21 procent) blijkt dat lesgeven het probleem niet is. Slechts 
1 procent van de leraren geeft aan dat die taak de werkdruk 
veroorzaakt. Ruim de helft zegt dat vooral lesgebonden taken 
(zoals oudercontacten, lesvoorbereiding en het schrijven van 
handelingsplannen) de werkdruk veroorzaken, 43 procent wijt het 
aan niet-lesgebonden taken (zoals paasontbijtjes, schoolreisjes en 
lentefeesten). Een grote meerderheid van de leraren vindt dat de 
school (te) veel activiteiten naast het lesgeven op zich neemt en 
dat daar meer prioriteiten in gesteld moeten worden. Bovendien 
is het aantal uren dat gekoppeld wordt aan niet-lesgebonden taken 
voor de meeste respondenten (veel) te weinig. 

Prestatiedruk
Anneke Heslinga, leerkracht groep 7/8, van basisschool De 
Wegwijzer in Wolvega, schrijft haar hoge werkdruk toe aan ‘alle 
nevenactiviteiten naast het lesgeven en de hele administratieve 
rompslomp. Ik weet niet zo goed welke activiteit geschrapt zou 
kunnen worden, want dan ontneem je kinderen toch weer een 
leuke spelmiddag of een projectweek.’ Ze lacht: ‘Jaja, ik weet het, 
wij leraren willen alles en doen het voor de kinderen. Ik vind dat 
we geen activiteiten moeten schrappen, maar meer tijd moeten 
krijgen om alles goed uit te voeren.’ Heslinga ziet een belangrijke 
oorzaak voor de hoge werkdruk in de zware prestatiedruk. ‘Door 
alle eisen en verwachtingen vanuit de Inspectie, moeten we er 
steeds harder aan trekken om het gewenste niveau met kinderen 
te halen. Maar ik kan van een kaderberoepskind geen havokind 
maken. Gevoelsmatig levert dit een enorme werkdruk op. Ik vind 

ook dat de opvoedkundige taken weer terug 
naar de ouders moeten. Wij zijn in de eerste 
plaats school! Zo vind ik het eigenlijk ook van 
de zotte dat wij een paar keer per jaar samen 
met ouders de school schoonmaken. Aan de 
andere kant is het lerarenvolkje ook zo dat we 
snel denken: “Het hoort erbij!”’ 

duidelijk signaal
Het is op scholen eerder regel dan uitzon-
dering dat er gedurende het schooljaar 
niet-lesgebonden taken bij komen. Daarover 
schrijven respondenten: ‘Komt er iets bij, dan 
moet er ook iets af!’ en ‘Mijn directeur zou 
daar kritischer in moeten zijn en vaker “nee” 
moeten zeggen.’ Ruim de helft denkt dat de 
taken wel evenredig worden verdeeld over alle 
teamleden, maar bijna de helft denkt dat dus 
niet. Deeltijders denken vaker dat zij relatief 
gezien meer niet-lesgebonden taken hebben 
dan voltijders, terwijl een op de vijf voltijders 
zegt dat deeltijders relatief gezien mínder van 
die taken hebben. Verder zijn er niet veel sig-
nificante verschillen tussen mannen, vrouwen, 
deeltijders, voltijders, basisonderwijs of (voort-
gezet) speciaal onderwijs. Of het moet zijn dat 
mannen iets vaker dan vrouwen zeggen dat 
de werkdruk zeer hoog is en dat vrouwen zich 
iets vaker onder druk voelen staan om meer 
uren te maken. In het (voortgezet) speciaal 

‘Alarmerend!’ Zo noemt CNV Onderwijsvoor-
zitter Helen van den Berg de resultaten van 
het onderzoek. ‘We moeten in het onderwijs 
leren “nee”  te zeggen tegen allerlei extra 
eisen die de maatschappij op het bord van 
de school legt. De school is niet de oplossing 
voor alle maatschappelijke problemen, zoals 
obesitas. Ook zou het goed zijn de verant-
woordelijkheid voor extra activiteiten, zoals 
de avondvierdaagse, vaker over te laten aan 
actieve ouders. Ik roep schoolleiders en 
MR’en op om tot goede afspraken te komen 
over de lesgebonden en niet-lesgebonden 
taken en zo de werkdruk te verlagen.’ Over 
de grote administratieve last zegt Van den 
Berg: ‘De enorme verantwoordingsplicht 
dreigt duidelijk averechts te gaan werken. 
Ik ben ervan overtuigd dat meer vertrouwen 

in het professioneel handelen van leraren 
en schoolleiders zowel de kwaliteit van het 
onderwijs als het werkplezier van het per-
soneel goed zal doen. CNV Onderwijs wil op 
dit punt graag de discussie met de Inspectie 
aangaan. We zullen echt toe moeten naar 
minder handelings- en groepsplannen die 
bovendien meer op hoofdlijnen zijn.’ Van den 
Berg herhaalt de oproep van de afgelopen 
jaren om op elke school een conciërge 
te hebben. ‘En ook onderwijsassistenten 
kunnen enorm de werkdruk verlichten.’ Ze 
geeft aan dat CNV Onderwijs zich hard gaat 
maken voor afspraken op centraal niveau 
over werkdrukverlaging. ‘Maar scholen 
zullen zelf ook grenzen moeten stellen aan 
de hoeveelheid taken en activiteiten die ze op 
zich nemen.’ 

cnv Onderwijs: alarmerend
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•  Prioriteiten stellen!
•  De directeur moet wat harder worden in 

het afhouden van extra activiteiten gedu-
rende het schooljaar.

•  Compensatie voor te veel gemaakte uren 
en kijken naar verschillen in werkdruk 

•  Keuzes maken en schrappen.
•  Meer handen in de klas en conciërges 

en administratief medewerkers op alle 
scholen.

•  Overleg met team over welke taken wel/
niet in de school thuishoren, in plaats van 
de directie dit te laten bepalen.

•  Midden in een schooljaar geen taken 
toevoegen.

•  De administratie die niets toevoegt aan 
beter onderwijs afschaffen. 

•  Niet alle maatschappelijke problemen 
dumpen op het bordje van de school. 

•  Een directeur hebben die zijn personeel 
verbiedt om veel te veel uren te maken.

•  Leraren weer LES laten geven.

•  Problemen met alcohol, drugs, seks en 
obesitas bij de ouders en de GGD leggen.

•  Leidinggevenden verplichten om een 
dag in de week voor de klas te staan. Zij 
ervaren dan zelf de werkdruk van het 
personeel.

•  Buitenschoolse activiteiten laten organise-
ren door externe partners.

•  Eigen weg volgen en dit aan Inspectie en 
Cito meedelen.

•  Het zou fijn zijn om meer tijd te hebben 
voor de lesgevende taken, daar ben ik 
leerkracht voor geworden.

•  Keuzes maken, nee durven zeggen, na 
vaststelling taken geen nieuwe taken meer 
toevoegen.

•  Kort en krachtig vergaderen en overleggen.
•  Vakdocent gym en handenarbeid op elke 

school.
•  Weg met de angstcultuur voor de Inspectie
•  Activiteitenbegeleiders aanstellen voor het 

organiseren van bijzondere feesten.

verkeerseducatie, aandacht voor kinderboekenweek, schoolreisje, 
musical groep 8 en sportdagen. De best scorende taken om tijd 
aan te besteden: oudercontacten, leerlingvolgsysteem en groeps-
plannen. Verder vragen respondenten vooral om het schrappen 
van uitgebreide handelingsplannen en opvoedkundige taken, 
aangevuld met suggesties als: schoolontbijt, avondvierdaagse, 
school schoonmaken met leraren en ouders, warme truiendag, 
nationale rekendag, lentefeest, vader-, moeder-, opa-, oma-, juffen-
dag, Koningsspelen, overblijftaken, tandenpoetslessen en ‘dingen 
die we alleen maar doen om leuk te zijn’. 

niet gehOOrd
‘Onze school wordt overstelpt door een aanbod van leuke acti-
viteiten’, vertelt een leerkracht, die liever anoniem wil blijven. 
‘Soms bieden ouders dan hun hulp aan en hebben ze al een com-
pleet plaatje voor ogen hoe dat een plekje zou kunnen krijgen in 
ons programma. Ik merk dat onze directeur daar dan vaak “ja” op 
zegt omdat hij ouders niet tegen het hoofd wil stoten of wil teleur-
stellen. Het team wordt dan niet gevraagd of we het zien zitten en 
willen inplannen, maar er komt meteen de vraag wie de taak op 
zich neemt. Als niemand zijn vinger op steekt, wordt er iemand 
aangewezen.’ De leerkracht in kwestie heeft een groep waar alle 
leerlingen een individueel lesplan hebben. ‘Daardoor heb ik het 
behoorlijk druk, zeker als er dan ook nog niet ingecalculeerde 
taken bij komen. Ik vind het moeilijk om mijn directeur daar op 
aan te spreken. Ik voel me vaak niet gehoord.’ 

onderwijs wordt de werkdruk iets minder vaak 
als (zeer) hoog ervaren als in het basisonder-
wijs. Op de vraag wat CNV Onderwijs kan 
doen aan de hoge werkdruk, overheersen de 
volgende acties: met de Inspectie praten over 
de grote verantwoordingsplicht, pleiten voor 
conciërges en vakleraren, het onderwijs leren 
‘nee’ te zeggen, met dit onderzoek een duide-
lijk signaal afgeven aan Den Haag. Iemand 
schrijft vertwijfeld: ‘Mag het wat minder?’ 

schraPPen Of blijven
De respondenten kregen de vraag voorgelegd 
in welke taken geschrapt of gesneden kan 
worden en welke taken behouden moeten 
blijven. De te schrappen taken staan in de 
infographics op pagina 11. Opvallend is dat 
bijna iedereen (92 procent) vindt dat de aan-
dacht voor pesten moet blijven. En dat hande-
lingsplannen met bijna 70 procent bovenaan 
eindigen in te schrappen taken. Groepsplan-
nen en leerlingvolgsysteem scoren zowel 
hoog bij schrappen als bij blijven. Het wordt 
wel als nuttig ervaren, maar het zou minder 
uitgebreid kunnen. De best scorende taken 
die moeten blijven: aandacht voor pesten, 

wat zOu er mOeten gebeuren aan de hOge 
werkdruk? reacties OP OPen vraag



In het voortgezet onderwijs is de werkdruk de afgelopen drie jaar 
(fors) toegenomen, zo blijkt uit een onderzoek onder docenten en 
oop'ers. Van de docenten (701 respondenten = 22 procent) zegt 
91 procent dat, van de oop'ers (178 respondenten = 19 procent) 81 
procent. Bijna even hoge percentages verwachten dat deze stijging 
van werkdruk zich de komende jaren zal doorzetten (docenten 82 
procent, oop'ers 75 procent). 

