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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.

Werkdruk (2)
In het vorige Schooljournaal krijgt 
CNV Onderwijsvoorzitter Helen van 
den Berg op het thema werkdruk 
commentaar van Ruud van Diemen. 
Zijn column druipt van de zelfi nge-
nomenheid, die zich culmineert in 
het slot: ‘Kopje koffi e binnenkort? 
Of heeft u daar geen tijd voor?’ Als 
ik mevrouw Van den Berg zou zijn, 
zou mijn reactie zijn: ‘Daar heb ik 
totaal geen behoefte aan.’ Als ik 
dan ook nog lees dat de columnist 
manager is, dan vind ik het totaal 
niet vreemd dat in onderwijsland - 
en ook in andere sectoren - nogal 
eens ‘schamper’ gedaan wordt over 
managers die het allemaal zo goed 
menen te weten.
Henk Kollen

Werkdruk (3)                                                       
Gelukkig is het CNV Onderwijs na 
onderzoek opgevallen dat de werk-
druk in het onderwijs tot enorme 
hoogtes is gestegen. Na ruim 41 
jaar leraar basisonderwijs te zijn 
geweest meen ik in deze recht van 
spreken te hebben. Tussen 1970 
(mijn startjaar als onderwijzer) en 
2013 is de werkdruk, vooral op het 
gebied van niet-lesgevende taken, 
zoals de ongekende administratieve 
rompslomp, gigantisch toegenomen. 
Ik heb er persoonlijk niets meer aan 
(ik ben met keuzepensioen), maar 
tot mijn werkende collega’s zou ik 
willen zeggen: Sta eindelijk op je 
strepen, word, als je nog geen lid 
bent, lid van een bond (dat ben ik 
overigens al 43 jaar) en eis maat-

regelen. De grens is bereikt. Met 
een gezamenlijk actieplan van wel 
en niet-aangeslotenen vormen we 
als leerkrachtengroep een machtig 
bolwerk. En wat betreft mijn bond: 
Alstublieft, roer je mond, het is de 
hoogste tijd!                                                                                     
Phil Schaeken, Sittard

Werkdruk (4)
De primaire taak van de leraar is 
lesgeven ja, maar als we alle extra 
activiteiten schrappen, gaan de 
leerlingen naar een andere school 
en help je je eigen school de vernie-
ling in. Het wordt tijd dat de enorme 
overbodige admini stratie wordt 
afgeschaft. Volslagen zinloos, maar 
het moet van de Inspectie. Daar 
moet CNV Onderwijs zich druk over 
maken en niet de oorzaak zoeken bij 
de leraar zelf en dat op willen los-
sen met cursussen en bijscholing!
R. Fokke

Naschrift
CNV Onderwijs zet zich in voor een 
vermindering van de werkdruk door 
dit onderzoek uit te voeren, politieke 
partijen te stimuleren Kamervra-
gen te stellen, het ministerie aan 
te spreken op dit probleem en erop 
in te zetten in de onderhandelingen 
over een Nationaal Onderwijsak-
koord (zie artikelen op pag 4, 10-11 
en 14-16). Zolang de werkdruk hoog 
blijft, zal CNV Onderwijs de leden 
blijven ondersteunen met adviezen 
en cursussen.

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

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

regelen. De grens is bereikt. Met 
een gezamenlijk actieplan van wel 

Brieven

colofon

Schooljournaal 2

Werkdruk (1)
Ondersteboven ben ik van de uitspraak van Ruud van Diemen richting 
Helen van den Berg (Schooljournaal 11, pagina 8 en 9). Dat het onder-
wijs a way of life is en dat klagen zinloos is. Maar vooral zijn zin dat de 
werkdruk in het onderwijs geen negatieve gevolgen kan hebben voor 
jouw privéleven vanwege de enorme hoeveelheid vakanties, schiet bij 
mij in het verkeerde keelgat. Op het moment dat ik voor de zoveelste 
keer tijdens een feestje moet uitleggen wat wij allemaal moeten doen, 
zonder daar salaris voor te mogen ontvangen en dat de vakanties daar 
een soort van compensatie voor zijn, vallen bij de meeste mensen van 
verbazing al de monden open. Maar dat wordt nog erger als je dan ver-
telt hoe vaak je in jouw zuurverdiende vakantie/compensatietijd ook 
nog gewoon zit te werken. Kijk a.u.b. eens serieus naar alle signalen 
die vanuit het onderwijs komen, zodat we straks gemotiveerde leraren 
hebben die er nog voor willen gaan.
Laurette Dikmans, Eersel

Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs Oplage: 55.000 exemplaren Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, tel. (030) 751 10 03 E-mail schooljournaal@cnvo.nl Hoofdredacteur Helen J. van den Berg Redactie Edwin van Baarle, Marleen de Groot (stagiair) , Ciska de Graaff (eindred.), Peter Magnée (eindred.) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Hilbert van der Duim, Li Ying-Fu, Liesbeth Hermans, Beatrice Keunen, Tessa Klooster, Josephine Krikke, Marloes Oelen, Mijke Pelgrim, Petra Pronk, Marian Vullers Omslagfoto Henriëtte Guest Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Advertenties opgeven bij Bureau Van Vliet BV t.a.v. Jenny Duindam of Sharon de Vries, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571 47 45, fax (023) 571 76 80. Personeels advertenties kunnen worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag 14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf € 106,– excl. BTW.
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FOTO GERARD 
DAMOISEAUX 

Onderhandelingen Nationaal 
Onderwijsakkoord gestaakt
‘Voor het vijfde jaar geen salarisverhoging is onacceptabel. 

Minister Bussemaker moet de nullijn echt van tafel halen. Als zij in 

augustus niet met een heel goed bod komt trekken we de stek-

ker defi nitief uit de onderhandelingen over een Nationaal Onder-

wijsakkoord.’ CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg vindt 

het niet te verkopen aan de achterban als er weer geen sala-

risverbetering volgt. ‘Omdat het kabinet weigerde garanties te 

geven over een verbeterd inkomen, was voor ons de maat vol. 

We zijn nu weliswaar gestopt met praten, maar de deur staat 

op een kier.’ Van den Berg twijfelt of het wat zal uitmaken. ’Haar 

collega Dijsselbloem, de minister van Financiën, wil voldoen aan 

de eis van de EU in Brussel, om volgend jaar zes miljard te bezui-

nigen. Prima, maar niet ten koste van het onderwijspersoneel. 

Hun koopkrachtverlies is inmiddels opgelopen tot 10 procent. 

In totaal is door hen voor 1,5 miljard meebetaald aan het bestrij-

den van de economische crisis door het jarenlang bevriezen van 

hun salaris.’ Van den Berg wil nog niet te veel vooruitlopen op 

eventuele acties in het nieuwe schooljaar. ‘De leden van het kabi-

net kunnen de komende weken op hun vakantieadres naden-

ken hoeveel de beloning van gemotiveerde en goed opgeleide 

onderwijsprofessionals, zo noodzakelijk voor onze kennisecono-

mie, hen waard is.’ (Zie pagina’s 10-11) PM

Nog maar net in Nederland bezochten leerlingen uit de schakelklas van basisschool De Kameleon in Den Bosch 
onlangs de boerderij van Eddy en Sjannie Leeyen in Vinkel. Hoogtepunt was natuurlijk om met eigen ogen te zien 
hoe het ambachtelijke ijs, waarvoor de boerderij naast de bruidstaarten bekend staat in de regio, wordt gemaakt.
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Pabo-opleidingen in de lift
‘Het is een grillige markt. Vorig jaar hadden we juist een dip, het jaar 
daarvoor weer meer aanmeldingen. Het is een golfbeweging, waar 
je moeilijk voorspellingen over kunt doen.’ Marianne van Rossum, 
opleidingsmanager majorfase (propedeuse en tweede jaar) van pabo 
Marnix Academie in Utrecht, is zelf ook enigszins verbaasd dat haar 
school voor volgend studiejaar voorlopig meer dan 42 procent aan 
nieuwe studenten heeft ingeschreven ten opzichte van vorig jaar. Ver-
dere opvallende stijgers: Stenden Hogeschool Leeuwarden/Emmen 
(+33,6 procent), Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (+30 procent), 
Hogeschool Leiden (+29 procent) en Saxion Hogeschool Deventer/
Enschede (+86,3 procent, dankzij het samenvoegen met Hoge-
school Edith Stein in Hengelo). Ook veel andere pabo’s boekten een 
bescheiden tot forse winst. Verlies was er voor een aantal categorale 

lerarenopleidingen, zoals de Katholieke Pabo Zwolle (-11,5 procent) 
en Hogeschool De Driestar in Gouda (-15,6 procent). Van Rossum: 
‘Het zijn stuk voor stuk prima opleidingen, dus zal het voor een deel 
iets te maken hebben met de plek waar de hogescholen staan. In 
krimpregio’s is nu eenmaal minder werk te vinden. Al is die verklaring 
meer van toepassing op de pabo’s in Doetinchem (Iselinge Educatieve 
Faculteit, -14,3 procent) en Heerlen (Hogeschool Zuyd, -6,7 procent). 
Ons voordeel is dat we centraal in het land zitten. Er hangt bovendien 
een positieve sfeer en dat zorgt voor veel mond-tot-mondreclame.’ 
Van Rossum wijst als oorzaak voor de vele aanmeldingen ook nog op 
het sociale leenstelsel. Het is weliswaar voor een deel weer door de 
minister ingetrokken, maar velen dachten toch dat dit het laatste jaar 
was dat je met een basisbeurs kon gaan studeren.’ PM



Examens te koop vanaf €20,-

SchoolNIEUWS

• Het is (bijna) vakantie, die tijd dat onderwijsmensen 
toch niet echt vrij zijn en de vele overuren 
compenseren die ze gemaakt hebben. En die tijd 
waardoor niet-onderwijsmensen zeggen dat klagen over 
een hoge werkdruk in het onderwijs not done is.
• Waarom gaan al die jaloerse mensen niet zelf in 
het onderwijs werken, als het zo’n walhalla van vrije 
dagen en korte werkdagen is? Dat wil toch iedereen, 13 
weken vrij?
• CNV Onderwijs heeft zich de afgelopen tijd hard 

gemaakt voor het afschaffen van de nullijn en het 
schrappen van handelingsplannen. Helaas wilden de 
bewindslieden (vooralsnog) niet meewerken aan een 
Nationaal Onderwijsakkoord (reden waarom deze editie 
zo laat op de mat plofte). Een gemiste kans om de 
werkdruk omlaag te brengen en de waardering voor de 
hardwerkende onderwijsmensen in geld uit te drukken.
• Daarom nu eerst maar eens afronden en uitrusten. 
Jullie hebben het verdiend!  
Ciska de Graaff
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Na alle geruchten rondom het gestolen vwo-

eindexamen Frans eind mei, blijken nog meer 

examens te zijn gestolen. Het gaat in eerste 

instantie om twee examens. Binnen drie dagen 

zijn er geen twee, maar vijftien examens gesto-

len. Een dag later is dit opgelopen tot vieren-

twintig. De eindstand: zevenentwintig examens. 

Hiermee is dit de grootste examenfraude in de 

Nederlandse geschiedenis. Het betreft veer-

tien vwo-examens, tien havo-examens en vier 

vmbo-examens, net als het vwo-eindexamen 

Frans gestolen op de islamitische scholenge-

meenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Er 

worden twee 18-jarige havo-leerlingen, waar-

onder een zoon van een leraar natuurkunde 

van de school die ook ruim zeven jaar directeur 

van de scholengemeenschap was, en een 19-jarige vwo-leerling 

opgepakt. Later komen hier nog vier verdachten bij. De 22-jarige 

Rotterdammer die eerder is opgepakt wordt vrijgelaten. Wat volgt 

is veel overleg en onderzoek door de Onderwijsinspectie, het Col-

lege van Examens, het OM en de staatssecretaris van Onderwijs 

Sander Dekker. Hun besluit is dat alle 143 leerlingen van de Ibn 

Ghaldounschool in twee herexamenperioden de gestolen exa-

mens opnieuw moeten maken. Doordat de gestolen examens ook 

bij andere scholen terecht zijn gekomen, wordt er een inkeerregel 

ingesteld. Zesentwintig spijtoptanten melden zich. De examens zijn 

in verschillende steden aangeboden voor € 20,- tot € 250,-. Uit 

het politiedossier wordt duidelijk dat de diefstal kinderspel was. De 

verdachten zijn tijdens schooltijd een aantal keren via het dakraam 

in de kluiskamer gekomen, waarna de examens werden gefotogra-

feerd en verspreid. Hierna werden de enveloppen weer dichtge-

plakt en teruggelegd in de kluis. De school dreigt door deze groot-

schalige fraude te moeten sluiten. Leerlingen, ouders en personeel 

proberen dit uit alle macht te voorkomen. De zoektocht naar frau-

deurs is volgens hoofdinspecteur van de Onderwijsinspectie, Rick 

Steur, nog niet voorbij. Eindexamenkandidaten die een gestolen 

examen ingezien hebben, kunnen er nog steeds op rekenen hun 

diploma alsnog kwijt te raken. Inmiddels heeft de Onderwijsinspec-

tie tientallen leerlingen op het oog die fraude hebben gepleegd en 

zich niet tijdig hebben gemeld. MdG

LAATSTE BLAD
Dit is het laatste Schooljournaal voor de zomerstop. Het eerste nummer verschijnt weer op 7 september. 
De redactie wenst alle lezers een goede vakantie.  
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Live chatten met 
CNV Onderwijs
Op de site van CNV Onderwijs bestaat nu de mogelijk-

heid om online live te chatten. Dit betekent dat de bond 

voor (potentiële) leden nu ook op werkdagen ‘s avonds 

bereikbaar is tot 21 uur.

SCHOOLREISJESSPECIAL 
SCHOOLJOURNAAL
Schooljournaal wil graag in de tweede helft van dit jaar mee 

op schoolreis, educatieve trip, kamp, werkweek of kennis-

makingsweek voor een begin volgend jaar te verschijnen 

special over dit soort bestemmingen. Wie het leuk vindt, 

om een verslag van het schooluitje van zijn of haar school 

compleet met foto(‘s) terug te lezen in Schooljournaal, kan 

de uitnodiging mailen naar schooljournaal@cnvo.nl.

