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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.

‘Deskundigen’
Al  jaren wordt ons onderwijs be-
dreigd door veel ‘deskundigen’ die de 
werkelijke bezieling voor opvoeding 
en onderwijs missen. Zij denken on-
der invloed van hun opleiding dat door 
een vroegtijdige analyse van het pro-
bleem en een gedegen handelings-
plan alles ‘maakbaar’ is. Zo hebben 
we ouders willen doen geloven in de 
wonderen van remedial teaching. Een 
tweede argument om vaak eenzijdig 
in te zetten op cognitieve vaardigheid 
is de wurggreep van de Inspectie, 
die nog steeds van mening is dat er 
per definitie een causaal verband 
bestaat tussen de Cito-schoolscore 
en de kwaliteit van het onderwijs. En 
nu wordt er bezuinigd op de ‘handen 

voor de groep’. Juist in ons streven 
naar passend onderwijs zijn meer 
handen voor de groep een wezenlijke 
voorwaarde voor meer kwaliteit. De  
managementlaag met zeggenschap 
heeft vaak een positie verworven door 
theoretische specialisatie maar heeft 
geen werkelijke feeling (meer) met 
het wel en wee van de werkvloer. Wie 
zijn zeggenschap niet ontleent aan 
liefde voor elk kind, kan niet zo’n ver-
antwoordelijke positie bekleden. 
Wim Rutgers, Vragender

Pensioenen
Pensioenfondsen lijken nu bereid 
meer dan voorheen te beleggen in 
Nederland. Doel: de banken ontlasten 
en de economie stimuleren. Prima? 

Het ABP heeft als doel de deelnemers 
nu en in de verre toekomst een wel-
vaartsvast pensioen te geven. Daar 
slaagt het fonds nu al jaren niet in. 
Ons fonds heeft zelfs de pensioenen 
nominaal verlaagd. De vraag is: haalt 
het ABP met dit voorziene beleg-
gingsbeleid een gelijk of beter rende-
ment? Staatsgaranties hebben daarop 
geen betrekking. De politiek stelt die 
vraag misschien niet, gewone mensen 
die hun pensioen steeds achteruit 
hebben zien kachelen hopelijk mas-
saal (en tijdig!) wel. Aan hun vakbond 
en hun pensioenfondsmensen. Bij 
deze dus.
Wim Stoop, Santpoort

Bezuinigen
Ook nu zat er voor onze school weer 
een krimp in de lucht. Er moest 
bezuinigd worden. Logisch, maar wat 
schetst mijn verbazing als ik de cijfers 
onder ogen krijg: ruim 22 procent 
van het schoolbudget wordt door het 
bestuur afgeroomd. Het bestuurs-
kantoor moet natuurlijk bestaan. De 
administratie pakt ook zijn/haar deel, 
maar is het geld niet bestemd voor 
het onderwijs? En dan hoor je dat 
Amarantis gered wordt en dat zulke 
problemen ontstaan door het ont-
breken van contact tussen werkvloer 
en management. Ik heb nog nooit 
iemand van het bestuur (behalve bij 
calamiteiten) bij ons op school gezien! 
Dat was vroeger bij de zogenaamd 
‘slechte’ kleine besturen wel anders.
Een verontruste leerkracht

Brieven

colofon
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Werkplezier
Een groot deel van het laatste Schooljournaal voor de grote vakantie 
gaat over werkdruk. Waar is de tegenhanger? Waar is het werkple-
zier te vinden? Wat beweegt iemand om in het onderwijs te werken? 
Waar haal jij jouw energie uit? Ook ik ervaar de werkdruk, maar het 
wordt zo’n negatieve spiraal, waar we met z’n allen ingezogen worden. 
Kijk eens naar de kinderen, de glunderende gezichten als iets lukt, de 
goeiemorgens bij binnenkomst, de voortgang en ontwikkeling, de open 
gesprekken, de klassendienst die nog een snoepje uit de pot mag, 
de kijkavond na een project en ga zo maar door. Er zijn zoveel mooie 
inspirerende dingen te halen in onderwijs. Leer die te ervaren. Wie 
zoveel nadelen ziet in het werk in het onderwijs, moet zich eens ach-
ter de oren krabbelen of dit werk wel bij hen past. Er gebeuren zo veel 
mooie dingen in het onderwijs! Praat daarover, dat geeft energie.
Hanneke de Frel
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Maandag 2 september. Eerste schooldag bij juf Helma (groep 1/2) op basisschool De Dagobert in Tiel.
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Meepraten over Nationaal Onderwijsakkoord

CNV Onderwijs heeft een handtekening gezet onder een 

Nationaal Onderwijsakkoord, met daarin geld en plannen 

voor meer waardering, meer werkgelegenheid en minder 

werkdruk. Belangrijkste punten: ontwikkeling in de loon-

ruimte, meer tijd en geld voor scholing, nieuwe seniorenre-

geling en overgangsregeling voor huidige bapo-gebruikers, 

minder flexibele en meer vaste contracten, 3.000 extra banen 

voor jonge leraren, terugdringen administratieve rompslomp, 

meer autonomie en zeggenschap voor personeel. 

CNV Onderwijs wil graag van de leden weten hoe ze over 

het akkoord denken. Kom dus meepraten over de  resultaten!

18 september, 19.30 uur, Den Haag

18 september, 19.30 uur, Heerhugowaard, Stichting Flore, 

W.M. Dudokweg 47

18 september, 15 uur, Lelystad 

19 september, 19.30 uur, Boxtel, Jenaplanschool 

Molenwijk, Achterberghstraat 12

23 september, 19.30 uur, Deventer 

23 september, 19.30 uur, Utrecht, CNV-kantoor, Tiberdreef 4 

24 september, 19.30 uur, Goes, Hotel Terminus, 

Stationsplein 1) 

25 september, 15 uur, Drachten, Cedin, Lavendelheide 21 

25 september, 19.30 uur, Beilen

25 september, 19.30 uur, Roermond 

26 september, 19.30 uur, Arnhem, Olympuscollege,  

Olympus 1 

Inlopen kan een half uur van te voren en de bijeenkomsten 

duren anderhalf uur. Voor nog ontbrekende locaties en aan-

melden ga naar www.nationaalonderwijsakkoord.nl.

CdG
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Volgens scholen nauwelijks mazelenprobleem
De scholen in heel Nederland zijn weer begonnen. Ook in de 

biblebelt. Voor de vakantie bleven daar nog veel kinderen ziek 

thuis met de mazelen. Gaat het na de vakantie beter en is ver-

plicht inenten een goed idee om dit probleem in de toekomst 

te verhelpen? Op reformatorische basisschool Ds. Gisbertium 

Voetiusschool in Andel waren voor de vakantie nog 50 van de 

245 leerlingen ziek. Volgens de secretaresse van de school is 

iedereen nu weer beter. Toch vinden ze op de school in Andel 

niet dat inenting tegen de mazelen verplicht moet worden. ‘Dat 

is en blijft een keuze van de ouders.’

In Hardinxveld-Giessendam, op gereformeerde basisschool 

De Zevenster, hadden ze helemaal geen last van de mazelen-

epidemie. Volgens directeur Henk Meems is bijna iedereen 

ingeënt: ‘Ik durf zelfs te zeggen dat honderd procent van de 

kinderen zich tegen de mazelen heeft laten inenten.’ Daarom is 

er op De Zevenster ook nauwelijks aandacht besteed aan de 

ziekte. ‘Persoonlijk vind ik dat je je moet laten inenten, maar dat 

is voor iedereen anders.’ 

Schooldirecteur Roel Strijker van De Rehobothschool in Kam-

pen vindt dat inenten de verantwoordelijkheid van ouders is. 

Maar op de vraag of het mazelenvaccin verplicht moet worden, 

moet hij lang nadenken. ‘Eigenlijk vind ik wel dat inenten moet, 

maar er zijn mensen die er anders over denken. Ik vind het 

jammer dat het zo gaat.’ Thuis stiekem laten inenten noemt hij 

een goed alternatief voor gezinnen bij wie de sociale controle 

erg groot is. Strijker vindt wel dat de aandacht onterecht op 

de reformatorische hoek is gevestigd. ‘Er zijn ook nog andere 

groepen waar inenten uit den boze is, daar hoor je bijna nooit 

iets van. Het probleem wordt groter gemaakt dan het is.’ 

TS



Pizzasessie 
stagebegeleiders
De afdeling Starters & Studenten van CNV Onderwijs 

is op zoek naar leerkrachten in het primair onder-

wijs die ervaring hebben met het begeleiden van 

(pabo)stagiaires. De bond organiseert daarom op 

woensdag 25 september van 17 uur tot 19 uur een 

Pizzasessie op het kantoor aan de Tiberdreef 4 in 

Utrecht. Hierbij willen wij graag jullie ervaringen en 

vooral praktische tips horen over het begeleiden van 

stagiaires. Wil je hier graag bij zijn? Stuur dan een 

mailtje naar mdezeeuw@cnvo.nl. Mocht je hier niet 

bij aanwezig kunnen zijn, dan ontvangen wij graag 

jouw gouden tip(s) per mail.

Schoolnieuws

• We zijn dit schooljaar goed begonnen. CNV 
Onderwijs sloot een Nationaal Onderwijsakkoord 
met de bewindslieden over € 7OO miljoen extra 
voor het onderwijs. In tijden van crisis geen 
misselijk bedrag.
• er is weer loonruimte, na jaren stilstand in de 
salarissen, er komen meer (vaste) banen voor jonge 
leraren en het mes gaat in de administratieve 
rompslomp op scholen.