750 klOkuren?
Uit de enquête blijkt dat bij een grote groep scholen het taakbeleid 
op gespannen voet staat met de cao. 40 procent van de docenten 
antwoordt dat de maximale lessentaak bij een voltijd baan op 
hun school meer is dan 750 klokuren per jaar, het maximum 
volgens de cao. Terwijl het aantal lesweken is gestegen van 36 naar 
(meestal) 38 weken neemt voor veel leraren  tegelijk het aantal 
lessen per week toe. Een kwart van de docenten geeft aan dat het 
aantal lessen (van 50 minuten) voor een voltijder 26 of meer is. 
Verder blijkt dat ruim een kwart van de docenten geen lessen van 
50 minuten meer kennen, maar bijvoorbeeld 28 of 29 lessen van 
45 minuten. 

instemming 
Opvallend is dat bij belangrijke wijzigingen in het taakbeleid niet 
voldaan wordt aan de regel dat ten minste tweederde van het team 
ermee in moet stemmen. Van de docenten zegt 47 procent dat 

het taakbeleid bij hen op school de afgelopen drie schooljaren 
op cruciale punten is gewijzigd zonder peiling met tweederde 
meerderheid. En bijna hetzelfde percentage (46 procent) verwacht 
dat dit ook het komende schooljaar zo zal gaan. Uit de enquête 
blijkt verder dat scholen de afgelopen jaren wijzigingen hebben 
doorgevoerd  op alle onderdelen van het taakbeleid: het aantal 
lessen per docent, de definitie van een les, de duur van een les, 

de opslagfactor voor- en nawerk, de uren voor 
deskundigheidsbevordering en de uren voor niet-
lesgebonden taken. Zo zegt ruim een kwart van 
de docenten dat het aantal uren voor deskundig-
heidsbevordering bij hen op school nu minder is 
dan 166 uur of 10 procent van de jaartaak. 

OOP
Als oorzaken voor een hoge werkdruk noemen 
oop'ers vooral: allerlei ongeplande bijkomende 
taken (69 procent), geen vervanging bij verlof 
of afwezigheid (59 procent) en gebrek aan waar-
dering voor mijn werk (35 procent). 63 procent 
van het oop moet zo nu en dan (41 procent) of 
regelmatig (22 procent) overwerken. Volgens 46 
procent wordt overwerk altijd gecompenseerd in 
tijd of geld, 20 procent zegt 'meestal', 15 procent 
'soms' en 9 procent 'nooit'.  

cnv Onderwijs
'De uitkomsten van het onderzoek voortgezet 
onderwijs verrassen mij niet, maar baren me wel 
zorgen', zegt CNV Onderwijsvoorzitter Helen 
van den Berg. 'Veel scholen zitten in financieel 
zwaar weer en zoeken de oplossing in grotere 

klassen en meer lesuren 
per leraar. En ook de druk 
op het oop neemt toe. De 
afspraken die we de afgelo-
pen jaren hebben gemaakt 
met de VO-raad om iets 
aan de werkdruk te doen, 
hebben dus onvoldoende 
effect gehad.' Van den 
Berg noemt het onverant-
woord dat de afspraken 
in de cao over het aantal 
klokuren en instemming 
van het personeel met 
wijzigingen in het taak-
beleid niet worden nage-
komen. 'Dat kan gewoon 

niet! Daar moeten we het in het cao-overleg over 
hebben.' Ze geeft aan dat CNV Onderwijs in de 
scholing en coaching van MR'en extra aandacht 
zal besteden aan de cao-afspraken over werkdruk. 
'MR'en moeten hun schoolbesturen bij de les 
houden op dit punt. Onze leden moeten weten 
wat hun rechten zijn.'
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Middelbare scholen lappen regels 
taakbeleid aan hun laars

Ciska de Graaff Zie www.maakwerkvanwerkdruk.nl
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‘Stoppen kleinescholen- 
toeslag betekent 
einde verhaal’ 

‘Als het kabinet wil bezuinigen, dan moet 
het dat eerlijk zeggen. Want hoe je het ook 
wendt of keert, als kleine scholen gaan we 
inleveren. Op welke manier, dat mogen we 

zelf beslissen.’ Arnold Heuzen, leerkracht op 
basisschool Kinderarcke in Rijnsaterwoude, 

reageert cynisch op de toezegging van 
staatssecretaris Dekker dat scholen met 

minder dan honderd leerlingen mogen 
blijven bestaan. De toelage vervalt weliswaar, 

maar daar staat een bonus tegenover als 
samenwerking wordt gezocht met scholen die 

in hetzelfde schuitje zitten. 

kiezen. Hij heeft voor zijn plannen steun van coalitiepartner PvdA, 
die vindt dat de kleinescholentoeslag samenwerking tussen scholen 
van verschillende richtingen belemmert.

Onbegrijpelijk
Oppositiepartij ChristenUnie vreest daarentegen voor een kaalslag 
in het basisonderwijs en gedwongen sluiting van scholen. Volgens de 
partij heeft de rigoureuze inperking van de keuzevrijheid van ouders 
grote gevolgen  voor de leefbaarheid van het platteland. Het CDA 
maakt zich zorgen over de financiële onzekerheid die kleine scholen 
boven het hoofd hangt. CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den 
Berg beaamt de zorgen. ‘Door “stille” bezuinigingen hebben scholen 
al grote moeite om het hoofd boven water te houden. Als zij de klei-
nescholentoeslag moeten missen, betekent dat einde verhaal en verlie-
zen honderden dorpen hun laatste school. Dit heeft grote impact op 
de lokale gemeenschap.’ Ze noemt het terecht dat de staatssecretaris 
de norm van minimaal honderd leerlingen niet overneemt uit het 
advies van de Onderwijsraad en geen ‘Haagse blauwdrukken’ wil. 
‘Toch is het onbegrijpelijk dat het kabinet kansen en mogelijkheden 
van kleine scholen beperkt door het ombouwen van de kleinescholen-
toeslag in een bonus om samen te werken. Hiermee stuurt het kabi-
net op schaalvergroting en krimpversterking.‘ Van den Berg vraagt om 
meer vertrouwen in de professional op de kleine school. ‘Je moet juist 
het goede  behouden, zoals aandacht en menselijke maat, een laag 
ziekteverzuim, hoge ouderbetrokkenheid, weinig doorverwijzingen 
naar het speciaal onderwijs en een school op fiets- of loopafstand. Ik 
vraag de politiek daarom om niet te bezuinigen op kleine scholen, 
maar er juist zuinig op te zijn.’

TOpdOwnbenadering
‘Samenwerking klinkt mooi, wie kan er nu tegen zijn? Feitelijk is 
het een verkapte manier om scholen opdracht te geven met elkaar 
te fuseren.’ Jan Limbeck, schoolleider van CNS Ommerkanaal (77 
leerlingen) in het gelijknamige buurtschap, is not amused. Recent stond 
een reportage over zijn school in het themanummer van dit blad over 

Staatssecretaris Dekker heeft een streep gezet door 
het advies van de Onderwijsraad om scholen met 
minder dan honderd leerlingen te sluiten. De 
opheffingsnorm blijft 23 leerlingen. Toch wordt 
er niet massaal gejuicht  op de ruim 1.300 kleine 
scholen (zo’n twintig procent van het totaal), 
waarvan het grootste deel in de plattelandskernen 
van Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland 
staan. Reden is het stapsgewijs schrappen van de 
toelage die scholen met minder dan 145 kinderen 
nu nog ontvangen. In plaats daarvan wil de VVD-
bewindsman samenwerking en eventuele fusie 
tussen scholen, ongeacht de denominatie, onder-
steunen met een financiële bonus. Daartoe zullen 
de mogelijkheden voor openbaar en bijzonder 
onderwijs om de handen ineen te slaan worden 
verruimd. Dekker zegt met zijn wetsvoorstel, dat 
hij op het moment van het ter perse gaan van dit 
blad nog door de Tweede Kamer moest loodsen, 
en pas vanaf 2016 zal ingaan, voor kwaliteit te 
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kleine scholen. Hij pleitte toen hartgrondig tegen een ondergrens 
van honderd leerlingen. ‘Dat lijkt nu van de baan, maar wat moet 
ik zonder kleinescholentoelage? Als ik die niet krijg dan scheelt ons 
dat minstens € 70.000 euro op jaarbasis. Ik vind het zo’n topdown-

benadering. Den Haag  weet wel wat goed voor ons is. Terwijl wij al 
jarenlang proberen de kwaliteit van de school hoog te houden. We 
doen ons uiterste best om het zo goed en voordelig mogelijk te doen. 
Alle taken die op een basisschool afkomen doen we ook allemaal, en 
nu wordt er verwacht dat we nog meer doen, namelijk gedwongen 
samenwerking met een andere school. Ik denk dat dit een enorm 
nadelig effect heeft op de kwaliteit van de scholen.’ 
Limbeck legt uit. ‘Er wordt heel luchtig gedaan over het samen-
voegen van scholen. Voor het gemak worden alle inhoudelijke en 
culturele verschillen eventjes aan de kant geschoven, nog los van 
die rond identiteit. Het is allemaal nogal zwart-wit en het getuigt 
wederom van een one size fits all-benadering in plaats van maatwerk, 
en dat is nou juist waar kleine scholen zo sterk in zijn. Het advies 
van de Onderwijsraad was al niet goed, maar dit is niet veel beter. 
Politiek wel heel slim gedaan. Hoog inzetten om de helft binnen te 
halen.’
Limbeck en zijn team blijven strijdvaardig. ’We willen dat onze 
school behouden blijft, maar ik was liever met nuttiger zake bezig 
geweest. We hebben geen speciaal gevoel bij samenwerking, omdat 
het ons wordt opgelegd.’ 

jan limbeck: ’Het advies van de Onderwijsraad was al niet goed, maar dit is niet veel beter.’