5 juni: Honderden Duitse scholieren in het vlakbij Ham-
burg gelegen district Lüchow-Dannenberg langs de Elbe 
hoeven deze week niet meer naar school. De klaslokalen 
worden gebruikt om hulpverleners onder te brengen die 
helpen in de strijd tegen het water. (Bron: Trouw)

7 juni: Derdejaars havo en vwo van Csg Liudger in Drach-
ten komen in actie tegen het directiebesluit om het 
examenvak muziek te schrappen. Ze moeten halsoverkop 
een ander vak kiezen omdat er te weinig belangstelling 
voor zou zijn. (Bron: Friesch Dagblad)

10 juni: Een 21-jarige Nederlandse stagiair van Hoge-
school Tio (toeristische informatie-opleiding) komt in 
Suriname om tijdens een ongeluk met het busje waarin ze 
zat. Bij een afdaling begeven de remmen het en slaat het 
voertuig over de kop. (Bron: De Telegraaf)

14 juni: In de Amerikaanse staat Omaha wordt een stu-
dente net voor haar afstuderen aan de Grace University van 
school weggestuurd omdat ze een relatie heeft met een 
vrouw. Dit is in strijd met de gedragsregels van deze chris-
telijke privé-universiteit. (Bron: www.rltnieuws.nl)

20 juni: Mbo’ers die zich inschrijven voor een leer-werk-
traject hebben steeds meer moeite om een leerplek te 
vinden. De daling van het aantal leerplaatsen komt door 
de crisis.(Bron: Trouw)

22 juni: Onderzoek van het Cito toont aan dat tweederde 
van de eindexamens havo en vwo niet volledig of helemaal 
niet voor een tweede keer wordt nagekeken. Docenten 
bevestigen dit en vinden dat deze gang van zaken fraude 
in de hand werkt.(Bron: de Volkskrant)

24 juni: Steeds meer kinderen die naar de middelbare 
school gaan, kunnen niet goed fi etsen, zegt Veilig Verkeer 
Nederland (VVN). Dit komt doordat scholieren steeds 
minder op de fi ets naar school komen. (Bron: www.nos.nl)

25 juni: Vanaf het schooljaar 2015-2016 moeten leerlin-
gen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een 
diagnostische toets maken voor Nederlands, Engels en 
wiskunde. De toets is bedoeld om de onderwijskwaliteit te 
verbeteren. (Bron: www.nos.nl)

Wat was!

Insigne CNV Onderwijs
Vrijwilligers zijn voor CNV Onderwijs een onmis-
bare schakel. Zij spelen binnen de vereniging een 
belangrijke rol bij het onderhouden van de con-
tacten met de leden. Bovendien zijn zij van grote 
betekenis voor de democratische besluitvorming, 
en daarmee voor de beleidsontwikkeling en -vast-
stelling. De bond kent vele betrokken kaderleden 
en vrijwilligers, die zich inzetten binnen sectorra-
den, stuurgroepen, rayons, activiteitengroepen, 
commissies en in aanmerking komen voor het 
CNV Onderwijsinsigne. Verenigingsorganen kun-
nen zo’n kaderlid wegens speciale verdiensten 
voordragen. Er worden er jaarlijks maximaal drie 
uitgereikt. Als regel gebeurt dat op de Algemene 
Vergadering in november (dit jaar op 27 novem-
ber, red.). Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 
oktober worden ingediend bij de commissie Insig-
nes, ter attentie van de voorzitter (Postbus 2510, 
3500 GM Utrecht of via jdegroot@cnvo.nl). De 
voordracht moet duidelijk maken welke specifi eke 
kwaliteiten, activiteiten en werkzaamheden van 
betrokkene voor de indieners aanleiding zijn om 
haar of hem voor te dragen. Het gaat daarbij om 
verdiensten voor CNV Onderwijs (respectievelijk 
een van de rechtsvoorgangers KOV of PCO). 
De Insignecommissie
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     Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs 

Geachte mevrouw Barbosa, 
Beste Lucille,

Gelukkig is het contact tus-
sen ouders en scholen in de 
meeste gevallen goed. Als 
de school de ouders juist en 
regelmatig informeert en ouders 
tijdig het gesprek aangaan als er 
iets speelt, dan zijn de meeste plooien 
snel gladgestreken. Toch maak ik 
mij zorgen over de ontwikkeling dat 
ouders zich volgens onze school-
leiders steeds vaker opstellen als 
consument. De school moet zorgen 
voor een goede opvang, opvoeding en 
een zo hoog mogelijk schooladvies. 

Gaat er iets mis of is het advies 
ongewenst, dan ligt er in steeds meer 
gevallen een claim.  
Deze verharding is niet goed voor het 
kind, het werkplezier en de werkdruk 
van onderwijspersoneel. 65 Procent 
van onze schoolleiders geeft aan dat 
een verharding van de relatie tussen 
ouders en school ten koste gaat van 
de kwaliteit van het onderwijs, omdat 
het de werkdruk en spanning ver-
hoogd. Ook voor het kind wordt de lat 
soms te hoog gelegd. Wij ontvingen 

voorbeelden van ouders die na een 
second opinion cijfers van hun kind 
opgehoogd wilden zien. Een school 
ontving een claim dat een kind bijles 
moest krijgen om naar de havo te 
kunnen en er was een voorbeeld van 
ouders die hun rechtsbijstandver-
zekering inschakelden om een kind 
met advies vmbo-tl naar het vwo te 
krijgen. 
Heel graag zou ik met ouderorga-
nisaties in gesprek gaan over hoe 
we kunnen voorkomen dat het zover 
komt als in bovenstaande gevallen. Ik 
ben zelf ook ouder en snap best dat 
de  verwachtingen soms hoger zijn 
dan een school kan bieden. Laten we 
samenwerken en met heel eenvou-
dige, maar goede voorbeelden het 
wederzijds begrip en vertrouwen weer 
meer proberen terug te krijgen.

VERHARDING VAN DE RELATIE 
TUSSEN OUDERS EN SCHOOL 
GAAT TEN KOSTE VAN DE 

KWALITEIT
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‘Je kunt scholen voor speciaal 
onderwijs niet zomaar sluiten’
‘Schoolbesturen moeten keuzes maken. Dat het nu op pas-

send onderwijs wordt gegooid is volgens ons een gelegen-

heidsargument’, zegt CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt. 

‘Je kunt scholen voor speciaal onderwijs niet zomaar sluiten. 

Ik heb de indruk dat er ook allerlei andere fi nanciële proble-

men bij veel schoolbesturen spelen en waar passend onder-

wijs nu “de schuld” van krijgt.’ Hiermee reageert Krijt op een 

artikel uit de Volkskrant van vorige week maandag. Daarin 

staat dat de bezuinigingsmaatregelen vanwege de invoering 

van passend onderwijs in 2014 de eerste slachtoffers eisen. 

In Breda sluit Het Kristal, een school voor kinderen met een 

autistische stoornis. Ook Het Lumeijn in Zwolle, een orthope-

dagogisch-didactisch centrum, zal gaan sluiten. De speciale 

basisschool De Nieuwe Poort in Brielle gaat fuseren met De 

Windroos, een speciale basisschool in het nabijgelegen Hel-

levoetsluis. De schoolbesturen lopen hiermee vooruit op de 

invoering van passend onderwijs in 2014. In maart vorig jaar 

werd er in de Amsterdamse ArenA gestaakt tegen de bezui-

niging van 300 miljoen euro op passend onderwijs. En met 

succes. Maar nu halen schoolbesturen toch de broekriem 

aan. Reden is dat in sommige regio’s het ondersteunings-

budget voor de periode 2015-2016 en 2020-2021 zal dalen. 

Toch zegt het ministerie van Onderwijs dat het aantal plekken 

dat er nu is in het speciaal onderwijs, landelijk hetzelfde blijft. 

Er zou dus geen sprake moeten zijn van grootschalige over-

plaatsing van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. 

Krijt: ‘In regio’s waar relatief veel leerlingen worden doorver-

wezen naar het speciaal onderwijs zou men kritisch moeten 

kijken naar deze doorverwijspercentages. Ook zou men meer 

inspanning moeten leveren om die leerlingen binnen het re-

gulier onderwijs te krijgen en te houden. Hierbij gaat het om 

lichtere gevallen van bijvoorbeeld autisme en adhd. Deze 

scholen zullen hierdoor wel moeten investeren in de kwaliteit 

van leraren en hun beleid.’ MdG



    BARBOSA
Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

De NKO deelt jouw zorgen over 
claimende ouders. Ook wij komen 
geregeld onredelijke ouders tegen. 
Het omgekeerde helaas ook: ouders 
die door de school niet serieus wor-
den genomen. Al jaren bevorderen 
wij daarom actief het partnerschap 
van school en ouders: samenwer-
ken voor een zo goed mogelijke 
ontwikkeling van de kinderen. De 
school kan daarbij, als pro fessio   -
nele organisatie, het voortouw 
nemen om een goede relatie met 
de ouders op te bouwen. Je vraagt 

om goede voorbeelden. Ik geef er 
een paar: 1) De vraag ‘wat ouders 
van de school kunnen verwachten 
en wat de school van de ouders 
verwacht’ kan vast onderdeel zijn 
van het intakegesprek. Van meet af 
aan is er dan duidelijkheid. 2) Bij het 
10-minutengesprek zijn er steeds 
meer scholen die ouders eerst 
uitnodigen hun mening te geven 
voordat de leerkracht zijn visie op 
het kind geeft. Voor ouders is dat 

bevredigender dan alleen een 
monoloog van de leerkracht.  
3) Via ouderadvieslijn 5010 
horen wij regelmatig van ouders 
dat zij het leerlingvolgsysteem 
niet kennen of dat de informatie 

daaruit over hun kind niet actief 
wordt aangeboden. We hebben de 

indruk dat schoolgidsen hierover 
vaak transparanter kunnen zijn.  
4)Tijdigheid, moeilijke boodschap-
pen kunnen beter niet te lang 
worden uitgesteld. Dat voorkomt 
dat ouders zich overvallen voelen.
Alle voorbeelden hebben te maken 
met open communicatie en weder-
zijdse betrokkenheid. Als we samen 
die weg in kunnen slaan om confl ic-
ten te voorkomen, vind je de NKO 
aan je zijde.

  
Lucille Barbosa is directeur van de Nederlandse 
Oudervereniging Katholiek Onderwijs
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ER ZIJN OOK OUDERS DIE 
DOOR DE SCHOOL NIET 

SERIEUS WORDEN GENOMEN

Het einde van dit schooljaar is weer in zicht. Dat merk 
je vooral aan de drukke laatste weken vol examens, 
toetsen, uitjes en stapels nakijkwerk. Docenten in 
de stress, vanwege het misschien niet behalen van 
de afgesproken planning, leerlingen in de zenuwen 
om nog proberen over te gaan en examenkandidaten 
die met spanning wachten op hun uitslag. Door alle 
drukte op het Huygens College ben ik de laatste keer 
zelfs vergeten om mijn column in te leveren. Naast 
alle drukte en stress kijk ik terug op een succesvol 
schooljaar, waarin ik ben gegroeid als docente en 
echt enorm veel heb bijgeleerd. Bijvoorbeeld hoe een 
balans te vinden tussen afstand en nabijheid. Ik vond 
dat ik te veel ‘vriendjes’ werd met de leerlingen. Het 
is de valkuil van mijn sterke punt, het betrokken zijn. 
Ik ben er nog niet, maar ik zal volgend jaar genoeg tijd 
hebben op het Huygens om hier aan te werken. Ik heb 

namelijk ook te horen gekregen dat ik mag blijven. 
Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Sommigen 
verklaren mij voor gek, maar ik ervaar deze school 
niet zoals de media het hebben afgeschilderd. Ik kan 
de kinderen soms achter het behang plakken, maar 
het blijven lieverdjes, als je weet hoe je met ze om 
moet gaan. Collega’s over het hele land: geniet van 
de komende, welverdiende vakantie. Ontspan en 
zorg voor nieuwe energie, want dat hebben jullie het 
volgend schooljaar weer hard nodig. Dit is mijn laatste 
column. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Alvast een 
fi jne vakantie!
Mariam (22) is vmbo-docent economie op het 
Huygens College in Amsterdam

Mariam Zanzan
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‘Alleen goed 
voorstel minister kan 
acties nog voorkomen’

‘De minister had haar nek moeten uitsteken. 
Brussel had hoog en laag kunnen springen, 

maar ze had ervoor moeten zorgen dat 
”haar” mensen na vier jaar nullijn eindelijk de 
fi nanciële waardering zouden krijgen waar ze 

recht op hebben.’ CNV Onderwijsvoorzitter 
Helen van den Berg is niet te spreken over 

de voorzichtigheid van de minister van 
Onderwijs in de onderhandelingen met 

bonden en werkgevers over een Nationaal 
Onderwijsakkoord. ‘Zorg krijgt er, terecht, 

geld bij, maar waarom moeten wij eerst 
inleveren op onze arbeidsvoorwaarden?’ 

Onderhandelingen Nationaal Onderwijsakkoord lopen 
stuk op nullijn

tafel ging. Vreemd genoeg blijft in de brief met tekst en uitleg die 
Dijsselbloem (PvdA) op 19 juni aan de Tweede Kamer stuurde, 
de zorg buiten schot. ‘Waarom krijgt Bussemaker niet voor elkaar 
wat haar VVD-collega van Volksgezondheid wel lukt?’, vraagt CNV 
Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg zich af. ‘De onderhan-
delingen liepen ook zonder de ingreep van Dijsselbloem moeilijk. 
Het liep eigenlijk al bijna stuk op de eis van het ministerie van 
Onderwijs om eerst de arbeidsvoorwaarden te “moderniseren” - 
lees: te versoberen - , voordat er afspraken konden worden gemaakt 
over zo’n € 340 miljoen aan kwaliteitsinvesteringen, zoals voor 
professionalisering, maatregelen tegen werkdruk, minder lesuren 
per docent en minder administratieve lasten. Met name de bapo 
was het ministerie een doorn in het oog.’ 

ONVERANTWOORD
Is dat niet terecht? Veel andere beroepen kennen ook niet zo’n riante 

seniorenregeling om minder te uren te werken.