• Mij wordt wel eens gevraagd: wat doet de 
vakbond nou eigenlijk? Nou dit dus! Voor de 
zomer onderzochten we wat nou eigenlijk de hoge 
werkdruk veroorzaakt. Dan zeggen cynici: moet je 
dat nog onderzoeken? Ja dus! Want zo belandde 
het in Den Haag en nu in het akkoord: minder 
regels en meer personeel. een goed schooljaar 
gewenst!
Ciska de Graaff

Schooljournaal 6

jo
u

r
n

a
a

l

AANVRAAGFORMULIER 
StarterSPakketten
Collega’s opgelet! Deze maand komen er waar-
schijnlijk nieuwe collega’s op jouw school werken. 
Natuurlijk wil je graag over ons vertellen en nieuwe 
leden werven, maar dat is niet altijd even makkelijk. 
Om de drempel te verlagen, komt CNV Onderwijs 
met de mogelijkheid voor deze potentiële leden-
een starterspakket aan te vragen. Deze bevat niet 
alleen allerlei informatie over de bond, maar onder 
andere ook een Schooljournaal en een leuke gad-
get.Wil jij je nieuwe collega’s benaderen, maar niet 
met lege handen? Vul dan het formulier in op www.
cnvo.nl/starterspakket en vermeld een schatting 
van het aantal nieuwe collega’s op jouw school. 
Wees er snel bij, want de oplage van de gadget is 
gelimiteerd.

RUIMTE VOOR de jonge docent
 
Het Nationaal Onderwijsak-
koord geeft 3.000 jonge docen-
ten in 2014 een nieuwe kans op 
een baan. Een leger van jonge 
leraren staat klaar om ingezet 
te worden. Is de werktas al 
moedeloos in de hoek gegooid 
en heeft de afgestudeerde of 
student al een andere sector 
in gedachten? Hoe wordt het 
nieuws over de extra werkgele-
genheid ontvangen?
‘Je wilt wel werken maar je 
kunt nergens terecht.’ Sien 
van Bommel uit Eindhoven 
heeft een pabodiploma op 
zak en is gefrustreerd. ‘Zelfs 
invalwerk is er niet. Als ik over 
twee maanden geen baan in 
het onderwijs heb gevonden, 
moet ik ook in andere sectoren 
solliciteren terwijl ik hiervoor 
ben opgeleid.’ 
‘Het is erg moeilijk om als net 
afgestudeerde werk te vinden in het onderwijs’, reageert ook Karlie Nelemans uit 
Deurne. ‘Ik krijg weinig reacties op de vele brieven die ik al geschreven heb. Niet 
alleen brieven op vacatures maar ook veel open sollicitaties. Daarnaast heb ik in de 
afgelopen drie weken maar een half dagje invalwerk kunnen doen. Meer banen is dus 
goed nieuws, ik hoop zo snel mogelijk aan de slag te kunnen en een eigen klasje te 
hebben.’ Huub van Aar uit Ravenstein, agrarisch docent in opleiding, had er voorheen 
een hard hoofd in. ‘Volgend jaar ben ik afgestudeerd en ik zag het nogal somber in. 
Bij het bedrijf waar ik stage liep waren ze erg tevreden, helaas konden ze me geen 
baan aanbieden. Erg prettig dit nieuws! Wie weet geeft dit meer mogelijkheden.’ MB
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Fiscaal voordeel 
vakbondscontributie
Leden van CNV Onderwijs die werken in het onderwijs 

kunnen profiteren van een fiscale regeling, waarmee tot 

zo’n 45 procent van het jaarlijkse contributiebedrag terug 

kan worden gekregen. Deze verrekening vindt plaats bij 

de uitbetaling van de eindejaarsuitkering. Vanaf heden 

kunnen alle leden werkzaam in basisonderwijs, speciaal 

onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, bij kenniscentra 

of in hbo, alsmede leden vallend onder de cao VSSI/

WVOI, de cao AOJ of de cao GAO het aanvraagformulier 

voor fiscale teruggave opvragen via Mijn CNVO. (Ga naar 

www.cnvo.nl/contributie. Log in met uw lidnummer als 

gebruikersnaam en uw postcode als wachtwoord, tenzij 

u dit zelf reeds eerder gewijzigd hebt.) Als u om welke 

reden ook het formulier niet op deze manier kunt of wilt 

downloaden, dan zullen wij u het aanvraagformulier half 

oktober op papier toesturen. U hoeft daarvoor niets te 

doen. Zodra u de downloadpagina heeft bezocht wordt 

het formulier niet meer toegezonden.

9 juli: Er is gehoor gegeven aan het protest van 
ouders en leerlingen: de International School 
Almere mag toch openblijven. In overleg met de 
gemeente Almere en het ministerie van Onderwijs 
neemt scholengemeenschap Het Baken het perso-
neel over van de nu nog verantwoordelijke Alber-
dingk Thijm-scholengemeenschap. Ook wordt de 
huur van het schoolgebouw verlaagd. Hierdoor 
kunnen alle leerlingen en personeelsleden weer 
terecht op de school aan de Heliumweg. (bron: 
NRC Handelsblad)

22 augustus: Staatssecretaris Dekker heeft ten 
onrechte de stichting van zes nieuwe middelbare 
scholen tegengehouden, oordeelt de Raad van 
State. Het gaat om scholen die kleinschalig onder-
wijs aan willen bieden op grond van meerdere reli-
gieuze of levensbeschouwelijke schoolrichtingen. 
Dekker moet de aanvragen opnieuw in behande-
ling nemen. (bron: Algemeen Dagblad)
• Marcel Wintels, bestuursvoorzitter van Fontys 
Hogescholen heeft weinig vertrouwen in de plan-
nen van Onderwijsminister Bussemaker om de 
regeldruk in het hoger onderwijs te verminderen. 
Zij kondigde aan met een stofkam door de regels 
te gaan. Wintels: ‘Elke minister zegt minder regels 
te willen, terwijl de regeldruk alleen maar groeit.’ 
(bron: Het Financiële Dagblad) 

25 augustus: Scholen die nog geen inventarisatie 
hebben gedaan naar asbest kunnen bezoek ver-
wachten van de Inspectie Leefomgeving en Trans-
sport. Het gaat om de bijna 7.000 scholen die voor 
1994 zijn gebouwd en die in 2011 zijn gevraagd 
hier onderzoek naar te doen. Meer dan de helft 
heeft aan de herhaaldelijke oproepen van staatse-
cretaris  Mansveld (infrastructuur en milieu) geen 
gehoor gegeven. (bron: Trouw)

2 september: Fontys Hogeschool Journalistiek in 
Tilburg beloont eerstejaars Sakir Khader met een 
bloemetje. Khader redde een man uit een bran-
dende flat in Vlaardingen. (bron: Brabants Dagblad)
• De Marie Sibylla Merianschool in het Duitse 
Arnsberg mag geen geld vragen voor een schone 
wc. Dat heeft het gemeentebestuur  bepaald. De 
school heeft te weinig geld voor onderhoud en 
wilde daarom tien eurocent per wc-bezoek reke-
nen. (bron: Spitsnieuws)

Wat was!

GRATIS VlAG OP 
MBO-INSTEllING 
Docenten en ondersteuners in het middelbaar 
beroepsonderwijs verdienen meer waardering. 
Zij leiden immers de vakmensen op voor onze 
samenleving. Daarom mogen zij op zaterdag 5 
oktober op de Dag van de Leraar, als iedereen 
die in de school werkt in het zonnetje wordt 
gezet, zeker niet vergeten worden. Om deze 
waardering voor het mbo-personeel te tonen, 
biedt CNV Onderwijs een gratis vlag aan tijdens 
de Nationale Onderwijsweek (30 septem-
ber tot en met 4 oktober) die op of voor jouw 
schoolgebouw kan worden opgehangen. De 
vlag draagt de tekst: MBO-personeel leidt onze 
vakmensen op! Trots op ons MBO
De onderwijsinstelling die het lukt om met een 
foto van hun vlag in de regionale media te ver-
schijnen, maakt kans op één van de vijf taarten 
voor het team. Wil jij een gratis vlag aanvragen 
voor jouw schoollocatie, dat kan tot en met 22 
september. Per locatie is het mogelijk om één 
vlag aan te vragen door het bestelformulier op 
www.cnvo.nl/dvdl in te vullen.
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer van Meenen, 
Beste Paul,

‘Je krijgt je vak weer terug’, 
zei ik onlangs tegen een 
leraar. Dat was nadat hij 
zijn beklag had gedaan over 
het gebrek aan waardering, 
de werkdruk en de krimp in zijn 
regio. Ik zei dat misschien wat 
overmoedig, want ik zat nog mid-
den in de onderhandelingen met 
de minister over een nationaal 
onderwijsakkoord. Maar het was 
wel de inzet van CNV Onderwijs. 
Voor de zomer leek het erop dat ik 
mijn belofte niet waar kon 

maken. We konden het met de 
minister niet eens worden over 
de waardering. Voor mij betekent 
dit dat mensen in het onderwijs er 
salaris bijkrijgen. In mijn vakantie 
kwam ik toch weer aan tafel bij 
de minister en nu staat namens 
CNV Onderwijs mijn handtekening 
onder het akkoord. Naast de 
aanpak van werkdruk en geld voor 

3.000 nieuwe banen in het onder-
wijs zijn we ook een stap verder 
gekomen in de waardering en het 
salaris van onderwijspersoneel. 
Alle cijfertjes worden met Prins-
jesdag bekend. Dat is het moment 
dat jij je er over gaat buigen en 
dat ik naar mijn leden ga met de 
vraag om in te stemmen met dit 
akkoord. 
Jij zit niet in de regering, toch 
weet ik dat je niet alle plannen 
van het kabinet afwijst. Zeker 
niet als ze goed zijn voor het 
onderwijs. Wij, als CNV Onderwijs, 
hebben een soortgelijke rol. Als 
een akkoord goed is voor het 
onderwijs dan lopen wij niet weg. 
Ik ben benieuwd hoe jij het gaat 
beoordelen.Als een Akkoord goed is 

voor het onderwijs dAn 
lopen wij niet weg
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Schooljournaal met Edukans in Uganda

Schoolreisjesspecial Schooljournaal

Klassen met 135 leerlingen, kinderen die hongerig in de 

schoolbankjes zitten, leraren die uitvallen omdat ze aids heb-

ben. Maar ook Ugandese en Nederlandse leraren die van el-

kaar leren en docenten die in staat zijn om zulke grote klassen 

te managen.  En een Nederlandse juf die honderd leerlingen - 

die normaliter hun tanden poetsen met een takje – verblijdt met 

een tandenborstel en poetsinstructies. Schooljournaal was van 

6 tot 12 juli mee met een groep Edukans-Werelddocenten naar 

Uganda en tekende daar zowel schokkende, treurige situaties 

als mooie, hoopgevende beelden op. Edukans vroeg dit blad 

om te participeren in de reis om bekendheid te geven aan het 

fenomeen Werelddocenten: Nederlandse leraren geven, gro-

tendeels betaald uit eigen zak, twee weken van hun tijd om 

kennis en vaardigheden te delen met leraren in ontwikkelings-

landen. Andersom leren zij van de collega’s daar, bijvoorbeeld, 

om met één Nederlandse juf te spreken: ‘De vaardigheid los-

laten! Wat moet je ook anders in een klas met 135 leerlingen?’