VerkapTe dwang
‘Het is verkapte dwang’, zegt Arnold Heu-
zen, leerkacht groep 5-6 op basisschool De 
Kinderarcke in Rijnsaterwoude. Ook zijn 
school, die schommelt rond de honderd 
leerlingen, stond centraal in het themanum-
mer over kleine scholen. ‘Als je als kabinet 
wilt bezuinigen, zeg dat dan eerlijk. Jongens, 
jullie mogen blijven bestaan, maar jullie 
gaan wel inleveren. Hoe, dat mogen jullie als 
school of bestuur zelf beslissen. Nou, wat zal 
het worden? Grotere klassen? Minder perso-
neel? Of de school opheffen en de kinderen 
naar een ander dorp laten fietsen? Als wij 
vertrekken is het laatste sociale cement weg, 
dan wordt dit nog meer een slaapdorp.’ 
Volgens Heuzen is de staatssecretaris 
geschrokken van het rumoer om alle kleine 
scholen op te heffen. ‘Aan de kritiek komt 
hij tegemoet door kleine scholen, die ook 
gewoon excellent en efficiënt kunnen zijn, 
via de achterdeur te dwingen tot samenwer-
ken of fusie.’
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tor van het project ouder-kindcafé ROCKids en begeleider van de stagi-
airs die daar op woensdag werken. Vandaag zijn dat Leila en Safae die 
de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 volgen. De meiden zijn 
twee van de acht studenten die op woensdag en vrijdag stage lopen bij het 
café, dat maandag, woensdag en vrijdag van tien tot vier uur is geopend. 
Elke woensdagmiddag om twee is er een workshop voor de (groot)ouders 
over opvoeding of gezonde voeding. Drie weken geleden opende tv-kok 
Pierre Wind het eerste café volgens dit model in Nederland. Het concept 
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Leren en werken in 
oude-kindcafe

‘Ik heb nog nooit zo’n leuke stage gehad’
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‘Een collega die vaak naar Berlijn ging, kwam 
met het idee. Ze wilde het ook hier opzetten 
en schreef een plan. Er was nog niemand die 
dit project zou gaan leiden. Ik hoorde hiervan 
en omdat ik zelf veel met voeding bezig ben, 
hebben ze mij hierop gezet’, zegt Lonneke 
Kloet, docent Helpende Zorg en Welzijn bij 
Roc Mondriaan in Den Haag. Ze is coördina-

de kinderen worden geschminkt terwijl hun ouders de workshop volgen. 

‘Al mijn theoretische kennis kan ik toepassen tijdens mijn stage bij het ouder-kindcafé van 
Roc Mondriaan. We bedenken zelf activiteiten voor de kinderen zoals tekenwedstrijden en 

knutselmiddagen. Voor de ouders organiseren we bijvoorbeeld een verwenmiddag waar de nagels en 
het haar worden gedaan’, vertelt Leila Afantrous enthousiast. Haar medestagiair Safae Falah voegt 

hier aan toe: ‘Elke keer organiseren we wat anders. Aan het begin van de dag spreken we af wie wat 
gaat doen. Elke week rouleren we.’



is in de Duitse hoofdstad al jaren lang een 
begrip. 
 
erkend leerwerk
bedrijf 
ROCKids onderscheidt zich van een regu-
lier café omdat zij geen winstoogmerk heb-
ben en er geen alcohol wordt geschonken. 
Wat anders is dan de cafés in Berlijn, is dat 
het hier opgezet is als leerwerkbedrijf waar 
studenten de kans krijgen hun vaardighe-
den in de praktijk te brengen. Het leerbe-
drijf in de school is vooral ontstaan vanwege 
een tekort aan stageplekken, met name op 
het gebied van het werkveld kinderen. Veel 
studenten kiezen voor deze richting. Ook 
krijgen studenten die weleens een kleine 
misstap hebben begaan, en daarom geen 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) heb-
ben, de kans om in het ouder-kindcafé toch 
stage te lopen met permanente begeleiding 
van een docent. Zo biedt de school deze 
studenten zonder VOG toch de kans om 
hun diploma te halen. Daarnaast is het café 
bedoeld als een ontmoetingsplek voor alle 
(groot)ouders uit de buurt. Kloet: ‘Ik hoop 
dat we echt een multiculturele ontmoetings-
plek worden. We hebben bij de opleiding 
Helpende Zorg en Welzijn ook een moe-
derklas, dit zijn allemaal tienermoeders. 
Voor hen zou dit een ideale plek zijn om 
met andere moeders in contact te komen 
en ervaringen uit te wisselen. We hebben 
genoeg leuke ideeën om dit café tot een suc-
ces te maken, maar het moet allemaal nog 
een beetje van de grond komen. Het moet 
meer bekendheid krijgen. Als het eenmaal 
loopt, dan wordt het ouder-kindcafé ook 
hier een groot succes.’ 
 
gezOnd 
‘Het was in eerste instantie niet eens de 
bedoeling om veel met gezonde voeding te 
doen. Omdat ik hier zelf erg mee bezig ben, 
wilde ik het allemaal zo puur mogelijk doen. 
Daarom geef ik ook de workshop “gezonde 
tussendoortjes”, zegt Kloet. ‘De stagiairs zijn 
voornamelijk bezig met het vermaken van 
de kinderen, maar ook met het bedienen 
van de gasten. Ook zijn ze werkzaam in de 
keuken. Alles wordt vers bereid. Ik heb een 
receptenboek gemaakt en aan de hand van 
die recepten maken zij zelf alle broodjes, 
hapjes en smoothies.’ 
In de middag start Kloet met de workshop. 
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Twee geïnteresseerde ouders luisteren aandachtig naar haar verhaal over 
gezonde tussendoortjes. ‘Echt heerlijk dat ik even geen omkijken heb 
naar mijn kinderen. Terwijl zij geschminkt worden, kan ik rustig iets eten 
en aan de workshop deelnemen,’ zegt de moeder. Er staan verschillende 
producten op tafel die Kloet door de ouders laat ranken. Welke tussen-
doortjes zijn gezond en welke ongezond? Hierna laat ze aan de hand van 
een overzicht zien welke ingrediënten op de verpakkingen anders worden 
genoemd, maar uiteindelijk gewoon suikers zijn. ‘Zelf heb ik ook een 
gezond tussendoortje gemaakt zonder suiker: een “bonbon” van fruit en 
noten omhuld met sesamzaadjes. Door de zachte dadels is het van nature 
zoet. Willen jullie proeven?’, vraagt Kloet. De twee deelnemers zijn zelf ook 
veel bezig met gezonde voeding en zijn enthousiast over het zelfgemaakte 
hapje. De moeder komt uit Duitsland en kent daarom het concept. Nu 
was ze ook in Nederland op zoek naar iets vergelijkbaars. Zelf wonen ze in 
Den Haag en kwamen via De Posthoorn (huis-aan-huisblad in Den Haag) 
hier terecht. ‘Ik ben blij dat we deze plek hebben gevonden. Ik denk dat 
we wel vaker terugkomen’, zegt haar man. 
 
leuke sTageplek 
Het café bevindt zich in de school. ‘De ruimte die we nu gebruiken kwam 
vrij, daarom zitten we hier. Het enige nadeel van deze plek is dat we geen 
water en gas hebben. Hiervoor moeten we naar de keuken’, vertelt Kloet. 
‘Ik vind het niet erg dat het ouder-kindcafé in de school gevestigd is. Ik 
ken de mensen hier en dat voelt vertrouwd. Wel vind ik het jammer dat 
we geen eigen ingang hebben. De bezoekers moeten binnen komen via 
de hoofdingang van de school. Als we een eigen ingang hebben, nodigt 
dit nog meer uit,’ zegt Leila. De inrichting van het café is van eigen 
hand. Safae: ‘Ideeën voor de inrichting hebben we opgedaan bij verschil-
lende winkels, cafeetjes en restaurantjes. Alle meubels hebben we bij de 
kringloopwinkel gekocht en zelf opgeknapt. Door de vele kleuren die we 
gebruikt hebben, vallen we op.’ De studenten lopen het hele jaar stage bij 
het café. Hierna gaan ze door naar niveau 3 en dragen ze het café over aan 
de volgende lichting stagiairs. Leila: ‘Ik vind het wel jammer om straks te 
moeten stoppen. Ik heb nog nooit zo’n leuke stageplek gehad.’  

Marleen de Groot 

lonneke kloet (links) laat zien hoeveel suikers er in slechte tussendoortjes zitten.  



Werk &Recht
lerarenbeurs 20132014 biedt 
nieuwe kansen
De aanvraagperiode voor een Lerarenbeurs voor het 
komende studiejaar is verlengd en loopt nu van 1 april 
tot en met 14 juni 2013. Leraren die al eens een beurs 
ontvingen voor een studie van korter dan 1 jaar, kunnen 
nu ook nog een beurs aanvragen voor een bachelor- of 
masteropleiding. Dit is het resultaat van het tripartiete 
overleg tussen bonden, werkgevers en de overheid. Wil-
lem Jelle Berg, bestuurder bij CNV Onderwijs, is blij met 
deze uitkomst. ‘Het is fijn dat de termijn is verlengd en de 
mogelijkheden van de beurs zijn verruimd. Professionali-
sering is ontzettend belangrijk en de Lerarenbeurs biedt 
daar de mogelijkheid toe.’ Scholen worden door de beurs 
gecompenseerd om leraren die zich laten scholen te kun-
nen vervangen. Berg: ‘Dit is ook de uitgelezen kans voor 
scholen om starters als vervangers aan te stellen. Zij komen 
moeilijk aan een baan en kunnen op deze manier toch de 
nodige ervaring opdoen. Een win-winsituatie.’

bestuur pensioenfondsen gaat 
veranderen
Eind mei is het wetsvoorstel versterking bestuur pensi-
oenfondsen aangenomen door de Tweede Kamer. In het 
wetsvoorstel staan vijf mogelijke vormen van bestuur voor 

pensioenfondsen. Behalve het paritaire model, 
dat het meest overeenkomt met de huidige 
situatie, is er het externe model met een 
bestuur van onafhankelijke deskundigen 

en de belanghebbenden in een apart orgaan. Verder 
maakt de wet drie verschillende vormen van gemengd 
bestuur mogelijk, waarin zowel uitvoerende als niet uit-
voerende bestuurders zitting hebben. In alle mogelijke 
bestuursmodellen zijn werkgevers, werknemers én gepen-
sioneerden vertegenwoordigd. In het voortraject heeft het 
CNV ervoor gepleit dat in de modellen zoveel mogelijk 
ruimte is voor invloed vanuit de werknemersorganisaties. 
De komende weken zal het wetsvoorstel in de Eerste 
Kamer worden behandeld, waarna de wet waarschijnlijk 
op 1 juli in zal gaan. Pensioenfondsen zullen vervolgens 
tot 1 juli 2014 de tijd hebben om aan de wet te voldoen. 

Begin dit najaar zal het bestuur van het ABP een keuze 
maken tussen de verschillende bestuursmodellen.  

Overbruggingsregeling aOw 1 
oktober in werking
Staatssecretaris Klijnsma denkt de regeling waarmee het 
AOW-gat overbrugd kan worden op 1 oktober operationeel 
te hebben, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 
2013. Vanaf september gaat de Sociale Verzekeringsbank 
potentiële rechthebbenden aanschrijven. De uitkering over 
dit jaar kan dan nog in 2013 worden uitbetaald.