‘Dat de bapo in zijn huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad, 
snappen wij ook wel. Want waarom zou je met 52 jaar al minder 
uren moeten werken? Niemand voelt zich tegenwoordig nog oud 
op die leeftijd. Alleen, wij zien de noodzaak van die koppeling 
niet. Bovendien gaat het ministerie daar niet over, het is aan de 
bonden en werkgevers bij hun onderhandelingen over een nieuwe 
cao. In ruil voor de bapo willen wij een regeling voor duurzame 
inzetbaarheid van al het personeel. Werken in het onderwijs is 
zwaar. Het wordt er alleen maar zwaarder op als je de resultaten 
bekijkt van ons recente onderzoek naar werkdruk. Om gezond 
oud voor de klas te worden ontkom je niet aan maatregelen waar 
zowel senioren als jonge leraren van zouden kunnen profi teren. 
Ook voor dertigjarigen is er soms de noodzaak even gas terug te 
nemen om een burn-out te voorkomen.’ Fel: ’Wij gaan niet over de 
rijksbegroting, het kabinet maakt de keuzes. Maar om de zorg níet 

Een Nationaal Onderwijsakkoord is voorlopig 
van de baan. De onderhandelingen tussen de 
Onderwijsbewindslieden Bussemaker (PvdA) 
en Dekker (VVD) met bonden en werkgevers, 
verenigd in de Stichting van het Onderwijs, 
zijn vooralsnog stukgelopen op het plotseling 
weer van stal halen van de nullijn door 
minister Dijsselbloem van Financiën. Als de 
nullijn na de zomervakantie nog niet van tafel 
is, lijken acties van de bonden niet meer te 
voorkomen. 
Dijsselbloem kwam tot zijn besluit om tege-
moet te komen aan de EU-eis om volgend jaar 
zes miljard euro extra te bezuinigen. Dat terwijl 
in het eerder dit jaar gesloten sociaal akkoord 
tussen kabinet, bonden en werkgevers de in 
onderwijs en zorg gehate nullijn eindelijk van 
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en het onderwijspersoneel wél voor het vijfde jaar op de nullijn te 
houden is niet meer te verkopen en het is ook niet verantwoord. 
De rek is er volledig uit, want het gaat wel om 10 procent aan 
koopkrachtvermindering. Al met al is het onderwijspersoneel door 
de crisis al € 1,5 miljard aan salaris misgelopen.’ 

ONBEGRIJPELIJK
Wat nu?

‘Het miljard dat er kennelijk wel voor de zorg is, wordt ontrokken 
aan de schatkist. Dat geld moet nu ergens anders vandaan komen. 
Zoals ook het bedrag dat staatssecretaris Teeven van Justitie 
minder bespaard, omdat er met succes geprotesteerd is tegen zijn 
rigoureuze bezuinigingsplannen voor het gevangeniswezen. Het 
zijn keuzes van het kabinet, maar het kan dus wel. De terugkeer 
van de nullijn voor het onderwijs verbaast me dan ook. Ik vind 
het onbegrijpelijk dat minister Bussemaker zich zo snel achter 
het voorstel van collega Dijsselbloem heeft verschuild. Alleen 
als ze straks met een goed voorstel komt, zijn we bereid verder te 
onderhandelen. Minister Bussemaker geeft voortdurend aan dat 
als we zelf ook werken aan de kwaliteit van het onderwijs, zoals het 
regelen van bevoegdheden via het Lerarenregister, de investeringen 
volgen. Die belofte blijkt vooralsnog op niets gebaseerd.’ 

LOBBY
PvdA en VVD steunen elkaar en hebben een meer-

derheid in de Tweede Kamer.

‘Dat betekent dat we samen met de andere 
bonden een lobby tegen de nullijn op de Eer-
ste Kamer moeten richten, want daar hebben 
de regeringspartijen geen meerderheid. Boven-
dien is er een aantal partijen in de senaat die 
het onderwijs goed gezind zijn, maar of dat 
helpt is nog maar de vraag.’
Waarom is dit akkoord zo belangrijk voor het onder-

wijspersoneel?

‘Het Onderwijsakkoord had voor beleidsrust 
moeten zorgen, onder meer door het maken 
van lange termijnafspraken. Nu wordt bij het 
aantreden van elk nieuw kabinet een pakket 
maatregelen, stelselwijzigingen of maatschappe-
lijke taken bedacht, die op het bordje van het 
onderwijs terechtkomen. Daarnaast hebben 
scholen veel last van incidentenpolitiek: er 
gebeurt wat, daarover worden Kamervragen 
gesteld en vervolgens kondigen de bewindsper-
sonen een algemene maatregel af. Dat is niet 
goed voor het vertrouwen in de overheid en 
dat is iets waar het "veld" wel naar snakt.’ Vol-
gens Van den Berg heeft het onderwijs baat bij 
een forse fi nanciële injectie. Met name op het 
gebied van professionalisering, bevoegdheden, 
werkdrukvermindering en werkgelegenheid. 
'Dat is hard nodig, zeker als je als kabinet 
het huidige onderwijsniveau wilt behouden 
en streeft naar excellent onderwijs. Je zult er 
dan toch voor moeten zorgen dat mensen die 
in het onderwijs werken dat onder de juiste 
omstandigheden kunnen doen. Het is niet 
goed om continue het takenpakket te verzwa-
ren en uitstekende prestaties te verwachten. De 
minister zal daar echt iets tegenover moeten 
stellen.’ 
 
FYRA
Het wordt een onrustig najaar?

‘Wat er nu gebeurt staat haaks op de gedachte 
dat we mondiaal mee willen spelen. Volgens 
de OESO lopen we al achter met investerin-
gen, en nu zakken we ook nog eens op de 
PISA-rankings en allerlei andere lijstjes die er 
toe doen. Dat er zoveel geld verspild lijkt door 
de aankoop van de Fyra stemt me daarom erg 
verdrietig. Er gaan miljarden door de drain 
en ondertussen snakt het onderwijs naar een 
beetje lucht.’

Peter Magnée

Helen van den Berg: ‘Dit beleid staat haaks op de gedachte dat 
we mondiaal willen meetellen.’
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Alvast een fijne vakantie 
toegewenst.

Bedankt voor 
het leuke 

schooljaar!



KON HET EIGENLIJK WEL 
WAT IK DEED? HEB IK EEN 
ONGEWENSTE INTIMITEIT 

BEGAAN?
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Mijke Pelgrim

Het duurt hooguit twee seconden. Ik sta bij de deur, 
afscheid te nemen van mijn 3havo. Zoals altijd geef 
ik mijn leerlingen een hand, wens ze veel succes met 
de toetsweek en alvast een prettige vakantie. Het is 
er ook tijd voor. Ik zie het aan hun opgeluchte kop-
pies. Wij leraren zijn moe, maar die kids hebben het 
zo langzamerhand ook wel gehad. ‘Bedankt voor de 
lessen, mevrouw’, zeggen ze. ‘U ook een fi jne vakan-
tie.’ Totdat Bjorn aan de beurt is. Hij kijkt naar de deur 
terwijl hij me een slappe hand geeft en wil de gang al 
oplopen. Maar ik laat niet los.
Het afgelopen jaar heb ik Bjorn een aantal keren 
moeten wijzen op zijn plichten als leerling en mijn 
rechten als docent. Soms had ik wekenlang geen last 
van hem, maar altijd kwam daar weer het moment 
dat ik hem er aan zijn haren bij moest slepen. ‘Tja, 
Bjorn…’, zei zijn mentor toen ik haar een keer sprak in 
de wandelgangen. ‘Bij mij is het ook niet bepaald een 
zonnetje.’
We zijn het jaar doorgekomen, Bjorn en ik, en dat 
zonder groene kaarten of gesprekken met de afde-
lingsleider erbij. Nu wil ik afscheid van hem nemen, 
zoals ik dat doe bij al mijn leerlingen.
Het lastige en tegelijkertijd ook het spannende aan 
lesgeven is dat er, hoe ervaren je ook bent, altijd weer 
momenten zijn dat je met je mond vol tanden staat. 

En dit is er zeker eentje. Ik schrik van het botte 
gedrag van Bjorn. Na al die vriendelijke gezich-
ten ben ik er totaal niet op voorbereid. Maar 
ik schrik net zo hard van mijn eigen spontane 
reactie. Het is niet zo dat ik zijn arm er bijkans 
uittrek of zijn vingers fi jnknijp. Maar ik laat die 
hand gewoon niet los. 
Bjorn kijkt me, enigszins verwilderd, aan. Dat is 
wat ik wou. Ik zeg nogmaals: ‘Fijne vakantie.’ En 
hij mompelt iets soortgelijks. Dan ga ik door naar 
de volgende leerling.
Ik schud die dag nog heel veel vriendelijk 
kijkende leerlingen de hand, maar het Bjorn-
incident blijft door mijn hoofd spoken. Kon het 
eigenlijk wel wat ik deed? Heb ik een ongewenste 
intimiteit begaan? Ik vertel het verhaal aan een 
collega en die moet alleen maar lachen.
Thuis denk ik erover na en ik schrijf het op, 
omdat dat me soms helpt om dingen beter te 
begrijpen. Het zijn je moeilijkste leerlingen waar 
je het meeste van leert. Over lesgeven en over 
jezelf. Bjorn heeft me op de valreep weer even 
bewust gemaakt van mijn kracht als docent. En 
tegelijkertijd van mijn grootste valkuil. 
Ik wens u succes met de laatste drukke weken. 
En alvast een heel fi jne vakantie!

Loslaten
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COLUMN

Mijke Pelgrim (34) is 
docent Engels in het 
voortgezet onderwijs.



Op NUjij.nl vertelt een ex-leraar het 
volgende: ‘Vorige week zag ik op tv een 
item over het alarmerende feit dat meer 
en meer jongeren in de schulden komen. 
De oorzaak werd gezocht in de opvoeding. 
Daar kon ik me wel in vinden. Maar de 
oplossing werd gezocht bij de school. Lera-
ren moesten namelijk al op de basisschool 
beginnen met kinderen leren omgaan met 
geld.’ Het is een van de grote ergernissen 
van onderwijzend Nederland: alle maat-
schappelijke problemen worden over de 
schutting van de school gesmeten. Dat 
dat afgelopen moet zijn, daar is eigenlijk 

iedereen in onderwijsland het wel over eens. En dat het mes in de 
bureaucratie en de verantwoordingsplicht moet, daar zijn ook geen 
tegenstanders voor te vinden, zo blijkt uit honderden reacties op fora, 
Twitter en andere social media. 

SCHOLEN ZELF
CNV Onderwijs heeft het werkdrukonderzoek naar de politiek en het 
ministerie van Onderwijs gestuurd. Bij de onderhandelingen over het 
Nationaal Onderwijsakkoord heeft CNV Onderwijs gepoogd de plicht 
tot het schrijven van handelingsplannen te schrappen, maar helaas is 
dat niet gelukt. Het onderzoek zal wel betrokken worden bij beleid om 
de werkdruk te verminderen. De vakvereniging zal met de Inspectie in 
gesprek gaan hoe de verantwoordingsplicht terug te dringen is. Verder 
hebben alle MR’en in het primair en voortgezet onderwijs een brief 
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Werkdruk onderwijs   
fl ink op de kaart

CNV Onderwijs wil van handelingsplannen af

‘Ach, dat gezeur over werkdruk! En dat met dertien weken vakantie!’ En: ‘Ik heb jaren in het 
voortgezet onderwijs gewerkt, nu alweer jaren in het bedrijfsleven. Het eerste was zo veel slopender 

dan het tweede, dat geen haar op mijn hoofd eraan denkt om terug te gaan, hoezeer ik de leerlingen 
ook mis.’ Zomaar twee opmerkingen op verschillende internetfora. Het werkdrukonderzoek van CNV 

Onderwijs heeft heel wat losgemaakt, in en buiten het onderwijs en in de politiek.

REACTIES OP ONDERZOEK
Op onder meer NUjij.nl en Standpunt.nl werd 
druk gereageerd op het onderzoek. De stelling: de 
werkdruk voor leraren in het basisonderwijs moet 
omlaag, kreeg 63 procent eens-stemmers en 37 pro-
cent oneensstemmers. Een greep uit de dik duizend 
reacties.
•  Zomervakantie 6 weken, herfstvakantie 1 week, 

kerstvakantie 2 weken, voorjaarsvakantie 1 week, 
meivakantie 2 weken. Totaal 12 weken. Kom daar 
maar eens om in het bedrijfsleven.

•  U vergeet daarbij een ding: 1 fte staat voor 43 
klokuren. Kom daar maar eens mee in het bedrijfs-
leven met hun 36-urige werkweek. Scheelt dus 
bijna een werkdag per week!

•  Taken die niet behoren tot leeractiviteit zoveel 
mogelijk beperken. De administratieve rompslomp 

decimeren en ouderwetse schoolhoofden en rec-
toren aanstellen. Het hele management de school 
uit! Ze zijn idioot duur en mede de oorzaak van 
toenemende bureaucratie.

•  De werkdruk hoeft niet zo hoog te zijn als de 
ouders zelf hun verantwoording nemen voor het 
opvoeden van hun kind.

•  Als leraren eens een kijkje zouden nemen in het 
bedrijfsleven, was het snel over met hun geklaag.

•  Ach, dat gezeur over werkdruk. De mensen weten 
niet meer wat werken is. Voor hen is het meer een 
woord in een geschiedenisboek.

•  Leraren die de druk niet aankunnen, zouden uit 
eigen beweging het onderwijs moeten verlaten of 
anders ontslagen moeten worden.

•  Ik werk als onderwijsondersteuner in het basis-
onderwijs en heb de afgelopen vijftien jaar de 
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zo luidde het antwoord. Jasper van Dijk 
vindt de cijfers uit het CNV Onderwijs-
onderzoek ‘heel ernstig. Twee op de drie 
respondenten heeft door de hoge werkdruk 
minder plezier in het werk! Dat heeft 
natuurlijk consequenties voor de kwaliteit 
van het werk.’ Hij vindt de oorzaken 
die genoemd worden – bureaucratie en 
opvoedkundige taken – heel herkenbaar. 
‘Er is een hoge mate van wantrouwen in 
de leraar. Daarom moet hij zich verant-
woorden en is hij de halve dag bezig met 
alles wat hij doet of gaat doen op papier te 
zetten. Daar moeten we vanaf. We moeten 
toe naar een cultuur waarin de leraar a 
priori vertrouwen krijgt. Ik zie het ook in 
het onderzoek in het voortgezet onder-

van CNV Onderwijs ontvangen, met daarin de belangrijkste uitkom-
sten van het onderzoek en de oproep aan de MR’en om zelf, onder-
steund door CNV Onderwijs, in actie te komen tegen de werkdruk. 
Staatssecretaris Sander Dekker had het ten tijde van het schrijven 
van dit artikel te druk met examengate om Schooljournaal te woord te 
staan. Maar een woordvoerder laat aan de media weten dat ‘vooral ook 
scholen zelf scherpe keuzes moeten maken om ervoor te waken dat 
elk maatschappelijk probleem op het bordje van scholen wordt gelegd. 
Zo kunnen scholen zelf ook nu al een goede en weloverwogen keuze 
maken als het gaat om de veelheid aan lespakketten dat hun wordt 
aangeboden door verschillende organisaties. Scholen zijn simpelweg 
geen oplossingenmachine voor elk maatschappelijk probleem.' 