In de komende maanden zal Schooljournaal twee of drie arti-

kelen wijden aan het Ugandese onderwijs en de ervaringen van 

de Werelddocenten. CdG

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 com-

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

uitnodiging mailen naar schooljournaal@cnvo.nl.
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    van Meenen
geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Goed om te lezen dat je met opti-
misme naar de toekomst van het 
onderwijs kijkt. Dat naar aanleiding 
van het Nationaal Onderwijsakkoord 
(NOA). Jij kent de tekst daarvan, op 
het moment dat wij elkaar schrijven. 
Ik nog niet. Je bericht maakt mij 
benieuwd en wekt hoge verwachtin-
gen. Is dit dan het akkoord waarmee 
Nederland weer echt kiest voor 
onderwijs? Waarin wordt afgestapt 
van de heersende gedachte dat 
onderwijs en onderzoek kostenposten 
zijn, in plaats van de beste investe-

ringen in de toekomst van ons land, 
van onze jongeren? Ik mag hopen dat 
het NOA een stevige impuls geeft aan 
de waardering voor de leraar, ook in 
salaris. Dat het akkoord de docent 
ruimte en  vertrouwen teruggeeft om 
het goede te doen voor elke individu-
ele leerling en student. Dat kwaliteit 
niet meer blijft hangen in cijferfeti-
sjisme of in het meten van tijd, maar 
werkelijk gaat over de kansen die 
jongeren krijgen. Dat er geïnvesteerd 

wordt in de noodzakelijke nieuwe 
technologie en scholing. Dat 
fundamenteel onderzoek weer 
de ruimte en de middelen krijgt, 
die ons ooit een vooraanstaand 
land maakten. Is dit het akkoord 

dat ons weer naar de wereldtop 
brengt? Ik hoop het van harte. Want 

het zou een gemiste kans zijn als 
ook deze onderwijsagenda een hoog 
sigaar-uit-eigen-doosgehalte heeft. 
Het zou zonde zijn als het enige extra 
geld zal bestaan uit het deels achter-
wege laten van bezuinigingen. Of als 
eventueel extra geld niet structureel 
maar incidenteel is.In zo’n geval zal 
het NOA slechts lippendienst bewij-
zen aan onze torenhoge ambities. Ik 
houd mijn hart, dat al 34 jaar klopt 
voor onderwijs, stevig vast!

  
     Paul van Meenen is lid van de Tweede Kamer 

namens D66  
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is dit het Akkoord 
dAt ons weer nAAr de 

wereldtop brengt?

Toen ik een studiekeuze moest gaan maken, hadden 
mijn ouders net te vaak tegen mij gezegd dat ik iets 
moest gaan doen met kinderen. ‘Onderwijs is echt 
iets voor jou.’ Ja doei, dacht ik, ik ga toch niet werken 
voor een habbekrats. Ik maakte een puberale keuze, 
statistisch gezien was ik die fase al voorbij, ik zou het 
allemaal anders gaan doen en koos een manage-
mentstudie. Ik eindigde met een baan in het bedrijfs-
leven in een functie waar ik slecht in was en die mij 
bovendien geen moer interesseerde. Had ik vroeger 
nou maar geluisterd, ik liet me omscholen. 
Inmiddels werk ik een jaar in het onderwijs. Na mijn 
eerste stagedag dacht ik: ‘Aardige lui, die leerkrach-
ten!’ Toch bekeek ik mijn nieuwe werkplek met ietwat 
wantrouwende blik. Al dat geduld, vroeg opstaan, 
extra instructies, snot, lieve opbouwende woorden, 
gesprekken met (over)bezorgde, (on)redelijke ouders, 
vervelende veterschoenen, etc. Ik voel mij thuis in 

het onderwijs. Toch is er ook een maar…. Het salaris 
blijft slikken in vergelijking met ooit. ‘Ja, maar…’, 
zei een van mijn aardige collega’s. ‘Je bent geen juf 
geworden om rijk te worden.’ En zo is het. Sinds ik 
in het onderwijs werk, ben ik blij met wie ik ben en 
wat ik doe. Elke dag mijn steentje bijdragen voor de 
toekomst is een verrijking van mijn leven. En, tssss, 
rijk worden, waarom zouden wij leerkrachten dat ook 
willen als je zo aardig bent!

Mirjam (34) is leerkracht groep 1/2 en 6 van basis-
school de notenkraker in amsterdam

Mirjam de goey
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Dagboek van een startende leraar
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Helen van den berg zet haar handtekening onder het akkoord, 
naast haar de bewindslieden.
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Onderwijs krijgt er 
bijna 700 miljoen 
euro bij

In tijden van crisis is het CNV Onderwijs 
gelukt om met andere partners en 

het kabinet afspraken te maken over 
investeringen in onderwijs. Er komt 

een kleine € 700 miljoen bij, die 
ten goede komen aan waardering, 

werkgelegenheid en (minder) werkdruk. 
CNV Onderwijsvoorzitter Helen van 

den Berg: ‘Dit is grote winst voor 
het onderwijspersoneel. We hebben 
resultaat op salarissen, werkdruk en 

werkgelegenheid.’  

CNV Onderwijs sluit Onderwijsakkoord

LoonruiMte
Voorzitter Helen van den Berg zei vlak na het klappen van 
het onderwijsoverleg voor de zomer in Schooljournaal: ‘Om de 
zorg níet 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 

De nullijn – de stilstand in salarissen die al 
vier jaar duurt – was voor CNV Onderwijs 
een breekpunt. Toen die dan ook weer op 
tafel kwam in de onderhandelingen over 
het Nationaal Onderwijsakkoord, stapte 
de bond, en ook de andere partners in de 
Stichting van het Onderwijs, uit het overleg. 
CNV Onderwijs verzamelde eerder duizen-
den handtekeningen onder de petitie Dáág 

nullijn, hallo waardering! en droeg daarmee 
bij aan het schrappen van de nullijn in het 
Sociaal Akkoord. Toen minister van Finan-
ciën Dijsselbloem daar in het kader van 
nieuwe bezuinigingen op terug kwam, was 
de maat voor CNV Onderwijs vol. 
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wel om 10 procent aan koopkrachtvermindering. Al met al 
is het onderwijspersoneel door de crisis al € 1,5 miljard aan 
salaris misgelopen.’ (…) ‘Alleen als Bussemaker straks met een 
goed voorstel komt, zijn we bereid verder te onderhandelen.’ 
En dat kwam er, want afgelopen maandag tekende CNV 
Onderwijs het Nationaal Onderwijsakkoord, met daarin 
afspraken over de ontwikkeling van de loonruimte vanaf 
2014. Wat dat precies inhoudt, mag pas na Prinsjesdag 
gecommuniceerd worden. Van den Berg: ‘Ik ben heel tevre-
den: eindelijk krijgt het onderwijspersoneel weer een stukje 
waardering. Dat werd tijd!’ Diverse media en tientallen tweets 
maakten melding van het einde van de nullijn, maar omdat 
veel van de gemaakte afspraken extra geld kosten en de bedra-
gen in de Onderwijsbegroting zullen staan, mogen details pas 
na Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

Mooie woorden
Er staan hele mooie woorden in het Nationaal Onderwijsak-
koord. Een paar voorbeelden: ‘Onderwijs is de belangrijkste 
bouwstof die Nederland heeft.’ ‘Onderwijsgevenden maken 
het verschil tussen 'good' en 'great' onderwijs.’ ‘Het primaire 
proces op de school is de kern van het onderwijs.’ Deze 
zinsnedes lijken erg op die ook elk jaar in de onderwijsbegro-
tingen staan. Maar nu worden er ook concrete afspraken en 
middelen aan gekoppeld, of zoals het akkoord zelf vermeldt: 
‘Bij mooie woorden en papieren ambities mag het echter niet 

Foto’s: Hans Kouwenhoven

blijven.’ De partijen vinden de volgende 
vijf thema’s van cruciaal belang om de 
hoge ambities waar te maken: de inhoud 
en kwaliteit van het onderwijs, de beste 
onderwijsgevenden (blijven) interesseren 
voor het onderwijs, arbeidsvoorwaarden, 
verhouding overheid en onderwijsveld en 
besturing van en binnen het onderwijs.