Jonge politici en vakbondsjongeren 
denken zeer verschillend over  
pensioen 
De jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 heb-
ben in een 10-puntenplan een blauwdruk gemaakt 
voor een totaal ander pensioenstelsel. Niet verrassend 
kiezen JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten 
voor individuele pensioenrekeningen met een grote 
keuzevrijheid voor de deelnemers. Het voorstel maakt 
daarmee korte metten met de huidige risicodeling tus-
sen generaties. Precies de verkeerde keuze volgens CNV 
Onderwijs, want die risicodeling maakt ons pensioen-
stelsel nou juist zo goed. Bij individuele rekeningen 
ontstaan er grote verschillen in pensioenhoogte tussen 
generaties. Bovendien kan bij risicodeling ook in de 
laatste jaren voor ingang en tijdens het genieten van 
het pensioen beleggingsrisico blijven worden gelopen 
en een goed rendement worden behaald. Dat maakt 
voor alle generaties een veel beter pensioen mogelijk 
(het ABP-pensioen wordt voor ruim 40 procent gefi-
nancierd uit rendement tijdens de uitkeringsfase). 
De vakbondsjongeren kiezen gelukkig voor een heel 
andere weg. CNV Jongeren en FNV Jong sloten eind 
mei met de ouderenorganisaties ANBO, Unie-KBO en 
PCOB een Jong&Oud pensioenakkoord, dat wel nadruk-
kelijk ruimte laat voor behoud van solidariteit en 
risicodeling tussen generaties.
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Overzicht regiOspreekuren 

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
Donderdag 18 juli Apeldoorn


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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Adviestrajecten, zoals reorganisaties of inkrimping van 
de werkzaamheden, zijn aan de orde van de dag. Een 
aantal OR’en wordt vanaf het begin betrokken bij een 
adviestraject, andere OR’en worden maar mondjesmaat 
geïnformeerd. In dat laatste geval krijgt de OR een 
harde dobber aan het advies over het uiteindelijke 
voorstel. Zij zijn immers niet betrokken geweest bij de 
beleidskeuzes die door het college van bestuur (CvB) 
zijn gemaakt. De OR is dan ook niet op de hoogte van 
de alternatieven die af zijn gevallen en de reden daar-
voor. Wat overblijft is een flink pak papier waar alle 
keuzes al in zijn gemaakt en waar de OR slechts ‘ja’ of 
‘nee’ tegen kan zeggen. 
Dat moet de OR natuurlijk voorkomen. Vraag aan 
de bestuurder wanneer de raad welke informatie kan 
verwachten in het traject. Op die wijze kan de OR zich 
voorbereiden op het onderwerp of op zoek gaan naar 
een adviseur die hem bij kan staan. In artikel 24, lid 
1 van de WOR is opgenomen dat de bestuurder twee-
maal per jaar de algemene gang van zaken bespreekt 
met de OR. In dat gesprek moet de bestuurder ook 
aangeven welke adviesaanvragen (en instemmingsaan-
vragen) hij in voorbereiding heeft en op welke wijze de 
OR daarbij betrokken wordt. Op dat moment kunnen 
er dus heldere afspraken gemaakt worden tussen de 
bestuurder en de OR. In artikel 31 staat daarnaast 
dat de bestuurder verplicht is om tijdig en desgewenst 

Kan de OR tijdige en  
volledige informatie afdwingen?

vraag:

schriftelijk alle informatie te geven die de OR nodig 
heeft.
De OR hoeft daarnaast niet altijd een afwachtende 
houding aan te nemen. Hij kan immers ook gebruik 
maken van zijn initiatiefrecht als de raad een andere 
oplossing heeft dan het CvB of een alternatief idee. 
Mocht de OR onverhoopt toch niet betrokken worden 
bij het beleid, dan kan hij nog altijd negatief advies 
geven en de Bedrijfscommissie inschakelen of, als er 
spoed bij is, naar de Ondernemingskamer gaan. Doe 
dit dan wel binnen een maand nadat de OR een nega-
tief advies heeft gegeven. Meld dit ook aan de bestuur-
der. Het CvB mag dan die maand geen uitvoering geven 
aan het voorgenomen beleid. 
Op de site www.bedrijfscommissie.nl kan de OR onder 
Markt II (deze is voor de non-profit organisaties) de 
bemiddelingsadviezen lezen die de bedrijfscommissie 
heeft gegeven. Wellicht dat de OR een advies tegen 
komt dat veel lijkt op wat zich afspeelt tussen de raad 
en de bestuurder. Met dit advies in de hand kan de OR 
dan een gesprek aangaan met de bestuurder. Zo kan hij 
wellicht ook de stap naar de bedrijfscommissie voor zijn 
en sneller weer tot normaal inhoudelijk overleg komen. 

OR’en die een vaste adviseur willen hebben, kunnen via CNV 

Onderwijs Academie een OR-Partnerschap aanvragen. Op onze 

site www.cnvo.nl vindt u hierover meer informatie.

antwOOrd:

volledige informatie afdwingen?



Cursussen
Cursusaanbod nieuwe schooljaar

Timemanagement
In het onderwijs is timemanagement essentieel. 
Heeft uw dag standaard te weinig uren? Heeft u 
moeite met prioriteiten stellen en ‘nee’ zeggen? In 
de cursus Timemanagement krijgt u inzicht in uw 
manier van timemanagement en alternatieven hoe 
u beter met uw tijd kunt omgaan.

Van werkdruk naar werkplezier (nieuw)
Veel mensen ervaren een hoge werkdruk in het 
onderwijs. Maar tegelijkertijd geeft het werk ook 
veel plezier. Wat geeft jou eigenlijk werkdruk, en 
wat zorgt voor werkplezier? En is de werkdruk 
een bedreiging voor het werkplezier? In de cursus 

wordt gezocht naar een balans tussen werkdruk 
en werkplezier. 

Oriëntatie op je loopbaan (nieuw)
Ben je aan het nadenken over je loopbaan? Of zit je 
in een situatie waarin je wel móet nadenken over 
je loopbaan omdat je je baan verliest? Of zit je op 
een punt of moment waarop je je afvraagt hoe je 
nu verder wilt gaan? Dan is deze workshop mis-
schien iets voor je. 

Kijk voor meer informatie over deze en andere 
cursussen op www.cnvo.nl/academie of bel 
(030) 751 17 47.
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langzaam maar zeker nadert de zomervakantie. Het is niet alleen tijd om plannen te maken voor de 
vrije weken, maar ook voor de tijd erna. Ook in het nieuwe schooljaar biedt CnV Onderwijs academie een 
uitgebreid scholingsaanbod. Volgend jaar kunt u zowel ‘klassiekers’ volgen als de cursus timemanage-
ment. Maar ook is er ruimte voor nieuw aanbod zoals de cursussen van werkdruk naar werkplezier en 
Oriëntatie op je loopbaan.

Uw partner in training en advies
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Wie zich heeft ingeschreven voor het mbo en het les- en 
cursusgeld heeft voldaan, heeft recht op onderwijs en 
het examen. In de afgelopen jaren is gebleken dat tussen 
bekostigde roc’s en studenten onduidelijkheden bestaan 
over de schoolkosten en de vrijwillige bijdrage.  
Naast onderwijs en examen bieden we een aantal extra 
faciliteiten die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van 
het diploma, maar wel heel vormend zijn, zoals bijvoor-
beeld introductieweken, excursies en wintersportkampen. 
Natuurlijk willen de opleidingen graag dat alle studenten 
meegaan, maar ze mogen het niet verplicht stellen. Zonder 
deze activiteiten is het immers ook mogelijk een diploma te 
halen. Dit soort activiteiten valt daarom onder de vrijwillige 
ouder- of studentenbijdrage. Mijn ervaring met het innen 
van de vrijwillige bijdrage is echter dat er geen geld binnen 
komt. Met als gevolg dat we de excursie naar het Binnenhof 
voor het politieke domein van burgerschap dan maar weg-
strepen. De kans bestaat ook dat een groep betalende stu-
denten op introductiekamp kan en we voor de thuisblijvers 
een vervangende activiteit moeten organiseren om aan de 
850 urennorm te voldoen. Daar wordt het allemaal wel heel 
complex van. Nu staat in het kwalificatiedossier Sport en 
Bewegen dat studenten een EHBO-diploma moeten halen. 
Wij leiden ze op en omdat het examen via een externe 
instantie loopt, moet de school er ook nog voor betalen. 
Neem bijvoorbeeld de kappersopleiding, waarvoor een roc 
een aantal kappersscharen beschikbaar dient te hebben 

voor de praktijklessen. Deze scharen zijn en blijven eigen-
dom van de instelling, je mag studenten niet verplichten 
zelf een schaar aan te schaffen. Er zijn ook zaken waarvan 
het redelijk is dat de student erover beschikt en waarvoor 
hij of zij zelf de verantwoordelijkheid draagt. De instel-
ling hoeft daarin niet te voorzien. Dit zullen met name 
onderwijsbenodigdheden zijn, die de student nodig heeft 
om de lessen voor te bereiden (boeken, agenda, rekenma-
chine) of afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken van 
de student (werkkleding en -schoenen). Kunnen we ook 
stellen dat een student een laptop of Ipad nodig heeft om 
de lessen voor te bereiden? De Onderwijsinspectie is van 
mening dat dit niet verplicht gesteld mag worden. Natuur-
lijk hebben we nog computerlokalen, maar we adviseren 
studenten toch een laptop aan te schaffen. Van onze kant 
verstrekken wij een e-mailaccount en geven langs deze 
digitale weg informatie over huiswerk en zieke docenten. 
De minister is duidelijk: ‘Voor alle helderheid wijs ik u 
erop, dat de bepaling dat de inschrijving niet afhankelijk 
wordt gesteld van een andere geldelijke bijdrage dan het 
les- en cursusgeld een subsidievoorwaarde is en daarom 
niet vrijblijvend is. Dit zal daarom onderwerp zijn van toe-
zicht en handhaving door de Inspectie van het Onderwijs 
en tekortkomingen op dit punt kunnen uiteindelijk leiden 
tot een bekostigingsmaatregel.‘
dit is de laatste collumn van Hilbert van der duim voor 
schooljournaal

Mijn eRvaRing Met 
de vRijWillige 

bijdRage is dat eR 
geen geld binnen 

KOMt

Het eeuwige gedoe over geld 

columncolumn
Hilbert van der duim

Hilbert van der duim (55) is  
opleidingsmanager sport en 
bewegen bij het drenthe 

College in emmen en assen.
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‘Ik vind grote 
scholen maar niets’

Vorig jaar verscheen via Dagblad de 
Limburger het boek 60 Jaar ervaring in het 

onderwijs in Maastricht van Wim Volders. 
Een interessant en vaak ook amusant 

boek over bijna zes decennia lesgeven 
en onderwijs in de Limburgse hoofdstad, 

geschreven vanuit eigen observaties en 
ervaringen. Van zijn kleutertijd tot aan 
zijn pensioen in 1997 laat Volders het 

schoolleven voorbijtrekken. 

auTOriTeiT
Waarom dit boek?