WANTROUWEN
De SP stelde inmiddels, net als het CDA, het werkdrukonderzoek aan 
de orde bij een commissievergadering over het Onderwijsjaarverslag 
2012. Het kabinet zal hier eind van het jaar per brief op terugkomen, 

werkdruk enorm zien toenemen. Grotere klassen, 
veel kinderen met een of andere diagnose en veel 
kinderen met weinig respect vanwege een tekort-
schietende opvoeding. De werkdruk moet minder 
door meer ondersteuning op school.

•  Met €1.700,- netto en 50 uur werk per week, ben 
ik het helemaal eens met de stelling dat de werk-
druk omlaag moet!

•  Ach, die leraren van tegenwoordig zijn niks meer 
gewend. Vroeger zaten we met 40 in de klas, maar 
toen werden leerlingen ook gewoon opgesloten in 
het kolenhok.

•  Mensen in de zorg werken ook hard en die hoor je 
niet zeiken.

•  Respect voor de leraren in Nederland. Laat je hier 
niet opjutten door een stel minkukels die middels 
hun commentaren getuigen van een hemelter-

gende domheid en zelfi ngenomenheid.
•  Als alle ouders hun kinderen nu wat beter 

opvoeden, dan hoeven wij niet zoveel handelings-
plannen voor kinderen met gedragsproblemen 
te schrijven, en dan wordt de werkdruk vanzelf 
minder.

•  Ik heb jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt, 
nu alweer jaren in het bedrijfsleven. Het eerste was 
zo veel slopender dan het tweede, dat geen haar op 
mijn hoofd eraan denkt om terug te gaan, hoezeer 
ik de leerlingen ook mis.

•  Ik werk nu dertien jaar in het onderwijs en 
inderdaad, wat een heerlijke baan! Altijd vakantie, 
een riant salaris, altijd lieve kinderen op niveau, 
gezellige ouders en dat nakijkwerk/registreren/
voorbereiden? Eitje! Ik snap dus ook helemaal niet 
waarom niet IEDEREEN het onderwijs ingaat.
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wijs, waaruit blijkt dat scholen veranderingen 
aanbrengen in het taakbeleid zonder het team 
te raadplegen, dat met tweederde zou moeten 
instemmen. De medezeggenschap in het onder-
wijs moet versterkt worden. Ik heb daarvoor een 
motie ingediend, die is aangenomen.’ 

STOFKAM
Van Dijk steekt ook de hand in eigen boezem: 
‘Ja, want het gaat zoals jullie voorzitter in de 
media zegt: er is een incident, iemand stelt 
Kamervragen en er wordt een regel aan alle scho-

len opgelegd. En dan moeten scholen opeens 
obesitas gaan terugdringen! Daar moeten we 
mee ophouden! De school is geen opvoedingsin-
stituut. We moeten terug naar de basis: kennis 
overdragen.’ 
Hij stelt voor de stofkam te halen door hande-
lingsplannen. ‘Wat mankeert het kind? Wat 
heeft het nodig? Wat ga je het kind aanbieden? 
Dat moet toch op een A4’tje passen?’ Hij wijst 
ook op de zogenaamde stille bezuinigingen, 
waardoor de middelen niet meestijgen met de 
gestegen kosten. ‘Hierdoor hebben scholen 
bijvoorbeeld geen geld meer voor vakleerkrach-
ten, waardoor er meer werk op de schouders 
van groepsleraren neerkomt. Ik wil dat er 
geïnvesteerd wordt in onderwijs en dus in de 
toekomst. Het is de beste manier om uit de crisis 
te komen.’ 
De geluiden die nu klinken – ‘Leraren moeten 
niet zeuren, want ze hebben dertien weken 
vakantie’ – vindt hij onzin. ‘Laten we die vakan-
ties echt koesteren. Je speelt met vuur als je dat 

niet doet! Dan wil er helemaal niemand meer leraar worden om onze 
kinderen iets te leren.’ 

ONTREGELEN
Wat Michel Rog (CDA) opviel is ‘dat de werkdruk vooral een optel-
som is van handelingsplannen, groepsplannen en leerlingvolgsysteem. 
Dat laatste heeft nog het grootste draagvlak, maar blijkbaar is alles bij 
elkaar gewoon te veel. Aan het aantal vergaderingen kan de school 
zelf iets doen, maar wij in Den Haag moeten leraren meer vertrouwen 
geven! Ik wil dat de minister met het onderwijs in gesprek gaat over 
welke regels als overbodig worden beschouwd en dus geschrapt 
kunnen worden. Leraren moeten zich zo min mogelijk bezighouden 

met regels en verantwoording, dan kunnen ze al hun tijd besteden aan 
het geven van goed onderwijs. Het onderwijs moet echt “ontregeld” 
worden. Ik heb laatst een dag met de Inspectie meegelopen en zag dat 
er zelfs af en toe dubbel verantwoord wordt en dat scholen soms, uit 
voorzichtigheid, meer verantwoorden dan nodig is.’ 

JALOERSE GELUIDEN
Rog noemt het onderwerp pesten als voorbeeld van hoe het niet 
moet. ‘Nu wil de staatssecretaris scholen gaan verplichten bepaalde 
effectief bewezen methodes te gebruiken om pesten aan te pakken. 
De Inspectie gaat daarop controleren en scholen moeten zich daar 
dus voor verantwoorden. Ik ben daar niet voor. Weer een gebrek aan 
vertrouwen in het onderwijs en weer een bron van werkdruk.’
Hij heeft ook de jaloerse geluiden uit andere sectoren gehoord in de 
trant van ‘Zeur niet zo met je dertien weken vakantie!’ Hij reageert 
daarop: ‘Toen ik overstapte van het onderwijs naar een andere functie, 
raakte ik de helft van mijn vakantiedagen kwijt, maar had ik wel zeg-
genschap over wanneer ik ze opnam. Dat is ook wat waard. Bovendien 
gebeurt er in die vrije weken ook nog heel veel voor de school en 
wordt er in de werkweken dus bijzonder hard gewerkt.’
(Zie ook vraag/antwoord op pag. 21)

Ciska de Graaff
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Je bent leraar en daar ben je trots op. 
Je schept kansen voor een nieuwe generatie. Laat zien dat je bevoegd en 
bekwaam bent en dat je hieraan blijft werken. Registreer je op registerleraar.nl. 
Je draagt hiermee bij aan een sterke beroepsgroep.

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register.

De Onderwijscoöperatie bestaat uit de bovenstaande vijf lidorganisaties

‘Ik sta voor de 
kwaliteit van 
mijn onderwijs’

Registerleraar Posters.indd   3 13-05-13   12:54
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‘Soms heb ik het 
gevoel dat ik werk voor 
een criminele organisatie’

Hun kind staat op de eerste plaats en daar 
moet alles voor wijken. Scholen die in de 

ogen van sommige ouders fouten maken in 
de begeleiding van hun kroost, kunnen een 
uitnodiging van hun advocaat verwachten. 

Een schoolleider: ‘De school is een product 
geworden en de ouders gedragen zich als 

een kritische consument.’

Onderzoek wijst uit: claimcultuur rukt op in onderwijs

dat de wijze waarop ouders scholen benaderen is verhard. En dan 
niet zozeer in de zin van een vader die als een wandelende kleerkast 
scheldend en tierend verhaal komt halen met een honkbalknuppel, 
nee, het gaat veeleer om hoogopgeleide ouders die om het minste 
met juridische stappen of offi ciële klachten dreigen. Rechtsbijstands-
verzekeraar Achmea gaf in het tv-programma Brandpunt aan dat het 
aantal onderwijszaken tussen 2011 en 2013 met 40 procent was 
toegenomen. Het aantal zaakschades is in drie jaar zelfs verdriedub-
beld. 85 procent van de 120 respondenten uit het onderzoek con-
stateert dan ook een groot wantrouwen in de deskundigheid van de 
school bij het geven van adviezen en het bewaken van de kwaliteit 

‘Wat vandaag wordt vastgesteld, moet morgen zijn 
opgelost. Dat zoiets een proces van maanden kan 
zijn, wordt niet meer geaccepteerd.’ Volgens Jan 
Holthuis, directeur van een basisschool in een 
dorpje vlakbij Zwolle, is het een trend van de laat-
ste tien jaar dat boze ouders een advocaat inscha-
kelen om hun gelijk te halen. ‘Ze zijn het niet eens 
met het gevoerde beleid of met het advies voor 
hun kind. Heel vaak wordt er een deskundige van 
buiten bijgehaald, maar dat maakt het probleem 
alleen maar complexer. Deskundigen werken 
een-op-een met een kind, bij ons zitten ze vaak in 
een drukke klas. Leg een ouder dan maar eens 
uit dat dat niet met elkaar te vergelijken valt en 
dat je soms ook niet alle hulp kunt bieden. Dat je 
welwillend bent en na wilt denken over een ande-
re aanpak, is niet het antwoord dat deze ouders 
willen horen. Wij hebben gefaald en wij moeten 
de hulp van buitenaf betalen.’

VERHARD
De ervaringen van Holthuis staan niet op zichzelf. 
Uit onderzoek van CNV Schoolleiders, een stuur-
groep van CNV Onderwijs, en het tv-programma 
Brandpunt (KRO), onder ruim duizend schoollei-
ders in het primair en voortgezet onderwijs blijkt 
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van het onderwijs. Volgens 87 procent van de schoolleiders pro-
beren steeds meer ouders langs juridische weg hun gelijk te halen. 
De geschillen gaan vooral over schorsingen (50 procent), onder-
wijskwaliteit en pesten (40 procent) en het schooladvies aan een 
leerling (35 procent). Volgens 65 procent van de respondenten 
gaat de toegenomen juridische strijd ten koste van de kwaliteit van 
het onderwijs. Dat komt door de toegenomen werkdruk als gevolg 
van de spanning rond een kind dat tussen twee vuren zit. 

DYSLEXIE
Holthuis vindt een juridische strijd zonde van de tijd. ‘Als een 
ouder daarvoor kiest, moeten wij wel, maar ik vraag me ernstig af 
of dit allemaal wel in het belang is van het kind. Er speelt nu iets 
met een jongen die heel zwak is met taal en spelling. Hij is mede 
op advies van zijn leraar extern onderzocht en bleek dyslexie te 
hebben. Niets aan de hand zou je zeggen, want iedere basisschool 

heeft in principe de 
mogelijkheden daar 
wat aan te doen. 
Zijn ouders dach-
ten daar anders 
over. Wij waren 
fout, wij hadden 
steken laten vallen 
waardoor hij dys-
lexie ontwikkeld 
heeft. Kortom, wij 
hadden dat moeten 
voorkomen; zij 
gingen een nieuwe 
school zoeken, waar 
ze hun zoon wel 
konden helpen. Je 
signaleert iets en je 
krijgt niet eens de 
kans om er iets aan 
te doen. Er zijn ook 
ouders die melden 
dat bij hun kind 
een toets niet mag 
worden afgenomen, 
omdat een deskun-
dige heeft gezegd 

dat dat niet goed voor hem is. Je wordt als leraar vaak overruled en 
bedenkt pas later dat je het daar eigenlijk helemaal niet mee eens 
bent. Misschien moeten we een protocol bedenken hoe hier mee 
om te gaan.’ Holthuis wordt in zijn oproep gesteund door CNV 
Schoolleiders die over het ‘topje van de ijsberg spreekt’. Regels en 
voorbeelden zijn volgens hen nodig om ongewenst gedrag – ook 
van ouders – tegen te gaan.

SCHULD POLITIEK
‘Ik heb de afgelopen jaren al een aantal kort gedingen en zelfs 
een bodemprocedure meegemaakt’, zegt Evert van Klingeren, 
adjunct-directeur vmbo onderbouw van het Broeckland College 

in Breukelen. ‘Dat ouders een school alleen nog 
maar zien als een product waar het draait om 
cijfers en resultaten en niet om de kinderen en 
hun ontwikkeling, is de schuld van de politiek. 
Er is een sfeer gecreëerd waarin je, als je niet ten 
minste tweetalig gym doet, niet meer meetelt. 
Excellente leerlingen willen we hebben. Tien 
jaar geleden zat 60 procent van de leerlingen in 
het voortgezet onderwijs op het vmbo, de rest op 
havo/vwo. Nu is dat omgedraaid. Niet omdat we 
slimmer zijn geworden, maar omdat ouders zich 
niet meer willen neerleggen bij het advies van de 
school.’

VERHAAL HALEN
Met Van Klingeren mag je als ouder altijd komen 
praten over iets wat je niet zint, maar wel graag 
even melden bij de ingang voor doorverwijzing 
naar de betrokken leidinggevende. ‘Even verhaal 
halen over een al dan niet terechte onvoldoende, 
daar zijn we heel fel op, want dat willen we niet. 
De meeste leerlingen ook niet, want ze generen 
zich vaak voor het opgewonden gedrag van hun 
ouders. Ik heb ooit wel eens een 3 gehaald voor 
wiskunde, omdat ik niet geleerd had. Het kwam 
echt niet in het hoofd van mijn vader of moeder 
op om met mijn wiskundedocent te gaan praten. 
De verantwoordelijkheid lag bij jou als leerling 
en je moest gewoon je best doen. Tegenwoordig 
draait het te veel om prestaties. Zodra het even 
niet loopt, wordt daarom door de ouders met 
juridische sancties geschermd. Dat geeft je soms 
het gevoel alsof je voor een criminele organisatie 
werkt. Als onderwijsman- of vrouw bungel je 
onderaan “de voedselketen”. Je doet hartstikke je 
best, maar iedereen heeft er een mening over, en 
trekt dus eigenlijk je professionaliteit in twijfel, 
ouders incluis.’