waardering 
‘We hebben resultaten geboekt op drie 
terreinen: waardering, werkdruk en 
werkgelegenheid’, zegt Van den Berg. De 
waardering komt ten eerste tot uiting in 
de ontwikkeling van de loonruimte. Ten 
tweede komt er meer tijd en geld voor 
scholing, zodat onderwijspersoneel zijn 
bekwaamheid kan onderhouden. Het 
is de ambitie van alle partijen dat alle 
docenten geld, tijd en ruimte krijgen om 
te voldoen aan de verplichting tot onder-
houd van hun bekwaamheid. Nascholing 
is een recht: zonder uitzondering moet 
elke docent in staat zijn in geld en tijd 
om zijn/haar bekwaamheid te onderhou-
den en te ontwikkelen.’ In cao’s zullen 
hier afspraken over gemaakt worden. 

bapo
In het Nationaal Onderwijsakkoord is 
afgesproken dat er een nieuwe senioren-
regeling komt, die ‘participatie- en kwa-
liteitsbevorderend is en bij de moderne 
tijd past’. Dit betekent overigens niet dat 
de huidige bapo zomaar wordt afgeschaft. 
Bij de verschillende cao’s zullen afspraken 
worden gemaakt over overgangsrege-
lingen, waarbij rekening zal worden 
gehouden met bestaande rechten van de 
bestaande bapo-gebruikers. Van den Berg: 
‘Dat was voor ons altijd voorwaarde om 
überhaupt over de bapo te spreken: een 
goede overgangsregeling en een nieuwe 
seniorenregeling. Bovendien bemoeide 
de politiek zich – door te spreken over 
afschaffing van de bapo – met iets dat 
thuis hoort bij de sociale partners. En nu 
is het terug op de plek waar het hoort: 
aan de cao-tafels.’ 

werkdruk                                                                         
‘Dat er op het onderwerp werkdruk 
afspraken gemaakt werden, was voor mij 
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van groot belang. Uit onderzoek van CNV Onderwijs 
klonken vlak voor de zomer nog verontrustende geluiden 
over de werkdruk, dus daar moest echt iets gebeuren’, 
stelt Van den Berg. In het akkoord staat dat de verant-
woordingsplicht, regeldruk en administratieve rompslomp 
omlaag moeten. Onderzoek en voorstellen zullen volgen. 
Door het opstellen van een professioneel statuut zal de 
autonomie van leraren vastgelegd worden. ‘Ze krijgen 
hun vak terug’, zegt Van den Berg. ‘Leraren krijgen meer 
ruimte voor professioneel handelen en meer zeggenschap.’ 
Ook zullen extra middelen worden uitgetrokken om 
personeel aan te nemen met het oog op het verlagen van 
de werkdruk. 

banen                                                                          
In 2014 komen er 3.000 extra banen bij voor jonge lera-
ren. Zo wordt voorkomen dat een generatie afgestudeerde 
leraren verloren gaat voor het onderwijs en er straks bij 
het uittreden van de babyboomgeneratie een groot tekort 
ontstaat. Ook is afgesproken dat flexibele contracten bij 
een goede inzet omgezet worden in vaste contracten, iets 
wat vooral jonge leerkrachten iets op zal leveren.

rust                                                                                 
Van den Berg kijkt tevreden naar het akkoord. ‘Ja, voor 
mij was het belangrijk om resultaat te boeken op loon-

ruimte, werkdruk en werkgegelenheid en 
dat is gelukt. Natuurlijk groeien de bomen 
nog niet tot in de hemel, maar als er geen 
instemming komt met dit akkoord, is het 
alternatief: geen akkoord. En dat betekent 
geen loonruimte en geen investeringen 
in onderwijs. Sterker nog: misschien wel 
bezuinigingen. Dus ik zou de leden van 
CNV Onderwijs willen adviseren in te 
stemmen met dit resultaat. Ik denk dat 
we met dit akkoord rust krijgen in het 
onderwijs.’ 

Ciska de Graaff
 
de komende weken kunnen leden meepra-

ten en stemmen over dit akkoord. er zijn 

tien bijeenkomsten. voor data en locaties 

kijk op www.nationaalonderwijsakkoord.nl. 

Helen van den berg wordt geïnterviewd door de media over het bereikte nationaal onderwijsakkoord

'ik denk dAt we 
met het Akkoord 
rust krijgen in het 
onderwijs'
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Jet Bussemaker lijkt mij een leuke vrouw. Dat kan niet 
anders met zo’n naam. Jet klinkt fris en krachtig. In Busse-
maker zit iets actiefs. Je kunt immers geen ‘busse’ maken 
terwijl je stilzit. Nu las ik onlangs in de media dat Jet een 
mannetjesputter in wil zetten in het mbo. Mannetjesputter 
vind ik ook zo leuk klinken. Bussemaker en mannetjesput-
ter. Het lijkt wel een beetje op elkaar. Volgens Wikipedia is 
een mannetjesputter een grote man die een stevige borrel 
weg kan tikken. Al verder lezend bleek dat Koos van der 
Steenhoven in samenspraak met de MBO Raad de Roc-
besturen in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam 
gaat ondersteunen bij de herschikking van hun opleidin-
genaanbod. Koos heb ik twee keer mogen ontmoeten. Of 
Koos graag borrelt weet ik niet, maar ik denk dat hij kundig 
en ervaren genoeg is om deze klus te klaren.
 
‘Bij de herinrichting van hun opleidingenaanbod hebben 
de schoolbesturen om ondersteuning gevraagd. In overleg 
met hen en in samenspraak met de MBO-Raad heeft het 
ministerie van OCW besloten om Van der Steenhoven 
te vragen het proces te begeleiden. Het advies Slimmer 
Samen zal hierbij het vertrekpunt zijn’, lees ik. Een prima 
idee volgens mij, maar zolang de onderlinge roc’s er zelf 
niet uitkomen, lijkt het mij dat Slimmer Samen niet het 
vertrekpunt is, maar eerder het eindpunt. 

In de vakantie sprak ik een mbo-docent die trots 
vertelde dat hij van zijn hobby zijn beroep had gemaakt. 
Het jammere is wel dat de leerlingen die bij hem de 
beroepsopleiding tot artiest volgen, daar in de praktijk 
waarschijnlijk weer hun hobby van moeten maken. De 
arbeidsmarktrelevantie van een mbo-artiestenopleiding 
is vrijwel nihil en er is een gerede kans dat je hen 
aantreft in de kaartenbak van het UWV. Nu gaan de 
besturen van de verschillende scholen eindelijk samen-
werken en dan ook nog eens slimmer. Toch vraag ik 
me af hoe het komt dat deze bestuurders zelf niet in 
staat zijn om ‘slim samen te werken’ en hun opleidin-
genaanbod te herzien. Te lang hebben de roc’s elkaar 
beconcurreerd door dezelfde opleidingen in één regio 
aan te bieden om daarna heel hard te roepen dat zij 
de beste zijn. Wordt het niet eens tijd dat de kwaliteit 
van het onderwijs zelf centraal komt te staan? Goed 
beroepsonderwijs dat daadwerkelijk de kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot. Er rust een zware taak op de 
schouders van Koos. Jet heeft volgens mij een goede 
keuze gemaakt. En als het Koos lukt om naast zijn 
opdracht het teveel aan pretopleidingen uit het mbo te 
krijgen, dan nodig ik hem uit om samen aan de borrel 
te gaan. Net zolang totdat we mannetjesputters zijn. En 
Jet mag mee.

te lAng hebben 
de roc’s elkAAr 

beconcurreerd door 
dezelfde opleidingen 
in een regio AAn te 

bieden

Mannetjesputter in het mbo

column
ruud van diemen

ruud van diemen (45) is manager 
veiligheid en defensie bij roc 

midden nederland 



‘Ik heb erover nagedacht, ik heb er met mijn 
vriend over gesproken, maar ik vind Antwerpen 
toch net te ver weg om een nieuw leven op 
te bouwen. We wonen net samen, en al mijn 
vrienden wonen hier’, zegt Maartje Heijmans 
uit ‘s-Hertogenbosch. Ze is net afgestudeerd 
aan de Fontys Pabo Den Bosch, maar heeft 
nog geen vaste baan. Daarom sluit ze toch niet 
helemaal uit dat ze op zekere dag gaat pendelen 
richting België. ‘Ik val nu in, maar dat moet 

Verschillen in 
arbeidsvoorwaarden    
‘Wie over de grens zijn geluk gaat zoeken, wil 
ik niet ontmoedigen, maar het is wel belangrijk 
om met een aantal zaken rekening te houden’, 
benadrukt Jan Damen, senior juridisch adviseur 
bij CNV Onderwijs.
‘Wie in België gaat werken valt in principe 
onder de Belgische regelgeving voor wat betreft 
belasting, pensioenen en sociale zekerheid. De 
verschillen met Nederland zijn soms groot.’ 
Damen zette de belangrijkste op een rijtje:
•  Zo zijn de salarissen in het Belgische lager 

onderwijs  qua hoogte vergelijkbaar met de 
salarissen in Nederland, alleen duurt het 
veel langer om op het maximum van een 
salarisschaal te komen. Het Belgische systeem 
kent net als bij ons een vakantie-uitkering en 
een eindejaarsuitkering die eveneens niet veel 

natuurlijk niet te lang gaan duren. Je wilt tenslotte toch een keer echt 
aan het werk, al zal ik eerst mijn Frans moeten bijspijkeren.’

banenMarkt
Vorige week werd bekend dat Antwerpen haar oog gulzig op het Noor-
den  heeft gericht om het lerarentekort op te vangen. In Nederland 
zitten er immers duizenden juffen en meesters werkloos thuis. Op 8 
oktober komt er een heuse banenmarkt, in samenwerking met Hoge-
school Zeeland en Hogeschool De Kempel in Helmond. Alumni van 
beide scholen werken al in de Vlaamse havenstad. Volgens de Stichting 
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Lesgeven in 
Antwerpen: wel werk, 
minder zekerheid 

Antwerpen jaagt op Nederlandse leerkrachten. Het sterk vergrijsde lerarencorps van de basisscholen in 
de Scheldestad heeft dringend aanvulling nodig, om de vraag naar 3.500 nieuwe collega’s in 2020 op te 

vangen. Voor dit schooljaar staan er nog 25 vacatures open. Veel afgestudeerde pabostudenten zitten 
nog zonder werk, of vallen in. Een Vlaamse carrièremove lijkt dus aantrekkelijk, zeker voor wie in Brabant 

of Zeeland woont. Toch zitten er nogal wat juridische haken en ogen aan een verblijf bij onze Zuiderburen.   

afwijken van ons systeem.
•  Speciaal voor werknemers in het onderwijs (en nog een paar 

andere beroepen) geldt dat gedurende de eerste twee jaar belasting 
wordt betaald in Nederland. Daarna valt men onder de Belgische 
regelingen. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld aftrek van 
hypotheekrente en dergelijke. Wie naast zijn baan in België ook nog 
gedeeltelijk in Nederland werkt en het inkomen in Nederland is ten 
minste 25 procent van het Belgische inkomen, betaalt  belasting in 
Nederland.