‘Ik heb altijd een redelijk goed contact met collega’s van vroeger 
onderhouden en dan komen vaak veel verhalen los. Ik dacht op een 
gegeven moment: het zou toch jammer zijn als die verhalen verloren 
gaan. Toen een kennis van mij, die bij politie was geweest, een 
boek had geschreven en in eigen beheer uitgegeven, besloot ik mijn 
verleden op schrift te stellen. Nooit met het idee om er geld aan te 
verdienen, maar gewoon om de verhalen te bewaren.”
Autoriteit blijkt een vaag begrip uit het verleden geworden, zowel voor 

docenten als leerlingen

‘Wie het boek leest, krijgt een aardig beeld van hoe het onderwijs 

‘Ik kreeg in 1959 een vaste aanstelling op de 
huishoudschool Stella Maris in Maastricht voor 
40 lesuren. Dat was ongekend voor die tijd, 
en ook nu dunkt me’, blikt Wim Volders (79) 
terug op zijn beginjaren in het onderwijs, waar-
in hij ruim 41 jaar werkzaam was. Jaren waarin 
hij slechts korte tijd voor de klas stond. ‘Ik was 
daar de eerste mannelijke docent en zat dus de 
hele dag tussen alleen vrouwelijke collega’s en 
leerlingen. In augustus 1963 werd ik adjunct-
directeur en uiteindelijk in 1970 de eerste 
mannelijke directeur. Sindsdien ben ik altijd 
bestuurlijk aan deze school verbonden geweest, 
hoewel aan het einde de school in niets nog 
leek op de kleine huishoudschool in de bin-
nenstad van Maastricht.’ Een nieuwe fusie was 
voor Volders dan ook reden om in 1997 te 
stoppen. Stella Maris was inmiddels via drie 
fusies gegroeid tot een grote onderwijsinstelling 
met meer dan 200 medewerkers. ‘Ik had net al 
een hele grote fusie achter de rug en er waren 
nieuwe fusies op komst. Dat zag ik niet echt 
zitten. Ik had er drie achter elkaar meegemaakt 
en dat vond ik welletjes. De ironie wilde dat ik 
nauwelijks thuis was of een schoolbestuur uit 
de oostelijke mijnstreek benaderde me met de 
vraag of ik als interim-directeur een fusie wilde 
begeleiden.’

wim Volders: Het gaat me niet om geld, maar om de verhalen 
te bewaren.



‘Ik vind grote 
scholen maar niets’
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veranderd is. Het meest opvallende verschil is dat je als directeur 
vroeger een autoriteit was. Je legde geen verantwoording af, wat je 
zei was waar. Een jonge docent plaatste eens een kritische noot bij 
mijn beleid. Hij werd vervolgens door een oudere docent de mantel 
uitgeveegd. Dat deed je toen niet. Nu gaan ze naar de rechter als iets 
niet bevalt. Je zag met name in de jaren tachtig het totale wegvallen 
van autoriteit. Het heeft veel leraren nogal wat moeite gekost om 
met die mentaliteitsverandering om te gaan.’
Woorden als ongesteld zullen meisjes vroeger niet makkelijk tegen u hebben 

gebruikt?

‘De mondigheid van leerlingen is tegenwoordig veel groter dan 
vroeger. Toen  durfde een meisje inderdaad niet te zeggen dat ze 
ongesteld werd. Nu biedt ze zich aan de leraar aan voor een hoger 
punt. Dat gebeurt echt. Of die mondigheid lastiger is? Ja, maar het 
is ook goed. Het komt ook deels door het wegvallen van de invloed 
van de kerk, met name in het Zuiden. Een andere verklaring is dat 
tegenwoordig beide ouders werken en kinderen dus veel vaker op 
zichzelf zijn aangewezen dan vroeger.’

gezweTs
Al die grote scholen vind u maar niets?

‘Ik ben niet blij met de fusiegolf van de afgelopen twintig jaar. 
Al die grote scholen, ik vind het maar niets, het is niet meer dan 
ordinair bezuinigen. Bovendien, allemaal samen naar school kan 

gewoon niet. Mijn kleinzoon bijvoorbeeld is 
autistisch, maar heeft ook een heel hoog IQ. Hem 
kun je niet zomaar in een gewone klas zetten. 
De goeden komen te kort, de kinderen met een 
handicap komen ook te kort. Geef ze toch de 
kans om in een omgeving die hen past te leren en 
zich te ontwikkelen. Daar heb je als maatschappij 
alleen maar profijt van. We willen een kenniseco-
nomie zijn, maar met dit onderwijs red je dat niet. 
Nederland betaalt het kleinste percentage van het 
BNP aan onderwijs. Andere landen in Europa 
betalen allemaal zo’n twee procent meer. Dat zegt 
genoeg.’
Komt het wel goed met het onderwijs?

‘Soms ben ik bang dat mensen die daar werken 
geen rust krijgen. Iedere minister wil weer wat 
nieuws en leraren moeten daar telkens weer in 
mee. Op de pabo’s worden de zaken gelukkig weer 
strakker aangetrokken. Mijn dochter is onderwij-
zeres op de basisschool. Ondanks haar pabo-diplo-
ma moest ze in het begin met pa de sommen van 
haar klas doornemen. Hoe dat kwam? Leerlingen 
lieten de moeilijke vakken op de havo vallen en 
hadden vanaf de tweede klas geen wiskunde meer. 
De pabo was in haar tijd meer gezwets dan wer-
ken, dus daar leerden ze ook niet rekenen. Mijn 
kleindochter doet nu wel een extra rekentoets op 
de pabo. Ach, onderwijs is een kwestie van op en 
neer gaan. We zitten nu in een dal, maar we zijn 
sterk genoeg om daar weer bovenop te komen.’

Ying-Fu Li

60 Jaar ervaring in het onderwijs in Maastricht is in eigen 

beheer uitgegeven bij Dagblad de Limburger en voor 

€22,94 te bestellen via de webshop www.mooilimburgs-

webshop.nl.Fo
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wim Volders met zijn klas op schoolreis.

Foto: eigen collectie
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Vanaf 2018 nieuwe  
vacatures in zuiden Limburg  

Sloeg de krimp in het zuiden van Limburg als 
eerste genadeloos toe in het onderwijs, nu 
lijken in dit gebied, grofweg begrensd door 
Maastricht, Brunssum en Vaals, ook weer 

als eerste arbeidsplaatsen vrij te komen. 
Schoolbestuurders verwachten vanaf 2018 

weer echte vacatures in zowel primair als 
voortgezet onderwijs. Maar, zoals het vroeger 

was, wordt het niet meer. Minder geboorten 
betekent nu eenmaal minder leerlingen in 

kleinere scholen met minder personeel. 

Eerste krimpregio ziet licht aan einde van de tunnel

zich wil scholen moet naar Tilburg of Eindhoven.’
Hij is enthousiast over de wijze waarop zijn scholen leerlingen 
die daarvoor geschikt lijken warm proberen te maken voor een 
onderwijscarrière. ‘Het is een van de sectoren in Nederland 
waarbij je bijna automatisch verzekerd bent van werk, als je geen 
vak kiest waarvoor een overschot bestaat.’ Hij is ervan overtuigd 
dat er vanaf 2018 flink wat werkgelegenheid gaat komen. ‘Als je 
dan nu met de eerstegraadsopleiding begint, ben je over vijf jaar 
klaar.’

Flexcontracten
Ondanks meer krimp dan verwacht vorig jaar heeft Johan 
Linckens, algemeen directeur van de tien scholen tellende 
Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland in Cadier en Keer, 
nog niemand gedwongen ontslagen. Maar hij merkt wel dat in 
het gebied dat grenst aan Maastricht de verwachte uitstroom van 
de naoorlogse geboortegolf enigszins stagneert, omdat oudere 
werknemers langer doorwerken. Toch verwacht hij dat over vier 
jaar de meesten wel weg zijn. ‘Dan zijn er weer vacatures, maar 
dat moment wil ik niet lijdzaam afwachten. Wie garandeert me 
dat ik dan nog voldoende personeel kan vinden? Om zoveel 
mogelijk jonge leerkrachten aan ons te binden zijn we voor die 
groep overgegaan tot flexcontracten met payroll-overeenkomsten. 
Dat hopen we uiteraard zo snel mogelijk om te kunnen zetten 
in vaste contracten.’ Maar makkelijk zal het niet gaan, weet ook 
Linckens, die om die reden samenwerkt met andere besturen 
voor talentontwikkeling en behoud van goed personeel. ‘We zijn 
in zeven jaar tijd van 2.400 naar 1.570 leerlingen teruggezakt. 
Met een gemiddelde krimp van vijf procent zitten we over drie 
jaar op een aantal van 1.350. Landelijk gezien zijn we dan nog 
steeds een grote organisatie in het primair onderwijs, maar 
regionaal een kleine speler in het veld.’ Maar hoop doet leven: 
binnenkort wordt er gefuseerd met de streekgenoten in het 
openbaar onderwijs, om meer bestuurskracht te ontwikkelen.

eigen gelederen
‘Wat wij zien is dat het tempo waarin de krimp plaatsvindt eigen-
lijk nog op hetzelfde niveau ligt als een aantal jaren geleden. Nog 
steeds is er een flinke afname van leerlingenaantallen, bij ons 
tussen de 250 en 300 per jaar’, zegt Arie Kraak, bestuursvoorzit-
ter van Movare in Kerkrade (12.000 leerlingen in vooral Parkstad 
Limburg; alle denominaties voor primair onderwijs). ‘Tegelijker-
tijd verwacht ik vanaf volgend jaar een uitstroom van personeel, 