Peter Magnée

De naam Jan Holthuis is fi ctief
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SCHADECLAIMS EN EISEN VAN DE 
OUDER-ADVOCAAT  
• cijfers ophogen na second opinion
• bijles om naar de havo te kunnen 
• advies vmbo-tl moet vwo worden
•  onterechte schorsing ondanks overtreden 

leerplichtwet
• terugdraaien verwijdering na drugshandel
•  vergoeden € 150.000,- geleden en nog te lijden 

schade gepest kind
• kind bij de arm gepakt door overblijfmoeder 



Werk &Recht
Akkoord personele gevolgen 
passend onderwijs is rond
Het akkoord over de personele gevolgen van passend 
onderwijs is door alle partijen, de minister van Onder-
wijs, de vakorganisaties en de werkgeversorganisaties 
PO-Raad en VO-raad, ondertekend.
Op dit moment wordt in het veld hard gewerkt aan 
het vormen van de nieuwe samenwerkingsverbanden 
en het opstellen van het ondersteuningsplan. Daarbij 
speelt de ondersteuningsplanraad een belangrijke rol. 
Uitgangspunt is dat de gezamenlijke schoolbesturen een 
dekkend aanbod van zorg en ondersteuning vastleggen 
met behoud van expertise en werkgelegenheid. De hui-
dige samenwerkingsverbanden en de REC’s houden op 
te bestaan. Op samenwerkingsverbandniveau zal over de 
personele gevolgen hiervan op korte termijn tripartiet 
overleg worden gevoerd door het samenwerkingsverband, 
de schoolbesturen en de vakorganisaties. In de periode 
tot en met schooljaar 2016/2017 wordt het personeel 
in een aantal fasen geplaatst op basis van het onder-
steuningsplan. Leidraad daarbij is van werk naar werk en 
daarmee behoud van expertise. Tot 1 juli 2013 loopt de 
nulmeting voor het gehele proces. Deze wordt uitgevoerd 
door het Participatiefonds, dat de komende jaren ook 
de monitoring verzorgt om de situatie van het betrokken 
personeel in beeld te brengen. De landelijke begeleidings-
commissie, bestaande uit leden van de akkoordpartners, 
ziet toe op een correcte uitvoering van alle afspraken.

CNV wil meer ruimte voor 
reparatie pensioenopbouw
Het kabinet wil de fi scaal toegestane maximale pensioen-
opbouw voor ABP verlagen van 2,05 procent nu, naar 

1,95 procent in 2014 en vervolgens naar 1,55 
procent in 2015. Dat betekent een kwart 
minder pensioenopbouw, wat vooral 
jongeren buitengewoon hard treft. Door 

het sociaal akkoord is € 250 miljoen beschikbaar geko-
men voor reparatie, maar dat is onvoldoende gebleken. 
Binnen dit budget was het voor het CNV onmogelijk om 
tot adequate afspraken te komen met werkgevers. Tijdens 
een hoorzitting over de pensioenen in de Tweede Kamer 

heeft de vicevoorzitter van het CNV Maurice Limmen 
gepleit voor aanvullende fi nanciering vanuit de overheid 
om de pensioenopbouw op peil te houden. Ook wees 
hij erop dat er binnenkort geld vrijvalt uit de afl opende 
vroegpensioen- en levensloopregelingen. Dat zou gebruikt 
moeten worden voor reparatie van de pensioenopbouw.

Levensverwachting in 2012 
stabiel
De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 
2012 vrijwel gelijk gebleven. In 2012 hadden mannen op 
65-jarige leeftijd gemiddeld nog 17,9 jaar voor de boeg, 
evenveel als een jaar eerder. Vrouwen van 65 zouden 
gemiddeld 85,8 jaar oud worden. Een fractie minder oud 
dan in 2011. De levensverwachting vertoont volgens het 
CBS regelmatig schommelingen. Dat de levensverwach-
ting in 2012 niet is gestegen, betekent volgens het CBS 
dan ook geen trendbreuk. Het instituut handhaaft de 
voorspelling dat de levensverwachting sterk blijft stijgen. 
Volgens de meest recente prognose ligt in 2050 de reste-
rende levensverwachting op de leeftijd van 65 jaar voor 
mannen ruim 5 jaar hoger dan in 2012 en voor vrouwen 
ongeveer 4,5 jaar. De ontwikkeling van de levensverwach-
ting heeft gevolgen voor de AOW-leeftijd en het aanvul-
lend pensioen.

GVO/HVO heeft nieuwe cao
Joany Krijt, vicevoorzitter van CNV Onderwijs, 
heeft de nieuwe cao voor het godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO) 
ondertekend. Diederik Brink, die namens CNV 
Onderwijs de onderhandelingen heeft gevoerd, 
noemt als een belangrijke wijziging het opnemen 
van de functie van regiobegeleider en de daarbij 
behorende arbeidsvoorwaarden in de cao. De 
verlofregeling is aangepast aan de nieuwe wettelijke 
eisen. Verder is onder meer het overplaatsings-
beleid gewijzigd. Voor meer informatie mail naar 
dbrink@cnvo.nl.
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RECHTSPOSITIE

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van 
de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van 
noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand 
aan het spreekuur via bovenstaand mailadres of per 
telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is, kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Juf Janneke wordt er een beetje moedeloos van. Afgelo-
pen week stond de krant weer bol van de verhalen over de 
hoge werkdruk van docenten. En natuurlijk moest Janne-
ke het tijdens de barbecue van de handbalclub  weer ont-
gelden. ‘Wat zeuren jullie nou, twaalf weken vakantie en 
dan toch nog klagen over een hoge werkdruk?’ Hoe weer-
leg je dat soort opmerkingen nou? De directeur besluit er 
in de teamvergadering aandacht aan te besteden.

Een jaartaak van een fulltime leerkracht omvat 1659 uur.  
Als je dat omzet in werkweken van 36 uur, dan betekent 
het dat er 46 werkweken zijn. In het onderwijs wordt ech-
ter gerekend met werkweken van 36,86 uur en dan kom 
je uit op 45 werkweken.  Bij een evenwichtige verdeling 
van de uren over het jaar zou een leraar dus uitkomen op 
zeven vakantieweken. Dat komt al heel aardig in de buurt 
van wat gebruikelijk is in andere sectoren. Als je dan ook 
nog eens bedenkt dat een leraar, in tegenstelling tot de 
meeste werknemers in andere sectoren, geen snipperda-
gen kan opnemen en per defi nitie gebonden is aan de 
(dure) schoolvakanties, dan is enige compensatie daarvoor 
goed te verdedigen.

Omdat de leerlingen van de school nu eenmaal ongeveer 
twaalf weken vakantie hebben, lijkt het erop dat ook de 
onderwijswerknemers zoveel vrij zijn. Als dat al zo is, dan 

Hoe zit het nu echt met 
die werkdruk?

VRAAG:

betekent dat dat zij hun jaartaak in een korter aantal 
weken moeten uitvoeren. Bij 40 werkweken is de gemid-
delde werkweek dus bijna 42 uur per week. Maar dat is 
nog maar één kant van het verhaal. 

Van de 1659 uur die een leraar per jaar moet werken, zijn 
930 uren ingeroosterde lessen. Daarbij wordt gemiddeld 
ook nog eens 35 procent van deze lestijd gereserveerd 
voor de voorbereiding van de lessen en correctie van 
gemaakte opdrachten.  Er blijven dan nog 404 uren 
over. Daarvan zijn er 166 bestemd voor persoonlijke 
scholing. De leerkracht houdt dan nog 238 uur over voor 
alle andere taken, een kleine zes uur per week. Daarin 
moeten zaken worden gerealiseerd als contacten met 
ouders voor en na de lessen, ouderavonden, teamverga-
deringen, buitenschoolse activiteiten en niet te vergeten 
administratieve taken zoals het schrijven van rapporten 
en handelingsplannen. En dan wordt van juf Janneke, die 
ook nog MR-lid en hoofdredacteur van de schoolkrant is, 
eigenlijk ook nog wel verwacht dat zij met de leerlingen 
meeloopt tijdens de avondvierdaagse en dat ze meegaat op 
schoolkamp. Op papier is haar jaartaak inderdaad 1659 
uur, maar als ze naar de praktijk kijkt, dan kost het werk 
haar heel wat meer uren. Ook vandaag weer. De teamver-
gadering was ingeroosterd voor anderhalf uur, maar heeft 
bijna een uur langer geduurd.

ANTWOORD:

OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Maandag 08 juli Utrecht
Donderdag 11 juli Apeldoorn



Cursussen
Kies voor het MR Partnerschap

Voor wie?
Het MR Partnerschap is bedoeld voor MR’en en 
GMR’en in het primair en voortgezet onderwijs. 
Voor een vast bedrag per jaar heeft u recht 
op professionele hulp van uw eigen contact-
persoon. Deze staat de (G)MR bij als trainer, 
adviseur, sparringpartner of coach. Daarnaast 
biedt het Partnerschap mogelijkheden om met 
andere (G)MR’en in contact te komen. 

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl/
academie. Vragen? Neem contact op met CNV 
Onderwijs Academie, tel. (030) 751 17 47 of 
stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Bijeenkomst voor partners
Op woensdag 18 september vindt er een 
bijeenkomst plaats voor MR-partners van 
CNV Onderwijs Academie. Aan de orde komen 
onder meer de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van medezeggenschap. Partners van 
CNV Onderwijs Academie ontvangen hier een 
uitnodiging voor. 
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Als lid van een MR heeft u niet altijd alle antwoorden direct paraat. Met het MR 
Partnerschap van CNV Onderwijs Academie zijn leden van (G)MR’en verzekerd van 
persoonlijke begeleiding.

Uw partner in training en advies

Klaas Jurjens is voor veel (G)MR’en de vaste 
contactpersoon namens CNV Onderwijs 
Academie. Over de motieven tot het aangaan 
van een Partnerschap, vertelt hij: ‘Soms is de 
aanleiding een traject naar andere schooltij-
den of een aanstaande fusie. Vaak gaat het ook om (G)MR’en 
die een vaste contactpersoon op prijs stellen, omdat je elkaar 
en de organisatie goed leert kennen. En dat is fi jn, zeker in deze 
turbulente tijden voor het onderwijs. Zo werden mij in de afgelo-
pen maanden vele bestuursformatieplannen voorgelegd met een 
vraag om advies. (G)MR’en hebben namelijk geen vergelijkings-
materiaal als het gaat om bezuinigingen en minder personeel. 
Ook bestuurders blijken partnerschappen op prijs te stellen. 
Verschillende bestuurders hebben zelf al een partnerschap 
afgesloten om de kwaliteit van medezeggenschap te bevorderen. 
Ik kom niet zeggen hoe het moet, maar draag ideeën aan met 
mogelijkheden zodat mensen beter kunnen kiezen.’
TIP: Wilt u voorlichting of begeleiding bij medezeggenschap en 
passend onderwijs? Namens het landelijk steunpunt medezeg-
genschap verzorgt CNV Onderwijs Academie dit gratis bij u of bij 
uw GMR, bestuur of samenwerkingsverband. Stuur voor meer 
informatie een e-mail naar scholing@cnvo.nl. 
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Jan Bijstra
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Met de zomervakantie in zicht is het moment daar om even 
terug te kijken naar het schooljaar 2012-2013. De kans is 
groot dat u dit een oude-mannencolumn gaat vinden, maar 
vooruit: ik ben tenslotte al diep in de 56, dus dan mag het 
ook.

Wat ons het afgelopen jaar erg bezig hield, was hoe we het 
een beetje ordelijk zouden houden in de klas. In september 
schreef Schooljournaal dat orde houden door veel leraren 
als een groot probleem wordt ervaren. Hebben we in de loop 
van de afgelopen jaren daarin wat vorderingen gemaakt? 
Het lijkt er niet echt op want tien jaar geleden las ik die arti-
kelen ook al in onderwijsbladen. 
Een ander actueel onderwerp en van belang voor onze por-
temonnee was de discussie over de prestatiebeloning: gaat 
het helpen wanneer we in het onderwijs een bonuscultuur 
gaan invoeren? Schooljournaal besteedde ook hier aandacht 
aan. Boeiend onderwerp, maar wist u dat het Centraal 
Planbureau al in 2004 een uitgebreid onderzoek deed naar 
‘prestatieprikkels in het Nederlandse onderwijs’? In deze 
kwestie zit dus ook niet al te veel tempo.
Hoge werkdruk……80 procent van de leraren in het basison-
derwijs ervaart het als een probleem, las ik in het afgelopen 
Schooljournaal. Het is een belangrijk gespreks- en discus-
siethema, maar blijkbaar ook onoplosbaar, getuige het 
onderzoek van De Wilde en Van Hooreweeghe uit 1991. Deze 

onderzoekers stelden toen al vast dat 73 procent van de 
leerkrachten het takenpakket als zwaar ervaart.

Waar het in het afgelopen schooljaar ook zeker dikwijls 
over ging, was het thema pesten op school. Schooljour-
naal besteedde er het afgelopen jaar een aantal keren 
aandacht aan en ikzelf schreef er in mijn november- en 
aprilcolumn over. Het is een actueel en belangrijk thema, 
maar dat was het in de tachtiger en negentiger jaren van 
de vorige eeuw ook al. 
En tja…..hoe lang praten we al niet over passend onder-
wijs? In mijn eigen paperassen kom ik in ieder geval een 
brief van de minister van Onderwijs tegen uit 2007 waarin 
de contouren van passend onderwijs uiteen worden gezet. 
‘Invoeringsplan passend onderwijs’ luidt de brief. Sinds-
dien is de vormgeving tien keer aangepast en het moment 
van invoering vier keer uitgesteld, maar in augustus 2014 
zal het dan eindelijk zover zijn.

Het onderwijsveld: het is en blijft een boeiende wereld die 
voortdurend aan verandering onderhevig lijkt te zijn, maar 
waarin verschillende thema’s jaar in jaar uit vrolijk weer 
terugkomen. Ik wens u een welverdiende vakantie toe in 
de komende weken……en dat we er het komend school-
jaar eindelijk in mogen slagen om een aantal hardnekkige 
problemen defi nitief de wereld uit te helpen.

DE KANS IS GROOT 
DAT U DIT EEN OUDE- 

MANNENCOLUMN 
GAAT VINDEN

Hardnekkige problemen

COLUMN

Jan Bijstra (56) is ontwikkelingspsycholoog 
en onderzoekscoordinator Regionaal 
Expertisecentrum Noord-Nederland 4
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‘Besteed vooral geen 
aandacht aan pesten!’