•  Wie in België werkt valt onder de Belgische ziektekostenverzekering. 
De eigen bijdragen zijn in veel gevallen aanzienlijk hoger dan in 
Nederland. Wie ziek wordt, moet er rekening mee houden dat al na 
enkele maanden het salaris terug gaat naar een percentage tussen 40 
en 65 procent van het gebruikelijke bedrag.  Welk percentage wordt 
gehanteerd hangt af van de burgerlijke staat en eventuele kinderen.

ook vaderscHapsverLof
•  Wie langdurig ziek is wordt al na een jaar wel of niet arbeidsonge-

schikt verklaard (bij ons is dat twee jaar). Uitkeringen voor arbeids-
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Participatiefonds bedroeg het aantal mensen met 
een werkloosheidsuitkering in het primair onder-
wijs op 1 augustus ruim 10.500. Van hen was onge-
veer 75 procent leraar. Vorig jaar op dezelfde datum 
zaten ruim 7.200 werknemers in deze sector thuis 
zonder werk. Als oorzaken worden de landelijke 
daling van het aantal leerlingen genoemd, krimp en 
de bezuinigingen van het kabinet.   

onderneMend
‘Ik twijfel er geen moment aan dat onze afgestu-
deerde pabostudenten zich zullen redden in het 
Antwerpse basisonderwijs’, zegt Harrie van de Ven 
directeur Fontys Hogeschool Kind & Educatie. ‘Ze 

•  Daarnaast geldt in België bij een onderwijsbaan 
dat de kosten voor woon/werkverkeer met open-
baar vervoer volledig worden vergoed. Of dat ook 
geldt voor het reisgedeelte in Nederland is niet 
geregeld.

•  Wie kostwinner is met een de partner zonder inko-
men of uitkering,  krijgt kinderbijslag in België. 
Dit is aanmerkelijk meer dan in Nederland en 
loopt in sommige gevallen door tot 18 jaar en in 
een aantal gevallen (handicap, studie) tot 25 jaar. 
Werkt de partner wel of heeft hij/zij een uitkering 
dan is een aanvulling mogelijk op de Nederlandse 
kinderbijslag tot het Belgische niveau.

•  Informeer bij de verzekering of er ook een dekking 
is voor wettelijke aansprakelijkheid voor werken in 
het buitenland.

•  Meer informatie is te verkrijgen bij het Bureau 
Belgische Zaken van de SVB, tel. (076) 548 58 40 
of  www.svb.nl/bbz.

passen zich goed aan, zijn flexibel, ondernemend en hebben een 
eigen visie. We leiden  in Nederland goede leraren op. Maar ik ga ze 
er niet intensief bij helpen, zoals mijn collega’s van andere pabo’s. 
Het vinden van een baan is niet de primaire taak van een opleiding: 
de student kiest zelf. Welk kan Fontys eventueel een rol spelen bij 
het ontwikkelen van de eigen vaardigheid Frans. Daarvoor hebben 
we voldoende expertise in huis. En uiteraard willen we studenten 
wel wijzen op kansen die zich voordoen op de arbeidsmarkt.’ Van de 
Ven is positief over het opdoen van ervaring, zeker voor wie anders 
noodgedwongen thuiszit of een paar uur per week invalt. Toch 
verwacht hij in 2016 de meeste Antwerpengangers weer terug in 
Nederland, ‘omdat dan hier naar verwachting de markt voor leraren 
weer gaat aantrekken.’

Peter Magnée

ongeschiktheid zijn lager dan in Nederland.
•  Wie volledig werkloos wordt, heeft recht op een Nederlandse 

WW-uitkering, maar niet op een bovenwettelijke uitkering 
(BBWO). Voor wie gedeeltelijk werkloos wordt, geldt een Bel-
gische uitkering en ook daarvoor geldt dat die lager is dan de 
Nederlandse WW. Het uitkeringspercentage hangt, net als bij de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, af van de burgerlijke staat en is 
maximaal ongeveer 60 procent. De duur van de WW daarentegen 
is langer dan in Nederland.

•  Belangrijk om te weten voor wie in België werkt is dat in Neder-
land geen AOW wordt opgebouwd. Men bouwt een Belgisch 
ouderdomspensioen op, en dus geen ABP-pensioen. Het Belgische 
pensioensysteem is wel  vergelijkbaar met het Nederlandse systeem. 
De pensioenopbouw is zelfs iets hoger dan in Nederland, maar 
omdat er geen AOW wordt opgebouwd is het uiteindelijk opge-
bouwde pensioen lager dan bij werken in Nederland. Het gemis 
aan Nederlandse AOW is wel vrijwillig bij te verzekeren.

•  Een voordeel is dat België bij de geboorte van een kind ook vader-
schapsverlof kent. Dat verlof is 10 dagen.
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Het onderwijs was het afgelopen  
decennium een ware proeftuin voor 
nieuwe leervormen. Luisterend naar 

namen als Iederwijs, de Nieuwste 
School of Slash21 werden ze vraag-

gestuurd, projectgestuurd, probleem-
gestuurd, opdrachtgestuurd, erva-
ringsgericht of competentiegericht 

aan de man gebracht.  De Steve 
Jobsschool is de nieuwe loot aan de 

stam. Het toverwoord: digitaal.

Nieuwe leervorm zet lesgeven oude stijl bij grof vuil

CoaChende rol
Opiniepeiler De Hond kwam op het idee van iPadonderwijs, 
omdat hij zich een paar jaar geleden zorgen maakte over zijn 
destijds driejarige dochter. Hij was bang dat een ‘traditionele’ 
basisschool niet voorbereid zou zijn op de komst van het meisje, 
dat al voor haar eerste verjaardag bezig was met iPhone en iPad. 
Volgens De Hond ontwikkelen kinderen zich in hun eerste vier 
levensjaren interactief, multi-taskend en multimediaal. Scholen 
sluiten onvoldoende aan bij de moderne technologieën waar 
jonge kinderen mee opgroeien. Zijn school, vernoemd naar de 
charismatische oprichter van het Amerikaanse computerbedrijf 
Apple, gaat uit van het talent van individuele leerlingen en 
vaardigheden waar je in de 21ste eeuw wat aan hebt. Nu gaan 
kinderen volgens hem naar school om te leren hoe het vroeger 
ging. Wat De Hond betreft hoeven leerlingen juist niet op het-
zelfde moment hetzelfde te kunnen. Daarbij past een coachende 
rol van de leraar.

nauwgezet leerlingvolgsysteem
Juist over het idee van coaching is Beter Onderwijs Nederland 
(BON) niet zo enthousiast. Op hun website staat een cynische 
reactie op Kleinpastes aankondiging op LinkedIn dat hij een 
nieuwe school wil beginnen dat kinderen echt voorbereid (sic) op de 

wereld straks: ‘Hopelijk leren ze daar wel voorbereidt met een t te 
schrijven. Wat prachtig, een nieuwe school met iPads, dat moet 
toch wel fantastisch onderwijs opleveren! Maar laat de ouders 
zich wel goed voorbereiden. Het zou zo maar kunnen dat het 
concept niet deugt en ze erachter komen dat er veel gerepareerd 
moet worden. Als het te laat is.’
Kleinpaste: ’Het is een wat beperkte uitleg van wat wij voor ogen 
hebben. Zij zijn bang voor verlies van grip op de klas, voor te 
snelle veranderingen die zich nog niet bewezen hebben. Maar 
wij geven juist heel veel ruimte aan de professionele leraar in ons 
concept. Er is ook het verwijt dat de behoefte van de leerling lei-
dend is, omdat die moet aangeven wanneer hij ergens aan toe is, 
net als bij Iederwijs. Maar dat idee is van Maria Montessori, dus 
zo nieuw is dat niet. Ons staat een heel strak en nauwgezet leer-

Steve Jobsschool: 
vrij baan voor 
multimediale leerlingen 

‘We hebben geleerd van de fouten rond 
Iederwijs als het gaat om beeldvorming. 
Deze school is zeker niet vrijblijvend. 
Het is niet een al gaming, we houden ons 
aan de kerndoelen. Het eerste bezoek 
van de Onderwijsinspectie was vorige 
week.’ Voormalig schoolleider Gertjan 
Kleinpaste, schoolbestuurder, manage-
mentcoach, bestuurslid van GroenLinks 
en auteur van het boek Een andere blik op 

leren, gelooft in het idee achter de Steve 
Jobsschool. Dit schooljaar zijn er twaalf 
van start zijn gegaan, verspreid over het 
land. Kleinpaste is medeoprichter van de 
vestiging in Breda. 
Het concept Onderwijs voor een Nieuwe 