‘Er komt een grote uitstroom van pensioenge-
rechtigd personeel, maar die laat nog even op 
zich wachten’, zegt Jan Meens, bestuurder van 
de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad 
Limburg in Heerlen. ‘We hebben weliswaar 
goed zicht op de in- en uitstroom van leerlin-
gen, maar wat het zo ingewikkeld maakt is het 
pakket aan overheidsmaatregelen dat er door-
heen speelt. Het opschuiven van de AOW-
leeftijd heeft grote invloed op de ontwikkeling 
van arbeidsplaatsen in het onderwijs. En daar 
komt nog de verlaging van de pensioenpremie 
bij, waardoor het perspectief van mensen 
onzeker wordt. Ze werken daardoor langer 
door, zijn minder genegen om bapo te nemen 
en gaan minder snel met prepensioen. Dat 
frustreert jonge leraren die dachten dat over 
twee, drie jaar de vaste banen zouden komen.’ 
Om zo min mogelijk toekomstig personeel 
te verspelen hebben Meens en zijn collega-
bestuurders in het voortgezet onderwijs in 
Limburg de handen ineengeslagen. Zo moeten 
straks de vacatures kwalitatief vervuld worden, 
als de babyboomers, vaak eerstegraders, 
vertrokken zijn. ‘Probleem is dat we hier geen 
eerstegraadslerarenopleidingen hebben. Wie  
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wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. En 
omdat wij relatief oude teams hebben zijn dat er de komende 
jaren vrij veel. Maar vanwege de krimp zal de vervanging zeker 
tot 2018 uit eigen gelederen komen. Er komt niemand bij en er 
gaan alleen mensen uit omdat ze 65 jaar worden of omdat ze zelf 
willen vertrekken.’
Kraak beseft dat hij zo een generatie leraren kan verliezen. 
‘Daarom onderhouden we goede contacten met de Nieuwste 
Pabo in Sittard, ontstaan door samenwerking van Fontys Pabo 
en Zuyd Hogeschool. We werken bijvoorbeeld met hen samen 

Foto: Movare

voor een traject dat opleidt in de school. Zo 
houden we zicht op het aanwezige talent.’ 
Hij vindt dat staatssecretaris Dekker een 
denkfout maakt in zijn beoordeling van 
kleine scholen in combinatie met krimp. ‘Het 
wordt heel erg geassocieerd met dunbevolkte 
gebieden in Zeeland, Friesland en Gronin-
gen. Maar krimp in een stedelijk gebied is 
van een hele andere orde. Parkstad Limburg 
is met 240.000 inwoners na de Randstad 
het dichtstbevolkte gebied van Nederland. 
Wij hebben scholen die onder druk staan, 
die vele malen groter zijn dan in Friesland. 
Een school met 160 leerlingen daar is een 
mammoet, in Heerlen zit je dan één leerling 
onder de opheffingsnorm. Ook de sociale 
problematiek is grootstedelijk, met veel laag 
opgeleide autochtonen.’

Fontys 
‘Wij hebben scholen in heel Limburg en 
ik merk dat de krimp langzaam opschuift 
richting Sittard-Geleen en Roermond. Het is 
ook een misverstand dat het iets regionaals is, 
heel Nederland krijgt er mee te maken’, waar-
schuwt Ron Bonekamp, bestuurder personeel 
en opleidingen van de Stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs in Sittard. ‘In het 
zuiden gaat er gelukkig weer meer arbeidsper-
spectief komen. Er komt een forse uitstroom 
van ons zittende personeel. Maar voordat het 
zover is zijn we een paar jaar verder. Hoe zorg 
je dat in de tussentijd mensen belangstelling 
blijven houden voor een opleiding waarin nu 
misschien wat weinig perspectief zit, maar die 
we straks wel goed kunnen gebruiken?  Want 
dat is misschien wel het grootste verschil 
tussen primair en voortgezet onderwijs. Daar 
kunnen ze in principe in elke groep lesgeven, 
in het voortgezet onderwijs is kennis gekop-
peld aan een specifiek vak’, zegt Bonekamp, 
die de uitstroom vooral onder eerstegraads 
docenten verwacht.
Zijn bestuur startte een scholingstraject (ook 
voor het zittende personeel), gericht op de 
verwachte tekortvakken. ‘Daarmee kunnen 
we de problemen voor een gedeelte in eigen 
huis oplossen. Daarnaast zijn we bezig met de 
lerarenopleidingen, zoals Fontys, om met hen 
af te stemmen waar de tekorten de komende 
jaren gaan ontstaan. Zo moet worden voor-
komen dat opleidingen worden gevolgd met 
weinig perspectief op werkgelegenheid.’ 

3 H W H U � 0 D J Q � H

november 2012: hoogste punt nieuwbouw basisschool de 
spoorzoeker in Kerkrade. de school is ontstaan door een fusie 
van de Movare-scholen d’r durpel en de gracht.
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webbedingetjes

@ Hittegolfen in Lapland en Moskou, herfstweer in Ne-

derland, overstromingen in Zuid-Duitsland. Gevolgen van 

klimaatveranderingen? Op www.scientias.nl staat dat de 

meeste wetenschappers het over een ding eens zijn: de 

mens is de voornaamste oorzaak van de klimaatverande-

ring die zich nu voor onze ogen voltrekt.

@ Oertijdmuseum De Groene Poort (www.oertijdmuseum.nl) 

uit Boxtel biedt milieu- en educatielessen over klimaatver-

andering voor scholen uit de omgeving. Aan de hand van 

het biodiversiteitsspel worden de gevolgen van klimaatver-

andering voor de eigen leefomgeving inzichtelijk gemaakt.

@ Op www.natuur-kalender.be/scholen kunnen klassen of 

leerlingen individueel natuur- en weerwaarnemingen bij-

houden. Op deze manier kunnen via de natuurkalender ge-

gevens worden vergeleken en blijven ze ook overzichtelijk 

bewaard. 

     Het is van cruciaal belang dat de 
Nederlandse overheid zich inzet voor de 
continuïteit van Nederlands onderwijs 
in het buitenland
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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:

We moeten met zijn allen uren gaan schrijven om te laten 

zien hoeveel we daadwerkelijk werken

ApenstAArtjes

Getwitterd

Arie Boomsma: 
Mantelzorgers hebben een verhoogde kans 
op schooluitval en gezondheidsproblemen. 
(23 mei)
www.twitter.com/arieboomsma - programmamaker KRO

Stelling:

De vermeende zesjescultuur was de afgelopen weken de to-

pic in de LinkedIn-groep van Schooljournaal, want middelbare 

scholieren halen in Nederland gemiddeld een 6 voor hun eind-

examen. Een reactie: ‘Ik vraag mij af of er gegeneraliseerd kan 

worden naar een zesjescultuur. Dat is heel makkelijk, maar ik 

vind dat niet terecht. Soms ben je inderdaad gewoon blij als je 

een vak haalt.’ Een ander schrijft: ‘Gemiddeld een 6 wil toch niet 

zeggen dat er een zesjescultuur is? Sommigen halen vast ach-

ten en anderen vieren. En sommigen werken heel hard voor een 

zes.’ Ook meepraten over pesten en eventuele oplossingen? 

Sluit je aan bij de LinkedIn-groep van Schooljournaal.
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Een vriendin is overstuur. Hélène, noem ik haar maar even. 
Ze werkt ontzettend hard, dit jaar zelfs in een combigroep 
van vijfendertig leerlingen. Kort geleden kreeg ze de 
inspecteur op bezoek. Ze gaf aan beide groepen strak 
les, op drie niveaus tegelijk. Hij was onder de indruk, het 
Directe Instructie Model was bij haar dik voor mekaar! 
Toch had hij ook kritiek. Waar was de tafel voor verlengde 
instructie? En de uitdagende leeromgeving? Daar moest hij 
Hélène helaas op ‘afvinken’. Ze hield zich groot, maar nu 
bij mij komen de tranen. Hoe kan ze in een propvolle klas 
ruimte creëren voor een extra instructietafel? En waar zou 
ze de uitdagende leermaterialen moeten opstellen? 
Ik krijg haar waarachtig aan het lachen. Die instructietafel 
zet je toch pal voor de deur? De kinderen kruipen er wel 
onderdoor. En de spannende leermiddelen? Aan touwen 
boven de klas! 
Wat haar ook een beetje opbeurt, is mijn verhaal over een 
woensdagmiddag in Utrecht. Hoe ik daar op bezoek ben 
in het hoofdkantoor van de Inspectie. Met veertien col-
lega’s. Allemaal op persoonlijke uitnodiging! De Inspectie 
blijkt zelf óók niet tevreden met de huidige manier van 
toezichthouden! Er ontstaat me daar zowaar een heel open 
discussie. Over hoe wij leerkrachten ervan balen, dat de 
inspecteur zich op school in ‘het kantoortje’ terugtrekt. 
Hoe hij daar met de directeur en de IB’er paperassen zit 
te bekijken. Hoe gestrest wij, de ‘gewone’ leerkrachten, 

raken, omdat wij weken bezig moeten zijn om al die 
papieren netjes op orde te krijgen. 

‘De meeste scholen doen het prima’, krijgen we van 
hogerhand te horen, ‘die moeten we eigenlijk met rust 
laten.’ Eén van de aanwezige juffen reageert furieus: 
‘Bedoelt u dat je als team blij moet zijn als je geen 
bezoek van u krijgt? En bang als u wél langskomt? Als 
ik zo met mijn leerlingen zou omgaan... Het zou toch 
juist mooi moeten zijn, als je inspecteur komt kijken? 
Tips zou ik graag krijgen, een goed gesprek, een duwtje 
in de rug!’ 
‘Ja, een inspecteur die je oppept’, verzucht Hélène, ‘wat 
zou dat fijn zijn.’ 
Bij het afscheid in Utrecht wordt ons op het hart 
gedrukt dat de Inspectie graag veel meer creatieve 
leerkrachten zou willen zien. Meesters en juffen die 
de methodes durven los te laten. Die zélf onderwijs 
kunnen maken, puttend uit eigen kennis. Die eigen 
ideeën uitwerken. Die op eigen ervaring en eigen inzicht 
vertrouwen. Want methodes zijn vaak zo saai. Kinderen 
en leerkrachten sukkelen ervan in slaap. Ook al sloven 
uitgeverijen zich nog zó uit met kleurtjes, plaatjes en 
‘leuke’ opdrachten: de meeste methodes zijn en blijven 
schoolboeken. Daar gaat de moderne mens niet direct 
van bruisen. Laat staan de jónge moderne mens...   

Spannende 
LeermiddeLen aan 

touwen boven  
de kLaS

tranen voor de inspecteur

column

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

Steenwijk. 
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energiebespaarcompetitie 
voor basisscholen
Welke Zeeuwse basisschool bespaart tussen 
21 oktober en 8 november de meeste energie? 
Energieleverancier DELTA organiseert ook dit 
jaar de competitie Sjaak zoekt Sjakies. Met deze 
competitie moeten zoveel mogelijk mensen 
ertoe bewogen worden om bewuster met ener-
gie om te gaan. Energieadviseur van DELTA, 
Sjaak Vogel, bezoekt daartoe de deelnemende 
scholen. Die organiseren ludieke acties om 
hun omgeving bewust te maken van het belang 
van energie besparen. Ook sporen ze mensen 
aan om energiebesparende beloftes te doen op 
de website. Haal de meeste punten binnen en 
maak kans op de hoofdprijs van € 5.000,- Aan-
melden kan tot 30 juni via www.sjaakzoektsja-
kies.nl. Hier is ook meer informatie te vinden 
over de competitie.