‘Aandacht besteden aan pesten? Don’t 
do it!’ Dat is de boodschap van de Britse 

onderwijsconsultant Sue Young. ‘Focus je 
niet op wat je níet wilt – pesten -, maar op 

wat je wél wilt – een gelukkige klas!’ 

negatief effect op het aantal incidenten.’ Het moet dus anders, 
is de boodschap van Young, namelijk via de Solution Focused 
Brief Therapy, ofwel oplossingsgericht werken. ‘Waar je aan-
dacht aan geeft, gaat groeien. Zo is het ook met pesten. Dus don’t 

do it! Besteed vooral géén aandacht aan pesten. Focus op wat je 
wél in je klas wilt zien. Wat wil je zien?’ Een enorm geroezemoes 
stijgt op uit de zaal. Daarna worden woorden geroepen als: 
‘Respectvol, positieve sfeer, vriendelijk, veilig.’  ‘Juist! Beschrijf 
samen met de leerlingen de gewenste toekomst, wat ze zien als de 
ideale klas en school, bekijk wat er al goed gaat en doe dat meer! 
Vraag elke dag aan je klas wat er goed ging en welke leerling een 
compliment verdient. Iedereen wil waardevolle aandacht. En 
dan is er geen anti-pestprogramma meer nodig.’

REVOLUTIE
De Zweedse arts Peter Paul Heinemann is de eerste die eind 
jaren zestig iets schrijft over pesten. Aanleiding: zijn eigen zoon 
werd vreselijk gepest, als zwarte, geadopteerde jongen in het blan-
ke Zweden. Kees van Overveld, gedragsdeskundige en coördina-
tor van het Expertisecentrum Gedrag bij het Seminarium voor 
Orthopedagogiek, schetst het begin van de wetenschappelijke 
aandacht voor pesten. ‘In Nederland hadden we anti-pestgoeroe 
Bob van der Meer, die bijvoorbeeld het pestprotocol introduceer-
de. Toch bleef het probleem altijd wat onderbelicht, tot 1999, 
het jaar van de schietpartij op de Columbine High School in de 
Verenigde Staten. Toen laaide de aandacht voor pesten even op, 

maar de structurele aanpak bleef uit. Pas in 2012 kwam daar een 
kentering in, met de zelfmoorden van Tim Ribberink en ande-
ren. Inmiddels is het 2013 en is er via Facebook en Twitter een 
soort revolutie tegen pesten ontstaan.’

MACHTELOZE ANDER
‘Wanneer is er sprake van pesten?’, frist Van Overveld de kennis 

De aanpak van pesten is hot, zeker sinds 
een aantal leerlingen zelfmoord pleegden 
waarbij in meer of mindere mate sprake 
was van pesterijen. Staatssecretaris Dek-
ker gaat scholen verplichten pesten aan 
te pakken. Ze mogen daarbij zelf hun 
methode kiezen, maar die moet wel bewe-
zen effectief zijn. Eén op de tien leerlin-
gen wordt dagelijks of wekelijks gepest, en 
daar moet een eind aan komen, vinden 
we collectief. De zaal bij het congres 
Pesten past niet! van het Seminarium voor 
Orthopedagogiek en Uitgeverij Pica puilt 
op 5 juni uit met dik vierhonderd onder-
wijsmensen.

VRIENDELIJK
Al drie decennia lang bestaan er anti-
pestprogramma’s, maar niet allemaal 
even effectief, schetst Sue Young, 

onderwijsconsultant en pestdeskundige 
in Engeland. ‘In 2004 zijn in Engeland 
vijftien langlopende anti-pestprogramma’s 
onderzocht op effectiviteit. En wat bleek? 
Slechts eentje hielp het aantal incidenten 
te verminderen. De andere veertien 
hadden geen effect, of sterker nog, een 

‘SOCIAAL-EMOTIONEEL LEREN MOET VEEL MEER AANDACHT 
KRIJGEN: EMPATHIE GAAT NIET SAMEN MET PESTEN’
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nog even op. ‘Als er een machteloze ander is, als het doelbewust 
gebeurt en als het herhaaldelijk over langere tijd gebeurt. Niet 
elk incident valt dus onder pesten. De sleutel tot verandering ligt 
niet bij de pester of het slachtoffer, maar bij de groep. Je staat toe 
of je staat op. Digitaal pesten zorgt voor depersonalisering. De 
ander is een account geworden. Dat maakt het makkelijk. En het 
kan 24 uur per dag. Vooral meisjes tussen 12 en 14 uit een lager 
sociaal milieu lopen het risico slachtoffer te worden van digitaal 
pesten.’ 

GROEP VORMEN
‘Anti-pestprogramma’s zijn big business. Er is een redelijke 
wildgroei en er zijn allerlei stromingen, van oplossingsgericht 
tot bestraffend, van een klassenaanpak tot universele preventie-
programma’s’, vertelt Van Overveld. ‘Ik ben zelf niet voor een 
pestaanpak, maar voor een groepsaanpak. Leraren moeten van 

individuen een groep zien te maken. Ik denk 
dat er in Nederland te veel aandacht is voor 
rekenen en taal en opbrengstgericht werken. 
Sociaal-emotioneel leren moet veel meer 
aandacht krijgen: besef van zichzelf en besef 
van de ander. Wanneer trap je op de rem van 
je eigen emoties? En verplaats je in de ander! 
Empathie gaat niet samen met pesten.’ 
Hij besluit met: ‘U bent hier met vierhon-
derd mensen. U bent verantwoordelijk voor 
zo’n tienduizend leerlingen. Daarvan worden 
er zo’n duizend gepest. Uw leerlingen! Hoe 
mooi zou het zijn als jullie morgen de klas 
inlopen en vragen: “Hoe worden wij een 
gelukkige klas?”’ 

Ciska de Graaff
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DE TOEKOMST VAN DE ‘C’

De ‘C’ uit de tenaamstelling van CNV 
Onderwijs, en dan met name 
in de betekenis van sociaal en zorg voor 
anderen, is volgens Govert Buijs, bijzonder 
hoogleraar fi losofi e en levensbeschouwing 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, 
nog steeds op allerlei manieren in de 
samenleving aanwezig, zoals in de zorg 
en het onderwijs. Het gedachtegoed 
inspireerde volgens hem generaties leraren. 
Maar, benadrukt hij: ‘Pas op als inspiratie 
verandert in identiteit. Dan bestaat de 
kans op het uitsluiten van anderen.’ 
De visie van Buijs was een opmaat voor 
groepsdiscussies over de waarde en 
toekomst van de ‘C’, waar woorden als 
‘vieren’, ‘rituelen’, maar ook ‘respect’, 
‘inclusief onderwijs’ en ‘saamhorigheid’ 
konden worden genoteerd.

CHRISTELIJK-SOCIALE IDENTITEIT 
FUNDAMENT GOED ONDERWIJS
‘Onze identiteit bepaalt onze manier van handelen, maar we 
moeten oppassen dat we niet te veel met onszelf bezig zijn’, zo 
waarschuwt CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg, in haar 
toespraak. ‘Dat we teveel naar binnen gericht zijn, terwijl daarbuiten 
mensen ons verhaal niet meer kennen. Ik geloof dat het perspectief 
dat we de maatschappij kunnen bieden niet los is te zien van onze 

traditie. Onze christelijk-sociale waarden zijn het fundament.’ Deze 
waarden geven volgens Van den Berg richting aan de issues die nu 
spelen, zoals de druk op het solidariteitsgevoel tussen generaties, 
de baanonzekerheid voor jongeren, het korten op de pensioenen, 
de ongezond hoge werkdruk, het vooruitzicht van een jarenlange 
nullijn en minder geld voor sociale zekerheid. 

‘IDENTITEIT MAG GEEN MECHANISME ZIJN’
‘Identiteit is hoe je denkt, wat je voelt, hoe je doet, kortom: hoe je in het 
leven staat. Veel van onze identiteit ontlenen we aan onze relatie met 
anderen: ons werk, onze afkomst, onze politieke voorkeur. De grootste 
valkuil is dat we onze identiteit te veel laten afhangen van dingen buiten 
ons om en daardoor vergeten dat we ook van het leven mogen genieten.’ 
Met die woorden opende John van den Groenendal, voorzitter van de 
Stuurgroep Onderwijsondersteunend Personeel van CNV Onderwijs, de 
Algemene Vergadering van de bond. Hij somde een aantal paradoxen op 
van de moderne, westerse maatschappij: ‘We hebben geleerd hoe het leven 
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Algemene Vergadering in teken 
identiteit en toekomst onderwijs

De moed om vanuit eigen kwaliteit het heft zelf in handen te nemen, gefundeerd op de vertrouwde 
christelijk-sociale identiteit en voldoende relativeringsvermogen. Die leidraad kleurde de 25ste 
Algemene Vergadering van CNV Onderwijs begin deze maand in De Eenhoorn in Amersfoort

Foto's: Erik Kottier
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ontstaat, maar niet hoe het te leven. We heb-
ben jaren aan ons leven toegevoegd, maar 
geen leven aan onze jaren. We gaan naar de 
Maan en Mars, maar steken de straat niet 
over naar onze buren. We hebben de ruimte 
veroverd, maar niet onze innerlijke leegte, we 
hebben het atoom gesplitst, maar niet onze 
vooroordelen. We hebben geleerd ons te 
haasten, maar niet om te wachten.’ Volgens 
Van den Groenendal is identiteit zeker 
belangrijk, maar mag het niet verworden tot 
een mechanisme, omdat het dan zijn doel 
voorbijschiet. Geniet, want ’elke dag van het 
leven is speciaal.’

TOEKOMST CNV ONDER-
WIJS 
Binnen CNV Onderwijs wordt discussie 
gevoerd over de toekomst van de vakbe-
weging en de rol die de bond daarin kan 
spelen. Een groot ongedeeld CNV was en 
is voor CNV Onderwijs geen optie, omdat 
het een vakvereniging wil zijn die dicht bij 
de leden en het beroep van die leden wil 
staan. Sinds enige tijd vinden er gesprekken 
plaats met CNV Publieke Zaak om een 
kolom te vormen met vakverenigingen in 
de collectieve sector. De intentie is om te 
komen tot een niet-vrijblijvende vorm van 

samenwerking. De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord onder 
de voorwaarde hier intensief bij te worden betrokken. 

MUTATIES VERENIGINGSBESTUUR
Er worden drie bestuursleden 
benoemd. Mensje van der 
Waal (Sectorraad Gepensio-
neerden) en Rob Bovee (Stuur-
groep Schoolleiders) worden 
herkozen. Lianne Braat (‘Ik wil 
meepraten over zaken in het 
onderwijs in plaats van langs 
de zijlijn staan’), bestuurslid 
van de Sectorraad Primair 
Onderwijs, werd gekozen als 
opvolger van Janneke van der 
Zee in het verenigingsbestuur. 
Van der Zee treedt na een 
kwart eeuw af als kaderbestuurder, eerst voor de PCO, en later voor de 
Onderwijsbond(en) CNV en CNV Onderwijs.

ONTMOETING OUDE EN NIEUWE VOORZIT-
TER SECTORRAAD PRIMAIR ONDERWIJS

‘Ik wil in deze roerige tijd iets betekenen om de rust terug te 
brengen in het onderwijs.’ Dat zegt de (op dat moment beoogd) 
voorzitter van de Sectorraad Primair Onderwijs, Dorethea Arissen, 
lid van het managementteam van sbo De Vlinderboom in Bem-
mel, tijdens de Algemene Vergadering tegen scheidend voorzitter 
Mark Oortwijn. Arissen: ‘Leerkrachten worden overvraagd. Er 
is een enorme werkdruk, en daar wil ik wat aan doen. Zeker met 
alle onzekerheid die er nog speelt rond het invoeren van passend 
onderwijs.’ 

Peter Magnée

Algemene Vergadering in teken 
identiteit en toekomst onderwijs
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webbedingetjes

@ De zomervakantie komt eraan! Maar wie in het voortgezet on-

derwijs werkt en alvast een leuk uitje met de klas wil plannen in 

het nieuwe schooljaar, kan terecht op www.tropenmuseum.nl.

@ De website www.natuurkunde.nl is een initiatief van de na-

tuurkundige gemeenschap in Nederland. Het heeft als doel, het 

beeld te versterken van natuurkunde als een vak dat volop in 

ontwikkeling is en door enthousiaste en creatieve mensen wordt 

beoefend. De website is gericht op leerlingen en docenten in het 

voortgezet onderwijs. 

@ Wat doet azijn met een munt van 10 cent? Wat doet een 

pingpongbal in een glas water? Wat gebeurt er met een water-

ballon in de vriezer? De antwoorden op deze en andere vragen 

zijn te vinden op scheikunde.proefjes.nl. Een website met een-

voudige proefjes om kinderen vanaf 8 jaar kennis te laten maken 

met scheikunde.

       We moeten met zijn allen uren 
gaan schrijven om te laten zien 
hoeveel we daadwerkelijk werken

@ @@@@@@@@

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. We vragen uw mening over de uitspraak:

De grootschalige examenfraude op Ibn Ghaldoun vraagt 

om sluiting van de school

De uitslag volgt in Schooljournaal 13 van 7 september.

APENSTAARTJES

Getwitterd

Helen van den Berg (voorzitter CNV Onderwijs): 
Een hart onder de riem van @CNVOnderwijs 
voor alle docenten die het wel goed doen 
#tweedecorrectie #volkskrant #tweedecor-
rectieisfarce (21 juni)
www.twitter.com/helenvdberg

Stelling:

@ @@@@@@@@ @ @@@@@@@@

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal stelt een docente de 

vraag: Straffen vo-scholen en docenten in een poging gezag 

en respect te winnen niet te vaak buiten proportie, te rigide of 

te overtrokken zonder oog te hebben voor wat we kinderen 

eigenlijk willen leren nadat ze een fout hebben begaan? En 

is er genoeg aandacht voor gewenst gedrag en de beloning 

daarvoor? Een schoolleider reageert: ‘Niets is zo krachtig als 

een oprechte schouderklop, als een blijk van waardering of 

bewondering, maar ik denk dat het heel pijnlijk moet zijn om 

dat te verwezenlijken aangezien het zo weinig gebeurt. Het 

strafarsenaal daarentegen is beter ingeburgerd, maar gaat 

zo vaak haar doel voorbij.’ Ook reageren? Word lid van de 

Schooljournaal-groep op LinkedIn.
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NAJAARSCONGRES STUURGROEP 
VROUWEN
Tijd voor positiviteit!
Het najaarscongres van de Stuurgroep Vrou-
wen op zaterdag 2 november staat dit jaar 
in het teken van positiviteit. In het onderwijs 
wordt (terecht) veel geklaagd over werkdruk, 
salarissen en te grote klassen. Maar veran-
deringen beginnen ook bij jezelf. Positiviteit 
is een oerkracht, een omslag in het denken. 
Wie zichzelf positief bekijkt, kan ook de ander 
(leerling, ouder, collega of schoolleider) op 
deze wijze benaderen. Tijdens de bijeenkomst 
van 10-16 uur in zalencentrum Den Hommel, 
Kennedylaan 9, Utrecht, is er een plenaire 
lezing: Kernkwaliteiten bij kinderen, door Peter 
Ruit. Verder is er keuze uit de workshops: 
Positief samenwerken in de klas, Gelukkig voor de 
klas, Chi Neng Qigong, Je eigen kernkwaliteiten 
ontdekken en gebruiken, Waar word je gelukkig 
van? Ofwel maak je niet druk, Feedback geven aan 
kinderen, Meervoudige intelligentie. Info/aanmel-
den: vrouwen@cnvo.nl o.v.v. najaarscongres

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.