Tijd (O4NT), is mede vormgegeven door 
opiniepeiler Maurice de Hond, en laat 
leerlingen vanaf groep 1 individueel met 
een iPad werken. Kleinpaste: ‘Het gaat 
me trouwens niet om het experiment, 
maar om het oplossen van onderwijs-
kundige tekortkomingen in het primair 
onderwijs.’
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lingvolgsysteem voor ogen, waarbij we zeswekelijks met ouder en 
kind communiceren over de voortgang, de leerontwikkelingen 
en planning van de daarop volgende periode. Daarbij hebben we 
om ons heen een groep van critical friends verenigd, met daarin 
tal van onderwijsspecialisten, die ons voortdurend scherp hou-
den of het concept wel uitpakt zoals wij het bedoeld hebben.’

geen elitesChool
De Bredase Steve Jobsschool is gevestigd in een pand van het 
voormalige kinderdagverblijf De Kleine Prins aan de Middellaan. 
Gestart is er met twintig leerlingen, doel is om nog de eerste 
maanden van het nieuwe  schooljaar uit te breiden tot veertig à 
vijftig leerlingen. Een vast lokaal en een eigen leraar zijn niet meer 
aan de orde. De school zit immers deels in de iPad, waardoor 
aanwezigheid op school niet meer de hele dag noodzakelijk is. 
Gebondenheid aan de schoolvakanties is ook voorbij. Er is sprake 
van een permanente combinatie van opvang en onderwijs, waarbij 
het gebouw open is tussen 7.30 en 18.30 uur. Waar de andere 
Steve Jobsscholen in onder meer Amstelveen, Amsterdam, Sneek 
en Heenvliet van start gaan als (gedeeltelijk) ingevoerd concept op 
bestaande scholen, is de Bredase vestiging helemaal nieuw. 
‘Het onderwijs loopt zwaar achter op de mogelijkheden die ict 
ons biedt’, vindt Kleinpaste. ‘Gekscherend kun je zeggen dat 
kinderen tegenwoordig met een iPad in de ene en een smartpho-
ne in de andere hand worden geboren. Digitaal hoef je jongeren 
niets meer te vertellen, toch is het ict-onderwijs nog steeds 
ondergeschikt aan wat er op papier staat. Fout, want onderwijs is 
van degenen die het genieten en niet van degene die het geven. 

leerlingen 
van de steve 
Jobsschool in 
Breda met hun 
in fel gekleurde 
beschermhoe-
zen gestoken 
iPads.

Natuurlijk, tegenwoordig is er het smart-
board, maar dat betekent in de praktijk vaak 
een terugkeer naar het frontaal lesgeven.’

defensief
‘We zitten te vast in een bepaald denkpatroon 
over onderwijs. Nu dreigen de klassen weer 
groter te worden, waarom niet aan een hele 
andere opzet gedacht, zoals bijvoorbeeld de 
Steve Jobssscholen? Jammer dat het Neder-
landse onderwijs zo defensief is.’ En nee, 
Kleinpaste loopt niet aan de leiband van 
Apple. ‘Nu is het vanwege de apps nog het 
handigste om met iPads te werken, maar als 
een andere fabrikant een beter aanbod heeft, 
heb ik er geen moeite mee om over te stap-
pen.’ 
Hij werpt ook de kritiek van zich af dat hij 
een eliteschool leidt. ‘Wij zijn net zo duur als 
andere scholen, met een gemiddelde ouder-
bijdrage voor zaken als schoolreisjes.’ En ook 
pedagogisch maakt hij, naar eigen zeggen, 
geen knieval. ‘Wij zetten echt niet iedereen 
voor de groep. Want los van de kennis van 
de iPads waar wij fors op inzetten, moeten 
onze leraren nog altijd het vermogen hebben 
om ook een goed verhaal te vertellen.’

Peter Magnée  
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‘Ik snap alles veel beter, veel sneller’
Deze zomervakantie werd druk geëxperimenteerd met de zomerschool. Het initiatief 

waarvoor CNV Onderwijs zich het afgelopen jaar sterk heeft gemaakt, om het zittenblijven 
aanzienlijk te minderen, voorziet duidelijk in een behoefte. Dat blijkt uit een bezoek van 

Schooljournaal aan een vestiging van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag.  
‘Die Kofi boekt nu al een fantastische vooruitgang.’

Zomerschool op Johan de Wittschool Den Haag:

vera de graaf 
geeft uitleg 
aan Xhander 
marchena 
(links) en zijn 
broer Xhandrich 
marchena.
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opzoeken in het woordenboek en de 
betekenis achter op je werkblad schrijven.’ 
Knipoogt opzij naar een collega: ‘Die Kofi 
boekt nu al een fantastische vooruitgang. 
Volgende leerling…’

grootste groeP 
In de ruimte naast die van directeur Sege-
ren worden de boterhammen gesmeerd 
voor de lunch voor vijftig basisscholieren. 
Zij volgen elders in het gebouw de zomer-
school. ‘En dan hebben we nog de negen 
nieuwkomers,’ vervolgt Segeren. ‘Ze zijn 
pas enkele weken in Nederland, spreken 
de taal niet en praten en oefenen Neder-

Een serene rust heerst midden augustus in de aula van de Johan 
de Witt Scholengroep, locatie Zusterstraat in Den Haag. Dit 
ondanks ruim honderd middelbare scholieren die er elk op 
eigen niveau, onder begeleiding van bijna twintig bijlesdocenten, 
aan het werk zijn. Is een opdracht voltooid dan gaan leerling én 
begeleider ter bespreking naar schooldirecteur Anne Segeren, die 
in de aula achter de balie zit. Zij bekijkt het werk, voorziet het 
van commentaar, geeft de volgende opdracht mee en instrueert 
daarbij leerling en bijlesdocent. ‘Inderdaad, niets glipt door mijn 
handen hier. Het is mijn taak om voortdurend de kwaliteit te 
bewaken ten behoeve van de leerlingen. Zíj zijn gemotiveerd om 
de zomerschool te volgen.’
De 17-jarige Kofi uit Ghana levert z’n opdracht in. Hij woont 
sinds februari in Nederland en volgt het havo-programma. Sege-
ren: ‘Graag de moeilijke woorden in deze tekst onderstrepen, 
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lands met twee begeleiders in een lokaal 
hierboven.’ 
De Zomerschool is niet alleen gericht 
op het aanleren of bijspijkeren van de 
schoolvakken. Potentiële zittenblijvers op 
enkele tienden vormen de grootste groep, 
stelt de directeur. ‘Deze leerlingen werken 
keihard aan de vakken die ze moeten 
ophalen. Aan het eind van de zomer-
school worden ze opnieuw getoetst. Een 
examencommissie beslist dan of een leer-
ling alsnog overgaat of toch blijft zitten.’ 
De zomerschool is voor de Johan de 
Witt Scholengroep geen nieuw feno-
meen. Segeren: ‘Dit is ons tiende jaar. 
Oud-schooldirecteur Ajoeb Mohamed, 
die twee jaar geleden overleed, initieerde 
het destijds door de gemeente Den Haag 
omarmde idee hiervoor al jaren geleden. 
Het ging toen om  een zaterdag- en- 
zomerschool in lokale achterstandswij-
ken, waar leerlingen en buurtbewoners 
terecht konden voor extra onderwijs. De 
gemeente financiert het project dat voor 
onze school tegen de ton kost. We zijn 
dankbaar dat onze leerlingen, die het 
vanwege hun taal- en rekenachterstanden 
al lastig genoeg hebben, deze kans wordt 
geboden.’

droom
Xhander Marchena (14) is ‘superblij’ met 
de Zomerschool. Hij zit in 3 vmbo-t en 
zou op een tiende punt blijven zitten.  
‘Ik dacht: Daar laat ik het niet bij zitten. 
Ik wil hierna zelfs doorstromen naar een 
hoger niveau: naar de havo en daarna 
naar het vwo. Ik wil arts worden. Dat 
wilde ik al toen ik klein was. En het 
gaat lukken. Ik ben goed in biologie, in 
Engels, natuur- en scheikunde. Ik heb een 
hele lange weg te gaan. Het is een droom 
die uit kan komen.’ 
Wat leuk is aan de zomerschool? ‘Dat ik 
mijn vrienden weer zie. Maar vooral de 
bijlesdocenten. Zij geven mij een extra 

kans om de stof te begrijpen. Ik snap nu alles veel beter, veel sneller. 
We zijn maar met een kleine groep leerlingen, krijgen meer aan-
dacht. De begeleiders zijn best streng dus je laat je minder afleiden. 
En het motiveert om door te zetten.’ Liever de zomerschool dan het 
gewone onderwijs? ‘Nee, dat weer niet. Het is minder gezellig. Je 
wordt hier meer geforceerd. Die eindtoets gaat dus lukken. Dat weet 
ik zeker.’

motiveren
Niet voor niets werkt de Johan de Witt Scholengroep met hbo- of 
universitaire studenten, zegt directeur Segeren. Ze roemt hun stu-
dievaardigheden. ‘Ook inspireren ze onze leerlingen. In de zin van 
“Wat moet jíj doen, om te komen waar jíj wilt.’’’ Vera de Graaf is dit 
jaar voor het eerst bijlesdocent bij de scholengroep. Ze is derdejaars 
student aan het Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs, een 
hbo-opleiding in Den Haag. Waarom déze studentenbaan? Vera: 
‘Om mijn vwo-diploma te halen, heb ik altijd heel hard moeten 
werken. Dat doorgeven aan deze leerlingen, dat is mijn motivatie. 
Vooral leerlingen die zélf bij willen sprokkelen, die wil ik erg graag 
over de eindstreep trekken. Niet alleen door de stof goed uit te leg-
gen. Maar juist ook door hen te motiveren. Ik heb nu al leerlingen 
enthousiast zien raken voor vakken die ze eerst juist lastig vonden. 
In een grote klas is dat voor docenten, en dat begrijp ik heel goed, 
moeilijk om te doen.’
En waarom zit Xhandrich Marchena (13), de jongere broer van 
Xhander, deze twee vakantieweken op school? ‘Ik wil later een res-
taurant openen in Amsterdam. Nu blijven zitten in 2 vmbo-kader, 
daar heb ik helemaal geen tijd voor. Door de zomerschool ga ik over, 
dat weet ik bijna zeker. Hoe kleiner de groep, hoe meer aandacht. Ik 
snap nu hoe ik inhoudsmaten moet berekenen. Ik snap meetkunde!’