Tics bij kinderen 
Een op de tien kinderen 
heeft soms last van tics. 
Hoe zijn deze tics te her-
kennen en hoe gaat de 
leerkracht hier mee om? 
Het boek Tics bij kinderen 
biedt praktische handvat-
ten en tips hoe je hiermee 
om kunt gaan. De titel is 
het twaalfde deel van de 
reeks Kinderpsychologie 
in Praktijk. Jolande van de 
Griendt, GZ-psycholoog 
en cognitief gedragstherapeut, en Cara Verdellen, 
klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut, 
zijn beide werkzaam bij HSK Expertise Tics in Den 
Bosch en schreven samen dit boek. Bestellen kan 
voor € 19,99 via www.lannoocampus.nl/tics-bij-
kinderen. (ISBN 978 9401404303)

digibordmethodes wereld-oriëntatie
Blink Educatie heeft drie nieuwe digibordmetho-
des wereldoriëntatie ontwikkeld voor basisscholen: 
Grenzeloos (aardrijkskunde), Eigentijds (geschiedenis) en Binnenstebuiten (natuur & techniek). Deze digitale 
lesmethodes zijn gebaseerd op recent hersenon-
derzoek naar hoe kinderen leren en zich optimaal 
ontwikkelen. Het blijkt dat kinderen informatie beter 
onthouden wanneer ze tijdens het leerproces ergens 
door geraakt worden. De lesmethodes gaan uit van 
zelf ontdekken, in plaats van informatie krijgen en 
verwerken. Een prikkelende onderzoeksvraag brengt 
leerlingen in beweging. Doordat ze met deze me-
thodes zelf zien, voelen en beleven, begrijpen ze de 
lesstof sneller en onthouden ze het beter. De lesme-
thodes zijn vanaf volgend schooljaar beschikbaar. 
Nu al proberen? Proefversies kunnen gedownload 
worden via www.grenzeloos.nl, www.eigentijds.nl en 
www.binnenstebuiten.nl.

vrijwilligers geZocHt 
voor eveneMent  
cnv onderwijs
Op zaterdag 5 april 2014 zal het CNV 
Onderwijs Evenement plaatsvinden. Op 
twaalf verschillende plaatsen in het land 
zullen  tegelijkertijd inspirerende netwerk-
bijeenkomsten worden gehouden. Om een 
programma te maken dat zo goed mo-
gelijk 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.

inspiratiedag leren en innoveren
Het Lectoraat Leren en Innoveren van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Eindhoven houdt op dins-
dag 17 juni een inspiratiedag van 15.30 tot 21 uur. Lector Anje Ros spreekt over Schoolontwikkeling door 
onderzoek en Maurice de Hond over Op de drempel van de grote revolutie in het onderwijs. Daarna zijn er 
twee series workshops over bijvoorbeeld opbrengstgericht werken op de pabo, jongens en pabo, historisch 
tijdsbesef bij leerlingen van 6 tot 12 jaar, de invloed van interactieve methodieken op de motivatie van leer-
lingen en de rol van (school)taal bij rekenen. Deelname is gratis. Meer info: fontys.nl/fhke/lectoraat.
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MediaMasters 2013
Kan de klas slim omgaan met media, zijn de 
leerlingen creatief en is er geen gebrek aan door-
zettingsvermogen? Dan is het mediawijsheidspel 
MediaMasters, op initiatief van Mediawijzer.net, 
voor groep 7 en 8 de perfecte uitkomst. Tijdens de 
Week van de Mediawijsheid (22 tot 29 november) 
laten duizenden leerlingen zien hoe mediawijs ze 
zijn. Met de hulp van opvoeders, leerkrachten en bi-
bliotheken ervaren ze met MediaMasters de kansen 
van media en worden ze tegelijkertijd uitgedaagd 
om alert en kritisch te zijn. Dit jaar is het spel 
aangepast. De leerlingen worden aan het begin 
van de week voor een uitdaging gezet. Samen met 
hun klas gaan leerlingen aan de slag met media. 
Hoe presenteer je jezelf op internet? Hoe vind je 
betrouwbare informatie? Hoe maak je een blog? 
Leerlingen zullen deze vragen zowel in de klas als 
thuis met behulp van de bijbehorende MediaMissies 
oplossen. Meedoen? Het spel neemt per dag één 
uur in beslag en vereist een digibord. Aanmelden 
kan tot en met 31 oktober via www.mediamas-
ters2013.nl. Meer informatie over Mediawijzer.net: 
www.mediawijzer.net.   

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 of kijk op 
www.cnvo.nl/vrijwilligerstrainer

KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL

LOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN
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Woensdag 12 juni, 16-20 uur, loopbaan-
bijeenkomst OOP primair onderwijs, 
CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Thema: Doorgroeien als oop’er, hoe doe 
je dat? Activiteiten: Verhelderend ambi-
tiekaartspel, Gesprek met loopbaancoach, 
Stappenplan om jouw ambitie bespreek-
baar te maken binnen school. Info/aan-
melden: onderwijsonder steuners@cnvo.
nl (o.v.v loopbaanbijeenkomst 12 juni) of  
(06) 12 16 35 22

GepenSioneerden
rayons drenthe, groningen  
en Fryslân
Dinsdag 8 oktober, ontmoetingsdag voor 
deze rayons in Earnewâld. Noteer deze 

datum in uw agenda en houd deze datum vrij.
Uitnodigingsbrief komt eind augustus. Info: J. 
Meesters, Burg. Drijberweg 97, 9254 BL Hurdega-
ryp, meesters.j@kpnmail.nl

rayon west-Brabant
Donderdag 13 juni, 9–18 uur, Essen. Excursiereis 
naar Mechelen, België. 
Thema: De relatie gepensioneerden - onderwijsbond 
in België, door Marianne Coopman, algemeen 
secretaris Christelijk Onderwijzers Verbond.
Historische stadswandeling met gids. Lunch 
inbegrepen. Aanmelden door het overmaken van € 
15,- (leden) of € 20,- (introducés) op rekeningnum-
mer 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.)
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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

vereniging
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B Bezig
voor de ond

naam: 
Yvonne Vaes- Lucas

Leeftijd: 
57 jaar 

beroep: 
directeur basisschool 

vrijwilligerswerk: 
lid van Leden Activiteiten Groep Limburg, 
bestuurslid/stuurgroeplid CNV Schoolleiders, 
bestuurslid Schoolleidersregister.

motivatie: 
Ik vind een sterke vakbond belangrijk omdat 
dit één van de weinige manieren is om als 
werkende vanuit de dagelijkse praktijk invloed 
te hebben op de beleidsmakers in Den Haag. 
Samen sta je altijd sterker. Een beroep in het 
onderwijs is een beroep om trots op te zijn. 
Dat mag ook als zodanig erkend , herkend en 
beloond worden. Ik hoop dat ik daar een klein 
steentje aan bijdraag.

Fo
to

: P
ie

t S
ch

ee
rh

oo
rn

insigne voor 8o 
jaar lidmaatschap
Hendrika Venneman (98) werd vorige maand in het zon-
netje gezet, omdat ze 80 jaar lid is van CNV Onderwijs 
en haar rechtsvoorgangers. Mevrouw Venneman, die in 
een woonzorgcentrum in Amsterdam woont, werd in 
1933 lid van de bond. Als dank ontving ze uit handen 
van CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg bloe-
men en een insigne met oorkonde.

Themadag
CNV Schoolleiders 
Van controle naar visie. Ofwel, hoe creëer je een onder-
wijsklimaat waarin leerlingen én leraren groeien en 
ontwikkelen? Dat is het uitgangspunt van de themadag 
over pedagogisch leiderschap van CNV Schoolleiders 
op  donderdag 7 november in het CNV-gebouw, Tiber-
dreef 4, in Utrecht.
Als schoolleider zorg je er voor dat alles draait en 
allerlei zaken op orde zijn: schoolorganisatie, perso-
neelsbeleid, financiën, verantwoording aan ministerie 
en omgeving. Maar geef je ook daadwerkelijk richting? 
Pedagogisch leiderschap richt zich juist op de kernta-
ken van de school: onderwijs, vorming en ontwikke-
ling. Vanuit deze visie zet je de leraar in haar kracht. 
Zo bepaalt visie in plaats van controle de richting van 
jouw beleid en geef je richting aan jouw school. De 
inleidingen en workshops op deze dag bieden inspi-
ratie en concrete handreikingen die in de dagelijkse 
praktijk kunnen worden toepast. Reserveer deze datum 
nu alvast in de agenda! Ga voor meer informatie naar 
www.cnvo.nl/agenda.
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‘Gebruik social media stelt 
scholen voor morele dilemma’s’

Vertrouwen, geloofwaardigheid, veiligheid 
en de werking van de hersenen. Daarover 

sprak psycholoog en mediator George Smits 
vorige week vrijdag op het door Medilex 

georganiseerde congres Docenten en integriteit 
in het Utrechtse stadion Galgenwaard. 

Onderwijsadviseur Menno van Hasselt gaf aan 
waar grenzen moesten worden getrokken in het 

gebruik van social media.

emotie-thermometer, afkomstig uit de gedragstherapie, met 
daarop emoties in een schaal van één tot tien. Als mijn emotie 
onder de vijf is, dan zit ik nog op de cortex. Zit die boven de 
vijf, dan ben ik limbisch. De emotie geeft ons een signaal dat 
er iets aan de hand is en we iets moeten doen. Wanneer er op 
school integriteitsproblemen zijn, kan het heel goed zijn dat je 
limbisch bent en dus niet meer nadenkt. Ik raad dan sterk aan 
pas te handelen als je terug op de cortex zit. Alleen dan kun je 
goede besluiten nemen.’ Roovers, na afloop: ‘Ik vind Smits erg 
inspirerend en activerend. Hij roept vragen bij mij op dus ik 
ben erg benieuwd naar zijn verdiepingssessie.’