Vereniging

GEPENSIONEERDEN
Rayons Drenthe, Groningen en Fryslân
Dinsdag 8 oktober, ontmoetingsdag voor deze 
rayons in Earnewâld. Noteer de datum in uw 
agenda en houd deze vrij.
Uitnodigingsbrief komt eind augustus. Info: 
J. Meesters, Burg. Drijberweg 97, 9254 BL 
Hurde garyp, meesters.j@kpnmail.nl

SCHOOLCONTACTPERSONEN
Woensdag 25 september, 16.30-20.30 uur (inloop 
16.15 uur), informatiebijeenkomst schoolcontact-
personen, CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Voor iedereen die schoolcontactpersoon is of 
interesse heeft om dit te worden. De toegang is 
gratis, reiskosten worden vergoed. Opening door 
Helen van den Berg, voorzitter CNV Onderwijs, 
verder aandacht voor de Dag van de Leraar, door 
Marieke Dufour, beleidsmedewerker vereni-
gingszaken CNV Onderwijs. Er is een speeddate 
met mensen uit  vereniging en werkorganisatie 
en info over de Registerleraar, Houd zicht op het 
samenwerkingsverband, door Hans van Dinteren, 
trainer CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
www.cnvo.nl/scpavond

Weekend vakantiehuisje voor winnaar ledenwerfactie Kersvers CNV Onderwijslid, Ineke Stigter, 
pabo-docent Nederlands op Hogeschool 
Inholland in Dordrecht, heeft een weekend 
in een vakantiehuisje van Landal Green 
Parks gewonnen. Het was de hoofdprijs van 
de actie Ik Will’um, waardoor de bond de 
afgelopen maanden 550 nieuwe leden mocht 
verwelkomen. Ongeveer 30 procent van de 
nieuwe leden is aangebracht door iemand 
die al lid is van CNV Onderwijs. Het succes 
van de actie is naast het gewilde oranje 
badeendje met kroon zeker te danken aan de 
inzet van actieve leden. Zo is Stigter aan-
gebracht door haar zus. Zij is lid geworden 
door haar enthousiasme over de gastlessen 
die CNV Onderwijsconsulente Starters en 
Studenten, Melanie de Zeeuw, bij haar op 
school verzorgt.

CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg 
overhandigt de prijs aan Ineke Stigter.  
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Onderwijs Top Talent Prijs
Op alle pabo's en lerarenopleidingen in 
Nederland barst het van talent. Daarom wordt 
jaarlijks de OnderwijsTopTalentPrijs uitge-
reikt, een prijs voor startende leerkrachten. 
Elke pabo mag één student afvaardigen en 
lerarenopleidingen voortgezet onderwijs 
maximaal drie personen uit verschillende 
vakgroepen. Met deze prijs wordt de toekomst 
van het onderwijs letterlijk in beeld gebracht 
en het laat ook zien dat een lerarenopleiding 
een waardevolle opleiding is. De organisatie is 
mede in handen van het Instituut voor Natio-
nale Onderwijs Promotie en het ministerie van 
Onderwijs. De prijs wordt uitgereikt in Almere, 
Onderwijsstad 2013-2014, tijdens de Nationale 
Onderwijsweek. Opleidingen kunnen kandida-
ten tot 15 juli aanmelden via 
www.onderwijstoptalentprijs.nl/meedoen. 

Methode vraagstukken oplossen 
Vaak de indruk dat kinderen moeite heb-
ben met het oplossen van vraagstukken? 
Dan kan de Timbomethode hulp bieden. 
Het is een werkinstrument dat het denk-
proces stimuleert en kinderen leert pro-
bleemoplossend te denken. Deze metho-
de is ontwikkeld door Dennis Sysmans, 
die werkzaam was als leerkracht en zorgcoördinator 
in het basisonderwijs. Timbo is de naam van een 
fi guurtje dat de kinderen op sleeptouw neemt en hen 
helpt om vragen te beantwoorden als: Hoe pak ik een 
opdracht zo effi ciënt mogelijk aan? Welke strategieën 
werken voor mij het beste? Hoe kan ik hoofd- en bij-
zaken in een opdracht onderscheiden? De opdrach-
ten kunnen individueel aangepast worden aan de 
behoeften van het kind. De methode is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar en bestaat uit een basis- en een 
werkboek. Bestellen kan via: www.garant-uitgevers.
eu. (Basisboek € 15,- ISBN 9789044124057, werkboek 
€ 12,- ISBN 9789044124132).  

Groene voetstappen
Meer dan de helft van alle autoritten in Nederland 

is korter dan 7,5  kilometer. Een afstand die met de 

fi ets ook goed te overbruggen is, en  wat boven-

dien veel leuker en gezonder is dan reizen met de 

auto. Dat  hebben gemiddeld 50.000 kinderen de 

afgelopen acht jaar laten zien. Zij deden mee aan 

de actie Groene Voetstappen van het Klimaatver-

bond. Ook dit jaar kan de school of de gemeente 

zich aanmelden. Deelnemers worden ondersteund 

door lesmateriaal en gastlessen over bijvoorbeeld 

luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Daarnaast 

worden zij uitgenodigd om zelf een kinderklimaat-

top te organiseren. In november vindt een lan-

delijke klimaattop plaats, waar iedere gemeente 

een afvaardiging naartoe mag sturen. Meedoen? 

Dat kan tussen 16 september en 5 oktober. Voor 

meer informatie en aanmelding: 

www.groenevoetstappen.nl. 

Gratis advies veiligheid op school
Volgens staatssecretaris Sander Dekker is het een 
kerntaak van docenten om te zorgen voor een veilige 
sfeer op school. De Onderwijsalliantie voor Seksuele 
Diversiteit speelt hier op in met de GeenID Test, on-
derdeel van de MijnID-campagne van EduDivers. Deze test is ontwikkeld om scholen te helpen hun school-
klimaat systematisch te verbeteren. Het is een online vragenlijst die inzicht geeft in de veiligheid op school 
en hoe seksuele diversiteit daarbij aandacht krijgt. 
Daarnaast geeft de test adviezen hoe een school haar algemene aanpak rond pesten en seksuele diversiteit kan verbeteren. Om de scholen nog meer te stimuleren de test te gebruiken, verloot EduDivers onder de eerste honderd invullers van de test, tien gratis MijnID-cam-
pagnepakketten waarmee de school samen met leerlin-gen kan werken aan verbetering van de sfeer. Onder de eerste tien scholen van wie zich meer dan tien docenten aanmelden als ambassadeur, verloot de organisatie vijf gratis trainingen van twee uur. Meer informatie over de test of ambassadeur worden: www.edudivers.nl.
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Koningsspelen 2014 
Volgend jaar zullen de Koningsspelen opnieuw plaats-
vinden op de laatste schooldag voor Koningsdag: vrijdag 
25 april. De Johan Cruyff Foundation en de Richard Kraji-
cek Foundation nemen de landelijke coördinatie op zich. 
De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
en Onderwijs ondersteunen het initiatief. Hoe de spelen 
eruit gaan zien is nog onduidelijk. Feit is wel dat de dag 
weer zal starten met een Koningsontbijt, met hierna een 
Koningssportdag.

Opleiding trainer: snel leren
Tijdens de cursus Snel leren is leuk leren krijgen mid-
delbare scholieren meer grip op hun huiswerk door 
dit beter te plannen en organiseren. Ook leren ze 
snellezen, mindmappen en hoe ze de verschillende 
schoolvakken het beste kunnen aanpakken. Docen-
ten die deze scholieren te hulp willen komen kunnen 
de tweedaagse opleiding tot trainer volgen. Omdat 
de cursus in zes weken wordt gegeven zijn er veel 
trainers nodig om leerlingen in Nederland en België 
de lessen te kunnen laten volgen in (de buurt van) 
hun woonplaats. Meer informatie en inschrijven kan 
via www.time2control.nl/opleiding.

NATIONAAL CONGRES 
OUDERBETROKKENHEID
Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers voor 
goed onderwijs. Het is van invloed op het welbe-
vinden van de leerling en zijn prestaties. Het Na-
tionaal Congres Ouderbetrokkenheid op donderdag 
12 september in Amersfoort geeft schoolleiders 
en ouders een boost om een optimale samenwer-
king tussen school en ouders te realiseren in het 
belang van de leerlingen. Tijdens het congres zal 
hier verder op ingegaan worden. Er worden tools 
aangeboden om de samenwerking met ouders in 
kaart te brengen en de eigen visie hierover vorm 
te geven. De dag bestaat uit een ontbijtsessie, een 
gezamenlijke opening, verschillende lezingen en 
een lunchsessie. Rond 15 uur zal het congres 
afgesloten worden met een samenvatting 
van de dag. Nieuwsgierig? 
www.nationaalcongresouder
betrokkenheid.nl.

B Bezig
voor de ond

Naam: 
Yvonne Uiterwijkwinkel

Leeftijd: 
28 jaar 

Beroep: 
leerkracht basisonderwijs 

Vrijwilligerswerk: 
bestuurslid Stuurgroep Jong, onder meer 
activiteitenplan voor invallers

Motivatie: 
De vakbond wordt vaak door jongeren gezien 
als iets van vroeger. Ik heb ervaren dat de 
bond juist voor jongeren een belangrijke rol 
kan spelen. CNV Onderwijs werkt aan de toe-
komst van het onderwijs. Door mij in te zetten 
voor de stuurgroep kan ik meedenken over 
deze toekomst. Achter mijn bureau in de klas 
kan ik dit wel roepen, maar bij CNV Onderwijs 
wordt mijn stem ook echt gehoord.
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‘Met dit systeem vergroten we 
de effectieve leertijd’

Nieuw leven in kleine school krimpregio door carrouselsysteem 

in Ermelo waar ze al twaalf jaar volgens deze wijze werken. Ik 
ben samen met een collega van De Scheper gaan kijken op de 
school en heb me goed laten informeren. Het is gestructureerd, 
onderscheidend en uniek en daarom heb ik het hier ingevoerd. 
Ik hoop hiermee deze kleine, leuke school weer nieuw leven in 
te blazen.’

VIJF RONDES 
Elke ochtend om half negen beginnen groep 3 tot en met 8 met 
de dagopening waar belangrijke mededelingen en de dag- en de 
weekplanning worden besproken. Om negen uur start de car-
rousel van vijf rondes. Lammers: ‘Alle kinderen komen met hun 

De Larense basisschool De Scheper werkt sinds 
dit jaar met een nieuw systeem: het carrouselsy-
steem. Het is een manier om meer structuur en 
rust te creëren binnen de school. De school staat 
in een krimpregio en gleed steeds verder af. Een 
nieuwe directeur en een nieuwe methode moes-
ten hier verandering in brengen. ‘Ik heb deze 
nieuwe manier ingevoerd toen ik hier afgelopen 
zomer werd aangesteld als directeur,’ vertelt 
André Lammers, die ook leiding geeft aan De 
Bavinckschool in het nabijgelegen Hilversum. 
‘Ik ken dit systeem van een andere basisschool 

Elke ronde 
begint 
gezamenlijk 
in de kring.
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‘Als iedereen zijn spullen pakt en in de kring komt staan, dan kunnen we gaan beginnen’, zegt 
meester Joep tegen groep 3 en 4 van basisschool De Scheper in Laren. ‘Kijk even naar de 
veranderingen op het bord. De kiestafel: als jullie klaar zijn met de opdrachten kunnen jullie 

beginnen in de nieuwe Kidsweek. Voor spelling heb ik je Taal op maat uitgedeeld en kunnen 
jullie blok zes, les vier en vijf gaan maken. Hier hebben jullie ruim voldoende de tijd voor voordat 

we om elf uur beginnen aan het muziekproject.’
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spullen in een kring staan. De leerkracht zegt dan wie aan welke 
tafel aan de slag gaat. Er zijn vijf tafels en één hoek: de instruc-
tietafel, de taaltafel, de rekentafel, de wereldtafel, de kiestafel en 
de mediahoek. Na de eerste ronde van een half uur, komen alle 
kinderen weer in de kring staan en vindt er een wissel plaats. Zo 
gaat het vijf rondes lang door tot kwart voor twaalf.’ Hierna heb-
ben ze een kwartier pauze. Wie nog niet klaar is met een opdracht, 
heeft vijftien minuten om de opdracht af te maken. Voor de snelle 
kinderen is ook iets bedacht. Wie al snel klaar is met zijn rekenop-
dracht, pakt een spelletje uit de rekenkast. ‘Ze worden beloond in 
de vorm van spel, maar zijn nog steeds met rekenen bezig. Met dit 
systeem vergroten we de effectieve leertijd van ieder kind.’

OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Lammers heeft bewust gekozen om de ochtend te gebruiken 
voor de basisvakken en zo opbrengstgericht te werken. Hiermee 
zijn bewegingsonderwijs, muziekeducatie, culturele activiteiten 
en andere projecten verschoven naar de middag. ‘Ik vind het 
belangrijk dat de leerlingen volgens een vaste structuur werken 
en dus elke ochtend hetzelfde doen.’ Het systeem is afkomstig 
uit het kleuteronderwijs. Hier werken ze in verschillende rondes 
en met gerichte begeleiding. ‘Het is eigenlijk kleuteronderwijs 
maar dan toegepast op groep 3 tot en met 8. De groepstafels zijn 
een fenomeen dat ook echt bij de kleuters hoort. Dat is met het 
carrouselsysteem ook doorgetrokken naar de andere groepen’, legt 
Lammers uit. Elke groep moest zijn weg vinden binnen dit nieuwe 
systeem. Vooral bij groep 3 en 4 was dit erg moeilijk. ‘Maar ik heb 
recentelijk gezien dat de resultaten hier omhoog schieten.’ 