Beatrice Keunen

‘Ik snap alles veel beter, veel sneller’
veel zittenBliJvers
Het geld voor het door CNV Onderwijs en de VO-raad, de werkgeversororga-
nisatie voor het voortgezet onderwijs, geïnitieerde experiment Zomerscho-
pen van afgelopen zomer, komt van de deelnemende scholen en het Rijk. In 
totaal deden veertien scholen voor voortgezet onderwijs er aan mee. Neder-
land telt in vergelijking met andere Europese landen veel zittenblijvers: vijf 
procent op een totaal van tegen de 950.000 middelbare scholieren, aldus een 
woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. En dat aantal neemt vol-
gens hem, met name in de bovenbouw, almaar toe. Hoeveel zittenblijven de 
samenleving kost kan hij niet exact aangeven. ‘Een gemiddeld schooljaar in 
het voortgezet onderwijs kost € 7.600,-, dus dat loopt snel op.’ Schooljournaal 
kwam in een eerder verhaal over dit onderwerp uit op ruim € 300 miljoen.
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Enkele dagen na een positief sollicitatiegesprek krijgt Petra een 
arbeidsovereenkomst thuis gestuurd. Eindelijk: de eerste baan 
in het onderwijs is een feit. Maar als Petra en haar vriend de 
overeenkomst nog eens goed bekijken rijzen er toch wel een 
paar vragen. Het is geen overeenkomst met een schoolbestuur, 
maar met een payroll-bedrijf. Wat is dat eigenlijk, waarom 
heeft de directeur daar niets over gezegd, waarom kiest de 
school voor deze constructie en vooral: wat betekent dit nu 
eigenlijk voor haar? Heel wat vragen dus. Voor wie ook met 
payroll te maken heeft zetten we een aantal zaken op een rijtje.

Bij payroll kom je niet in dienst van een bestuur, maar word 
je werknemer van het payroll-bedrijf. De arbeidsvoorwaarden 
of de cao van dat bedrijf zijn op je arbeidsovereenkomst van 
toepassing. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de werknemer?  
De meeste arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakanties en werk-
tijden zijn niet anders dan bij een gewone benoeming. Maar 
meestal bouw je geen pensioen op bij ABP. Bij de meeste pay-
roll-bedrijven geldt dat je pas na 26 weken werken pensioen gaat 
opbouwen. Je hoeft daar zelf geen premie voor te betalen, maar 

je bouwt veel minder pensioen op dan wanneer je een gewone 
onderwijsbaan hebt.
Als je ziek wordt bestaat de kans dat je een of enkele wachtda-
gen hebt waarop je dus niet uitbetaald wordt. Ook zijn er veel 
payroll-bedrijven die tijdens ziekte niet het volledige salaris 
uitbetalen. Daarnaast krijg je bij werkloosheid  uitsluitend een 
WW-uitkering. Daarvoor moet je dan wel ten minste 26 weken 
gewerkt hebben. Bij werkloosheid uit een gewone onderwijsbaan 
heb je naast de WW ook recht op een bovenwettelijke uitkering. 
Die vult de WW gedurende het eerste jaar aan tot 78 procent 
van het loon. Afhankelijk van je leeftijd en onderwijsdiensttijd 
kun je na afloop van de WW ook nog een aansluitende boven-
wettelijke uitkering krijgen.

geen BenoemingsverPliChting
Een ander argument om werknemers via payroll in dienst te 
nemen is het voorkomen van een benoemingsverplichting. Als je 
in 36 maanden in verschillende banen bij hetzelfde bestuur hebt 
gewerkt, heb je recht op een vaste baan. Er mogen dan tussen 
de verschillende benoemingen geen onderbrekingen zitten van 
langer dan 3 maanden. Werkgevers die willen voorkomen dat ze 
verplichtingen krijgen, laten tijdelijke werknemers bijvoorbeeld 
4 maanden via een payroll-bedrijf werken. Maar of daarmee 
verplichtingen worden voorkomen is inmiddels twijfelachtig 
geworden door een uitspraak van de rechtbank in Almelo.
Kort gezegd komt het er op neer dat een payroll-werknemer wel 
degelijk moet worden beschouwd als werknemer van de werkgever 
waar hij de feitelijke werkzaamheden uitvoert. Van belang in deze 
beoordeling is de status van de arbeidsovereenkomst. Het BW 
(Burgerlijk Wetboek) kent feitelijk maar twee soorten arbeidsover-
eenkomsten: de ‘gewone’ arbeidsovereenkomst tussen werkgever en 
werknemer en de uitzendovereenkomst. Vraag bij een payroll-con-
structie is welke van deze overeenkomsten van toepassing is.
Bij een uitzendbureau meld je jezelf aan bij het bureau en kun 
je tewerkgesteld worden bij verschillende werkgevers. De cao van 
het uitzendbureau is van toepassing. Bij een payroll-constructie is 

vraag:

Individuele 
Belangen

 Payroll: wie wordt er beter van?
vraag:

aNTwoord:
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het verschil tussen deze werknemer en een reguliere werknemer 
nog kleiner dan bij uitzendwerk. Het schoolbestuur selecteert de 
werknemer zelf en brengt die vervolgens administratief onder bij 
het payroll-bedrijf. De arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels con-
form de onderwijscao die op de school van toepassing is. 

reguliere arBeidsovereenkomst
Het essentiële verschil tussen werken via uitzendbureau en 
payroll-bedrijf is dat het bij payroll steeds om één werkgever gaat. 
Dat bracht de rechtbank ertoe om te oordelen dat bij payroll 
geen sprake is van een uitzendovereenkomst. Omdat het BW 
geen specifieke payroll-overeenkomst kent, is er feitelijk dus spra-
ke van een reguliere arbeidsovereenkomst tussen de school (het 
bestuur) en de werknemer. Van belang vond de rechter ook dat 
de constructie alleen was gekozen om (financiële) risico’s voor 
de onderwijswerkgever te vermijden. De rechtbank kwam tot de 

conclusie dat er feitelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst 
tussen het schoolbestuur en de werknemer.
De verwachting is dat deze zaak nog wel een vervolg (beroep) zal 
krijgen en/of dat er meer gelijksoortige juridische procedures 
zullen volgen. Duidelijk is echter dat de voordelen van de pay-
roll-constructies mogelijk toch minder groot zijn dat door de 
payroll-bedrijven wordt voorgehouden.
Als er immers sprake is van een directe arbeidsovereenkomst zal 
de werknemer kunnen claimen dat hij pensioen gaat opbouwen 
bij ABP. Dat hij recht heeft op een bovenwettelijke werkloos-
heidsuitkering en dat hij bij krimp van de formatie niet per 
definitie als eerste ontslagen wordt. Belangrijk is ook dat op basis 
van deze uitspraak werknemers de tijd dat ze voor een payroll-be-
drijf hebben gewerkt gewoon kunnen meetellen als diensttijd bij 
het bestuur waar ze werken. Daardoor voldoen ze vaak toch aan 
de 36-maanden eis voor een vaste benoeming.

Werk & Recht

Cnv tegen afBouwen aow-
Partnertoeslag BiJ hoog inkomen
Het kabinet stelt voor de AOW-partnertoeslag vanaf een 
pensioeninkomen van € 46.000 (exclusief AOW) te kor-
ten. Bij een inkomen vanaf € 54.000 zou de partnertoeslag 
helemaal moeten vervallen. De nieuwe situatie wil het 
kabinet in de periode 2015 tot 2018 in 4 jaarlijkse stappen 

bereiken. Het CNV vindt het verkeerd dat hiermee 
opnieuw de spelregels tussentijds worden veranderd. 
Al eerder heeft het CNV fel geprotesteerd tegen 
kortingen op de partnertoeslag. Overigens is al 
lang bekend dat vanaf 2015 de partnertoeslag 
voor nieuwe gevallen volledig verdwijnt.

nationale hyPotheek 
instelling staPJe diChterBiJ
Volgens diverse media zou er al een akkoord zijn tussen 
kabinet, banken en pensioenfondsen over het plan om een 
Nationale Hypotheek Instelling (NHI) in het leven te roe-
pen. Via de NHI zouden pensioenfondsen kunnen beleg-
gen in Nederlandse hypotheken die gegarandeerd worden 
door de Nederlandse Staat. ABP wijst erop dat de NHI 
nog geen feit is en dat er alleen via deze instelling belegd 
zal worden als dit strookt met de doelstelling van ABP. 
Voorzitter Henk Brouwer: ‘Voor ons staat het belang van 
onze deelnemers altijd voorop. Dat betekent dat we alleen 
kiezen voor beleggingen die bijdragen aan een zo goed en 
betaalbaar mogelijk pensioen voor onze deelnemers’. 

maandag    9 september Utrecht
dinsdag 10 september  Roermond
donderdag 12 september Rotterdam
donderdag  12 september  Den Bosch
dinsdag 17 september Assen
donderdag 26 september Apeldoorn


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.

overzichT regiospreekureN 
 

rechTsposiTie

dinsdag    1 oktober   Roermond
maandag   7 oktober  Utrecht
donderdag 10 oktober Rotterdam
donderdag  10  oktober  Den Bosch
dinsdag 15 oktober Assen
donderdag 17 oktober Apeldoorn