Facebook account
Het middagprogramma kent vier verschillende deelsessies. 
Roovers: ‘Ik ben hier gekomen voor de sessie over social 

‘Ik kom vooral voor de sessie over social 
media’, zegt Jeffrey Roovers (29), docent aard-
rijkskunde op het Mgr. Frencken College in 
het Noord-Brabantse Oosterhout. ‘Ik hoorde 
van een collega over dit congres en ik kreeg 
ook informatie via de post. Omdat we beiden 
vrij jonge docenten zijn en ons bewust zijn 
van social media en hier ook kansen in zien, 
wilden we hier meer over weten. Hoe denken 
collega’s hier over en hoe kun je dit benutten?’

cortex en limbisch  
systeem
‘Veiligheid is de basis van alles. Door integri-
teitsproblemen binnen de school, en dus onvei-
ligheid, kan een trauma ontstaan. Voordat ik 
hier verder over ga moet ik eerst iets vertellen 
over de hersenen,’ zegt George Smits, psycho-
loog en mediator bij bureau Smits en Beerends 
in ’s-Hertogenbosch. Hij vertelt op dit congres, 
voorgezeten door Michel Rog, CDA Tweede 
Kamerlid en oud CNV Onderwijs-voorzitter, 
over integriteitsproblemen binnen de school, 
veiligheid en de werking van de hersenen. ‘In 
het binnenste van de hersenen bevindt zich 
de cortex. Hiermee kunnen we denken. Bin-
nenin de cortex zit het limbische systeem. Hier 
worden fijne maar ook nare herinneringen 
opgeslagen. Wanneer er problemen besproken 
moeten worden kun je gebruik maken van de 
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‘Gebruik social media stelt 
scholen voor morele dilemma’s’
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media. Hierin zie ik kansen voor het onderwijs, maar ook 
beperkingen. Doordat leerlingen mij wilden toevoegen op 
Facebook heb ik een account aangemaakt voor mijn mentor-
klas, om zo ook via het internet met elkaar te communiceren. 
Ik heb hier zeker voordelen van gehad, maar er waren ook 
momenten waarop ik dacht: moet ik dit wel willen?’ De deel-
sessie social media – waar trekt u de grens? wordt gegeven door 
onderwijsadviseur Menno van Hasselt. ‘Wie maakt er actief 
gebruik van LinkedIn?’ vraagt Van Hasselt. Er gaan een aantal 
handen omhoog. ‘Wie twittert er?’, is zijn tweede vraag. Er 
gaan iets meer handen omhoog. ‘En wie zit er op Facebook?’ 
En bijna iedereen steekt zijn hand omhoog.

Vrienden?
Iedereen uit de zaal heeft wel een positieve of negatieve erva-

ring met social media. Een docent: ‘Ik heb 
een negatieve ervaring. Zo zijn er bij ons op 
school naaktfoto’s rondgegaan via Facebook 
en Twitter.’ Een klassieker noemt Van Has-
selt het. Social media horen bij het leven, en 
vooral bij kinderen spelen ze vandaag de dag 
een belangrijkere rol. ‘Waar trek je de grens 
als docent? In Amerika is het voor docenten 
verboden om met leerlingen in contact te 
komen via social media. Doe je dit toch, 
dan word je ontslagen.’ ‘Maar leerlingen zijn 
toch niet je vrienden?’, zegt een vrouw uit de 
zaal. ‘Je hebt een docent-leerling relatie en 
door elkaar toe te voegen op Facebook kun-
nen grenzen vervagen en ben je niet meer 
integer.’ 

integriteit
‘Wat hebben wij op social media te zoeken? 
Op het moment dat je hier als docent actief 
bent, kan ik mij voorstellen dat leerlingen 
Facebook associëren met hoe zij communi-
ceren en dat ze dat dus ook met jou doen op 
die manier. Dan kun je niet achteraf zeggen 
“zo moet je dat niet doen”. Ze hebben 
bepaalde gedragscodes binnen die wereld. Jij 
komt hierin en uiteindelijk zou dit kunnen 
conflicteren. Ik vind dat wij daar als docen-
ten uit moeten blijven’, zegt een docent. 
Van Hasselt: ‘Ik merk bij docenten en 
leerkrachten heel vaak handelingsverlegen-
heid, omdat ze zelf nog niet helemaal weten 
hoe het werkt. Social media zijn maar een 
middel om te communiceren. Je kunt het 
inzetten, maar je hoeft het niet te gebruiken 
in het onderwijs. Wil je dit wel? Dan moet 
je eerst vaardig zijn. Hierna kun je pas pra-
ten over veiligheid. Dit geldt voor iedereen 
in het onderwijs. Praat met leerlingen over 
social media. Maak afspraken, die werken 
best. Uiteindelijk bepaalt de relatie tussen 
docent en leerling hoe dit gaat. Je komt 
hierbij vanzelf morele dilemma’s tegen waar 
het gaat om het zoeken naar integriteit.’ 

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

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

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

COACHKRACHT
Intensieveæ 20-daagseæ opleiding
BEGELEIDENæ METæ NLPæ ENæ TAæ INæ HETæ ONDERWIJS

Studieperiode:æ najaaræ 2013æ -æ voorjaaræ 2014
Bijeenkomsten:æ vrijdagenæ 11.00æ -æ 18.00æ uuræ (incl.æ lunch)
æ æ zaterdagenæ 09.00æ -æ 16.00æ uuræ (incl.æ lunch)
Certificering:	 coachingscompetenties	en	NLP	Practitioner	diploma
Locatie:	 	 Plata	Opleidingsinstituut	Leiden
Info:æ æ WWW.COACHKRACHT.NLæ æ |æ æ Tæ 071-5234844
	 	 Vanaf	€	190,-	p/mnd.	(netto	last	na	fiscaal	voordeel)

Plata Onderwijsacademie Garenmarkt	1a	|	2311	PG	Leiden

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

Stevige SchoolleiderS met viSie

W i n d e s h e i m  z e t  k e n n i s  i n  w e r k i n g W
ERK &

STUDIESchoolleiders-
opleidingen po/vo

Schoolleiders kunnen een belangrijk verschil maken in het creëren 
van kansen voor kinderen en het ontwikkelen van hun talenten. 
Wij leiden schoolleiders op die weten wie ze zijn, waarvoor ze staan 
en waarvoor ze willen gaan. of u al leidinggevende bent of het wilt 
worden, wij kunnen u helpen bij het realiseren van uw ambities.

Onze opleidingen en cursussen
U kunt kiezen voor de post-hbo-opleidingen leidinggeven i en ii, of 
voor een korte training, thematische training of professionaliserings-
traject op maat.

Meer weten?
Neem contact op met opleidingscoördinator Jacoba van der meulen:
tel. 06 - 109 205 87 of e-mail j.vander.meulen@windesheim.nl

www.windesheim.nl/schoolleidersopleidingen

Onderwijs Vooruit helpt met 
het opzetten van onder andere: 

* Collegiale consultatie
* Effectieve leertijd 
* Activerende vergaderingen

* Intervisie
* Videobijeenkomsten
* Teamcoaching

info@onderwijsvooruit.nl 06 41 64 40 51www.onderwijsvooruit.nl

Advies - Begeleiding - Coaching

Kunt u een paar 
uurtjes missen?

Collecteer ook in de 
derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl 
of bel 035 697 8050



Gewoon lekker buitenspelen, dat wil ieder kind. Maar vaak is er geen speelruimte, is 
de speelplek slecht bereikbaar of niet uitdagend genoeg. Daarom werkt Jantje Beton 
samen met kinderen zodat ze weer vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. 
Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl
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Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2013
nr. 12 22 juni
nr. 13 07 september
nr. 14 21 september
nr. 15 05 oktober
nr. 16 26 oktober
nr. 17 09 november
nr. 18 23 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

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: 

Te huur: 

Training: 

Vrijstaande bungalow in de Achterhoek met vier slaapkamers (7 pers.). 
Volledig ingericht. Ligt aan een rustig laantje in een stadje met vele 
mogelijkheden, fiets- en wandelroutes, musea. Bedden zijn opgemaakt. 
Living met open haard. Huurprijs € 350,- per week. Ook weekenden zijn 
mogelijk. Tel: (0227) 60 39 23 of 60 22 59, e-mail: psychoad@planet.nl.

Bij Kaatsheuvel, uniek, comfortabel, volledig ingericht vakantieverblijf 
met eigen ingang en terras bij onze herenboerderij (rijksmonument, 2-4 
pers, B&B mogelijk, grote tuin). Winkels en zwembad dichtbij, mooie 
fietsroutes aanwezig. Info: www.hoogehoeve.nl of bel (06) 20 74 51 76 of 
(0416) 27 34 13.

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

Filosoferen kan rust en diepgang brengen in de hectische schoolpraktijk. 
In september begint in Arnhem een training Filosoferen met kinderen voor 
gevorderden. Vier donderdagavonden vanaf 12 september. Meer informatie 
en aanmelden: liesbeth@oblimon.nl. Zie ook: www.oblimon.nl.

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

www.cnvo.nl/adverteren
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
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ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAAL fONDS CNV ONDERWIJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
secretaris-penningmeester 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.



wijs terecht kwam heeft ze tien jaar op een universiteit 
bij de vakgroep Nederlands gewerkt. Een aantal jaren 
later kwam ze bij toeval terecht op een vmbo-school 
in Rhenen en gaf hier Engels, Nederlands, economie, 
wiskunde en zelfs techniek. ‘Op veel scholen is het zo 
dat je er ook andere vakken bij geeft. Daar rol je langza-
merhand in. Toen ik in contact kwam met mijn huidige 
werkgever heb ik een poosje op beide scholen gewerkt. 
De vmbo-school kampte met teruglopende leerlingaan-
tallen en omdat ik twee aanstellingen had, ben ik vol-
ledig overgestapt naar de vrije school.’ Padding woont 
in Zoetermeer, maar blijft in Zeist werken. ‘Ik woonde 
eerst in Driebergen, maar ik ben een aantal jaren gele-
den verhuisd. De sfeer op deze school is erg prettig. Het 
contact met de leerlingen is vaak persoonlijker dan op 
veel andere scholen. Bij ons staan de mensen voorop en 
dan komen de cijfers pas. Dit motiveert mij om iedere 
dag zo’n eind te reizen.’ MdG

Tijdens haar studie geschiedenis volgde Padding als 
bijvak economie met lesbevoegdheid omdat er op dat 
moment veel vraag was naar economie-leraren. ‘Ik 
kon dit in één jaar doen, dus dat heb ik gedaan.’ Ineke 
Padding, docent economie en wiskunde op de Stichtse 
Vrije School in Zeist, is ruim zeven jaar werkzaam in het 
onderwijs. Nu vond ze het tijd worden om zich aan te 
sluiten bij een vakbond. ‘Ik heb op verschillende web-
sites van vakbonden gekeken en heb uiteindelijk voor 
CNV Onderwijs gekozen.’ Voordat Padding in het onder-

Ineke Padding (56): 
‘Voor de prettige sfeer 

reis ik zo’n eind’
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