ZELFSTANDIGHEID
Met de invoering van dit systeem werden er ook twee nieuwe mees-

Van 
Maarseveen: 
‘Als ze 
een vraag 
hebben, 
draaien ze 
het blokje 
op het 
vraagteken.’

ters aangenomen, waaronder de 24-jarige 
Joep van Maarseveen, leerkracht groep 3 
en 4. ‘We hebben dit als team opgezet. Ik 
kon mijn eigen ideeën en visie erin kwijt. 
De leerlingen waren het regulier onderwijs 
gewend zonder systeem. Toen de switch 
kwam, konden groep 3 en 4 binnen twee 
maanden zelfstandig werken.’ Groep 3 start 
iedere ochtend om negen uur met instructie. 
Hierdoor weten ze elke ochtend precies wat 
ze moeten doen. Dit zorgt voor meer struc-
tuur en rust. De overige rondes mogen ze 
zelf kiezen. Van Maarseveen: ‘De opdrachten 
staan op het bord en de leerlingen moeten 
zoveel mogelijk zelf kijken wat ze moeten 
doen. Iedere leerling heeft een werkblokje op 
zijn tafel liggen. Wanneer ze stil moeten wer-
ken staat het blokje op rood. Wanneer ze aan 
elkaar vragen mogen stellen, draaien ze het 
blokje op groen. Elk half uur maak ik twee 
of drie rondes. Mocht er iemand zijn met 
een vraag aan mij, dan draait hij zijn blokje 
op het vraagteken. Op deze manier leren ze 
zelfstandig te werken en zelfredzaamheid te 
ontwikkelen. Structuur is echt iets wat wij 
belangrijk vinden. We merken dat kinderen 
hier behoefte aan hebben. Sommigen vinden 
het fi jn om met taal te beginnen en anderen 
met rekenen. Met dit systeem hebben ze hier 
vrijheid in.’

Marleen de Groot
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Nederlandse les onder 
de Israëlische zon

Ongeveer 13.000 kinderen in het 
buitenland krijgen op ruim 200 

Nederlandse scholen les. Het gaat 
meestal om taal- en cultuurlessen, 

die de scholieren moeten 
voorbereiden op een eventuele 
terugkeer naar Nederland. Een 

van deze scholen is te vinden in 
Tel Aviv, met 405.000 inwoners de 
tweede stad van Israël. Ongeveer 

zeventig leerlingen volgen hier 
als aanvulling op het reguliere 
onderwijs een keer per week 

lessen in Nederlandse taal 
en cultuur.

Langzaam druppelen de kinderen de Nederlandse school 
in Tel Aviv binnen. Het is dinsdagmiddag, tegen vier uur, 
en de lessen staan op het punt van beginnen. Een vader 
staat met zijn dochter voor de landkaart van Nederland, in 
een van de twee lokalen van de school. ‘Waar wonen opa 
en oma?’, vraagt de man aan het meisje. Het kind wijst een 
plaats aan in Gelderland, maar haar grootouders blijken in 
de provincie Utrecht te wonen. Sientje de Croock is coör-
dinator van de school en leerkracht van vier verschillende 
groepen. Over de motivatie van ouders om hun kinderen 
de Nederlandse school in Tel Aviv te laten bezoeken, vertelt 

Het Nederlandse onderwijs in het buitenland 
wordt gefi nancierd sinds 1982. Het huidige 
kabinet wil deze subsidie stopzetten. Voor veel 
Nederlandse scholen in het buitenland dreigt in 
dat geval sluiting. De NOB is een petitie gestart 
tegen de plannen van het kabinet. Meer hierover 
is te lezen op www.stichtingnob.nl. 

Fo
to

’s
: D

av
id

 H
el

be
rg



Schooljournaal 35

ze: ‘Het merendeel van onze leerlingen heeft één Israëlische 
en één Nederlandse ouder. Ze wonen hier en sommigen 
hebben het plan om terug te gaan. Voor deze groep ouders is 
het belangrijk dat de kinderen bij wijze van spreken morgen 
kunnen vertrekken, en dan direct in staat zijn in te stromen 
in het Nederlandse onderwijs. Voor andere ouders is het 
belangrijk dat hun kinderen met opa en oma in Nederland 
kunnen spreken.’

VERSCHILLENDE NIVEAUS
De Nederlandse school bestaat acht jaar en was het initiatief 
van een groepje ouders. Sinds vijf jaar valt de school onder 
de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). 
Er bevindt zich ook een locatie in Modi’in (een relatief 
nieuwe stad tussen Tel Aviv en Jeruzalem), en volgend jaar zal 
een derde locatie de deuren openen in Jeruzalem. 
De locatie in Tel Aviv telt momenteel ongeveer zeventig leer-
lingen in de leeftijd van 2,5 tot 14 jaar. De Croock legt uit: 
‘We hebben eigenlijk drie verschillende soorten leerlingen. 
Richting 1 zijn kinderen die twee Nederlandse ouders heb-
ben en op hetzelfde onderwijsniveau zitten als leerlingen van 
die leeftijd in Nederland. De kinderen van richting 2 hebben 
vaak maar één Nederlandse ouder en lopen maximaal twee 
jaar achter op hun leeftijdgenoten in Nederland. Richting 

‘Voor ouders is 
het belangrijk 
dat hun 
kinderen met 
opa en oma 
in Nederland 
kunnen 
spreken.’

3 zijn leerlingen die meer dan twee jaar 
achterlopen. Omdat wij basisonderwijs 
verzorgen en een aantal kinderen met 
twaalf jaar nog niet klaar zijn, is ervoor 
gekozen om de leeftijdsgrens naar veertien 
jaar op te rekken.’

SCHUILKELDER
Werken op een school in Tel Aviv kent 
natuurlijk wel z’n bijzonderheden, bij-
voorbeeld ten tijde van Operation Pillar 
of Defense, in november 2012, toen Tel 
Aviv vanuit de Gazastrook werd bestookt 
met raketten. Leerkracht Shai Krant: ‘We 
zijn gewoon doorgegaan met de lessen. We 
hebben wel geoefend met de kinderen om 
naar de schuilkelder te lopen. In de lessen 
is er natuurlijk over gesproken en hebben 
we met name de jongste kinderen duidelijk 
gemaakt wat er moest gebeuren als ze een 
heel hard geluid zouden horen. De oudere 
kinderen zijn het gewend dat er iets kan 
gebeuren. Uiteindelijk is het alarm niet 
tijdens schooltijd afgegaan.’ De Croock: 

Nederlandse les onder 
de Israëlische zon



‘Er is niemand die zich er echt heel 
veel zorgen over maakte, maar het was 
natuurlijk wel het gespreksonderwerp 
van de week.’

CULTUURDAGEN
Op de Nederlandse school wordt van 
zondag tot en met woensdag lesgege-
ven. Omdat de school maar beschikt 
over twee klaslokalen, krijgen elke 
dag andere groepen les. Vandaag, op 
dinsdag, is het de dag voor de kleuters 
en groep 3. Het Nederlandse onderwijs 
is een aanvulling op het reguliere 
onderwijs dat de kinderen ontvangen 
op de Israëlische en internationale 
scholen die ze bezoeken. Uit het feit 
dat sommige ouders drie kwartier in de 
auto zitten om hun kinderen naar de 
school in Tel Aviv te brengen, blijkt wel 
dat het voor velen belangrijk is dat hun 
kroost leert over de Nederlandse taal 
en cultuur. Naast de 2,5 uur durende 
wekelijkse les, zijn er de zogenaamde 

cultuurdagen, waarop bijvoorbeeld Sinterklaas of Koningin-
nedag wordt gevierd, of een fi etstocht gemaakt. ‘Allemaal 
lekker typisch Hollands’, aldus De Croock.

BEROEPEN
Juf Shai praat vandaag met de kleuters over beroepen. Op 
het bord hangen afbeeldingen van een juf,  een taxichauffeur 
en  een tandarts. De blaadjes wapperen door de airco. Juf 
Keren, die sinds kort in Israël woont, houdt de blaadjes stil, 
zodat de kinderen ze goed kunnen zien. ‘Wat willen jullie 
later worden?’, vraagt juf Shai de leerlingen. Noa wil kapper 
en mama worden. Zohara wil prinses worden, net als de 
meeste andere meisjes. Thomas ziet een toekomst voor zich 
als piraat. En het jongste meisje van de klas weet het ook 
zeker: zij wil graag Sneeuwwitje zijn. ‘Volgens mij moeten we 
het de volgende keer over sprookjes hebben’, lacht juf Shai. 
Shai is vorig jaar afgestudeerd aan de pabo in Den Haag. Ze 
is geboren in Israël en wilde altijd al terug om hier te wonen 
en te werken. Het bevalt haar goed. ‘Je bent hier als leer-
kracht vooral met taal bezig, en dat vind ik juist heel leuk. 
Maar je ziet de kinderen niet elke dag, dus in dat opzicht is 
het anders dan lesgeven op een reguliere school. Maar het is 
wel heel leuk, ik blijf dit nog wel even doen!’

Edwin van Baarle

Juf Shai (midden) en juf Keren (rechts) met de kleuterklas van de Nederlandse school in Tel Aviv.
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aan directie,    

 en leerkracht

Meld u aan op www.cards4cliniclowns.nl
of bel de infolijn 0499-370482

Cards4CliniClowns is dé goede doelen-actie voor het primair onderwijs. Alle kinderen van school 
maken een mooie, vrolijke tekening. Van deze tekeningen drukken wij echte ansichtkaarten!  
De kleine kunstenaars verkopen hun eigen kaarten vervolgens aan ouders, familie en iedereen 
in hun omgeving. De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan het werk van Stichting 
CliniClowns Nederland. Met één tekenles maakt u dus een heleboel zieke kinderen blij.  
Doen jullie mee?

Teken met je klas voor een lach!

Één tekenles
zorgt

voor een
onvergetelijk
moment !

TRANSACTIONELE ANALYSE 
VOOR SCHOOLLEIDERS
Verbinden en veranderen in het onderwijs

   • Autonomie van teamleden versterken
   • Effectief werken met organisatiescript
   • Acceptatie van gezamenlijke waarden 

   • Vermijden van niet-functioneel gedrag

8-Daagse opleiding van december ‘13 t/m mei ‘14

www.platanlp.nl  |  071-5234844

Plata Onderwijsacademie 

www.rapportomslagen.nl

Kijk voor meer informatie  
op onze website  

en vraag vrijblijvend  
een proefmodel aan

050 - 549 11 05
info@rapportomslagen.nl

voor rapportomslagen en meer!

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

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

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

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

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

Betrokken directeur

Het beste halen uit jezelf, uit een team én uit leerlingen?

Voor onze school zoeken wij een 
 

die ONS inspireert, ontwikkelt en coacht.

Kijk voor meer informatie en voor het volledige functieprofi el op 
www.oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl 
Uw sollicitatie (met motivatie en CV) kunt u mailen naar 
BAC-ONS@pcborijnsburg.nl  t.a.v. de voorzitter van de 
benoemingsadviescommissie, 
Marja Bouwmeester.



KLEINE ADVERTENTIES

Te huur: 
In Zwitserland, in het zonnige Wallis, ligt in Haute Nendaz op 
een hoogte van 1.480 m ons dubbelchalet geschikt voor 4-6 
personen aan de rand van het dorp met een prachtig uitzicht en 
midden in het wandelgebied. Informatie: www.highsierra.nl of bel 
familie de Klerck (0499) 47 25 62.

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

www.cnvo.nl/adverteren

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2013
nr. 13 07 september
nr. 14 21 september
nr. 15 05 oktober
nr. 16 26 oktober
nr. 17 09 november
nr. 18  23 november
nr. 19 07 december

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

Te huur: 

Cursus: 

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

Filosoferen kan rust en diepgang brengen in de hectische school-
praktijk. 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

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

90 x 130 fc schooljournaal.indd   1 13-09-2011   10:04:50
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DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN 
GEEN TIJD WORDEN DAT U DE 
PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 120106.indd   1 05-01-2012   13:49:30Schooljournaal 38



STUURGROEPEN

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

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

SECTORRADEN
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS
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ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAAL FONDS CNV ONDERWIJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met fi nanciële problemen:
secretaris-penningmeester A. van Vliet, 
Theeheuvellaan 66, 3903 DD Veenendaal. 
tel.: (06) 36 19 33 76, e-mail: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com. 
B.g.g. voor dringende zaken: Dhr. J. Engelhart
(0412) 64 05 50.

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Voor 
vragen over belastinghulp, rechtshulp, cursussen, 
regionale CNV-activiteiten, 
CNV Internationaal. tel.: (030) 751 10 01, e-mail: 
cnvinfo@cnv.nl. Voor 65-plus kan contact worden 
opgenomen via tel.: (030) 751 10 02 of e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.



voornamelijk groepsleerkracht van groep 0. ‘Hier wordt 
getracht kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
de basisschool. Velen komen binnen zonder taalkennis. 
Daarom wordt er extra geïnvesteerd in de taalontwikke-
ling. Ons doel is om hen zoveel mogelijk taal en con-
creet materiaal aan te bieden, zodat ze een voorsprong 
hebben op de kinderen die geen voorschool hebben 
gehad of die op de reguliere peuterspeelzaal hebben 
gezeten. Het verschil is dat voor deze groep een hbo’er 
staat, samen met een leidster.’ De Afrikaanderwijk is 
één van de zeven focuswijken in Rotterdam. ‘Er valt hier 
nog veel rendement te behalen. Ik heb het gevoel dat 
ik hier echt wat kan betekenen voor de kinderen. Naast 
een leuke school is dit ook een school die hoog inzet. 
De achtergrond van kinderen mag geen excuus zijn voor 
resultaten. Een hele uitdaging dus. Dat maakt het werk 
zo leuk en het is een verrijking om met verschillende 
culturen te mogen werken.’ MdG

‘Ik had zelf nog niet nagedacht over een lidmaatschap. 
Veel collega’s raadden me aan om lid te worden van 
CNV Onderwijs. Ik heb ervoor gekozen omdat ik rechts-
bijstand kan krijgen wanneer dat nodig is.’ Elieske 
Krijgsman is leerkracht van groep 0 en groep 3 op de 
Da Costaschool, een zwarte school in de Rotterdamse 
Afrikaanderwijk. Ze is net twee jaar werkzaam in het 
onderwijs, studeerde aan de pabo in Ede en liep haar 
lio-stage bij de school in de havenstad. ‘Ze waren hier 
erg tevreden en vroegen me of ik wilde blijven.’ Nu is ze 

Elieske Krijgsman (24): 
‘Werken met verschillende 
culturen is een verrijking’

Foto: Guido Benschop
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