Cnv oP de Bres voor goede 
Pensioenregels
Op dit moment vindt er consultatie plaats over 
de nieuwe pensioenregels die staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken in 2015 wil invoeren. 
Het CNV blijft zich hard maken voor het kunnen 
invoeren van een nieuw, op waarde- of welvaarts-
vastheid gericht pensioencontract, waar ook alle 
opgebouwde rechten in onder kunnen worden 
gebracht. Dat vereist volgens het CNV dan wel 
een realistische en stabielere rekenrente en 
goede overgangsmaatregelen voor 2014.
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Mijn klas is aan het voetballen. Het gaat er vrolijk aan 
toe, maar hier en daar ook wat ruig. Daarom surveilleer 
ik een beetje in de buurt. 
Vooral Joris en Koen houd ik goed in de gaten, die twee 
kunnen elkaar soms niet al te best uitstaan. En ja hoor, 
vlak voor het einde van de pauze gaat het mis. Joris schopt 
onbesuisd de bal keihard in het mannelijke middelpunt 
van Koen. Duidelijk per ongeluk, maar de pijn is er niet 
minder om. Als een dolle stier briest Koen richting Joris, 
nog half krom staand boven zijn tere delen. Zijn tegenstre-
ver oogt wat angstig, wetend wat er komen gaat. Ontsnap-
pen is niet mogelijk. De andere kinderen maken de kring 
alvast klaar. Hier en daar gluurt er eentje mijn kant op. 
Ik wandel ogenschijnlijk rustig, maar zo vlug mogelijk 
naar het strijdperk. Ben ik nog op tijd? 
Net als Koen een flinke trap wil uitdelen, sta ik vlak voor 
zijn neus: ‘Wat was jij van plan, jongeman? Hier wordt 
niet geschopt!’, vermaan ik met zo laag mogelijke stem.
Tierend en krijsend en scheldend doet Koen zijn verhaal. 
Joris had het helemaal op hem gemunt en hij mikte de 
bal expres precies dáár.
Joris wordt ook boos, dat zie ik wel, die kan niet tegen 
onrecht. En al helemáál niet tegen gezichtsverlies bij 
klasgenoten. Wat is wijsheid? Ik neem een gok en speel 
dat ik boos ben. ‘Hupsakee, naar binnen en over vijf 
minuten wil ik van jullie één verhaal horen. Als je er 

niet uit komt, dan help ik wel even mee. Maar dan ná 
schooltijd. Het zou zo maar vier uur kunnen worden, 
hou daar rekening mee!’ De twee knapen lopen rich-
ting deur, het potje voetbal gaat verder zonder hen. 

Nog drie minuten pauze. Is dit een juiste beslissing? 
Speel ik niet te veel voor boeman? Mijn hoop is, dat de 
twee vrede sluiten door samen te spannen tegen de 
nieuwe, gemeenschappelijke vijand. Stomme juf! 
Buiten voor het venster van mijn klas heb ik nu zicht 
op het koppel vechtersbazen. Moet ik ingrijpen? Geluk-
kig, nee. Zowel bij Koen als bij Joris zie ik ontspanning 
op het gelaat. Ze redden zichzelf, volwassen inbreng is 
niet nodig. Even later grijnzen ze me ondeugend toe. Ik 
complimenteer hen: ‘Jongens, ik kan wel merken, dat 
jullie elkaar beter leren verdragen. Knap hoor!’

’s Middags moet ik aan het voorval terugdenken. We 
vergaderen over burgerschapskunde: 
Leerlingen kennen sociale gedragscodes en leren zich 
redzaam te gedragen en op een respectvolle manier 
samen te leven in de school. Ze leren zorg te dragen voor 
de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en 
hun omgeving.
Dank je wel, beleidsmaker! Daar was ik zelf echt niet 
op gekomen…

Mijn Hoop is, dat  
de tWee vRede sLuiten 
dooR saMen te spannen 

tegen de nieuWe, 
geMeenscHappeLijke 

vijand

Burgerschapskunde

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

steenwijk. 

column
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‘Aandacht hebben voor deze  jongeren en 
betrokken zijn. Niet direct dat opgeheven  vin-
gertje, dreigementen en een negatieve benade-
ring. We werken hier aan empowerment, zodat 
voortijdig schoolverlaters, ondanks dat ze veel 
hebben meegemaakt, een diploma kunnen 
halen waar ze mee verder kunnen’, zegt Roc 
Op Maat-schoolleider  Debby Saptenno.
‘We zitten hier diep in de Amsterdamse 
Bijlmer’, vervolgt ze met een knipoog. ‘Onze 
leerlingen zijn jongeren die het om wat voor 
reden dan ook niet is gelukt om hun opleiding 
af te ronden binnen het regulier onderwijs. 
Ze waren te druk met hun leven op straat, 
kwamen in de criminaliteit terecht, werden 
tienermoeder of hadden door hun heftige 
thuissituatie geen ruimte en rust in hun hoofd 
voor schoolwerk.’

maatwerk
75 Procent van de leerlingen haalt op Roc Op 
Maat hun mbo-niveau 1 diploma. ‘De overige 
25 procent valt uit omdat ze vast komen te 
zitten, verdwijnen of vervallen in oude gewoon-
tes. En soms werkt het niet, dan moeten we 
leerlingen wegsturen. Met pijn in mijn hart 
hoor.’ Hier in haar kantoortje, met glazen 
wanden, waardoor voorbijlopende leerlingen 
nieuwsgierig  naar binnen kijken, vertelt 
Saptenno honderduit over ‘haar’ school. ‘Ik 
besef heel goed dat we hier een unieke situatie 
hebben. De kleinschalige groepen van 12 tot 14  

leerlingen, de ruimte die we hebben, dat maakt deze manier van werken 
mogelijk, maar is ook erg kostbaar. Dat kunnen reguliere scholen zich niet 
veroorloven. We bieden hier maatwerk voor iedere leerling.’ De school heeft 
een eigen orthopedagoog en zorgcoördinator die docenten begeleiden en 
handelingsplannen opstellen. Jongeren werken met actieplannen en compe-
tenties en hebben vier keer per jaar een POP-gesprek om hun voortgang en 
nieuwe doelen te bespreken. Daar zijn ouders ook altijd bij aanwezig.
Op de gang klinkt geroezemoes als een groepje leerlingen voorbij komt. Er 
hangt een ontspannen sfeer. ‘Ik heb het hier heel erg naar mijn zin’, vertelt 
de 17-jarige Onur. ‘Mijn vorige school was een drama. Alleen maar gezeik. 
Niemand kon het wat schelen. Maar hier ken ik de meester echt, hij weet 
hoe het met me gaat. Er is meer respect. In mijn vorige klas was het altijd 

‘Hier ken ik de meester echt’
‘Fijn dat je er bent.’ ‘Alles goed?’ ‘Je bent laat 

vanochtend, is er iets aan de hand?’ Het zijn 
belangstellende vragen die zowel conciërge als 

schoolleider  van Roc Op Maat in Amsterdam 
gewoon zijn te stellen als leerlingen binnen 

komen lopen. ‘Juist deze leerlingen hebben 
positieve aandacht nodig. Ze moeten van het 

idee af dat ze altijd alles maar verkeerd doen en 
dat ze niets waard zijn.’

Kleinschalig roc biedt maatwerk voor vroegtijdig schoolverlaters

‘deze groep is leuk en gezellig met elkaar.’
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chaos, met meer dan 30 leerlingen. Deze 
groep is leuk, gezellig met elkaar.’ Onur wil 
hierna verder met de Cios-sportopleiding, 
net als klasgenoot Reginald, die gymleraar 
wil worden. 
‘Het is wel even wat anders dan 5 vwo-leer-
lingen een technisch perfecte salto leren’, 
lacht sportleraar Coen Mons. ‘Je geeft een 
groot deel van je les tegelijkertijd ook een 
training sociale vaardigheden, maar dat 
vind ik juist leuk en uitdagend.’

trots
Op deze locatie van de kleinschalige 
mbo-instelling zitten 150 leerlingen, 

verdeeld in twee groepen. 75 leerlingen hebben de eerste 2,5 dag van 
de week les op school en daarna 2,5 dag stage, de ander groep precies 
andersom. Saptenno: ‘Die kleinschaligheid maakt het mogelijk om 
te bouwen aan een relatie. Daarin willen we jongeren bevestigen en 
het positieve benadrukken. Iets wat juist deze groep veel te vaak moet 
missen in hun leven. We willen dat ze trots zijn op zichzelf en op wat ze 
bereiken. Onze diploma-uitreiking is ook altijd echt groots: een super-
feest!’
Het liefst ziet ze afgestudeerde leerlingen doorstromen naar het regulier 
mbo. ‘Daar werken we ook naar toe. De eerste zes weken hier zijn 
gericht op wennen aan structuur, regelmaat, afspraken en regels. De 
opleiding duurt gemiddeld een jaar, maximaal anderhalf jaar. Het laatste 
half jaar willen we leerlingen voorbereiden op de toch iets grootschaliger 
mbo-scholen, waar ze zelf moeten aangeven als iets niet gaat en zelf hulp 
moeten zoeken als dat nodig is.’

stewardess
Of jongeren het op Roc Op Maat tot de eindstreep (en verder) redden, 
hangt af van die ‘klik’, zoals Saptenno het omschrijft. ‘Dat proberen 
we tijdens de intake al te peilen. Als die er niet is, als er in hun hoofd 
geen knopje om gaat waardoor ze inzien dat ze echt zélf aan de slag 
moeten, dan gaat het niet lukken. Maar als die knop om gaat: geweldig! 
Tijdens de afgelopen diploma-uitreiking kwam een oud-leerlinge haar 
verhaal doen. Zij is nu stewardess. Het was muisstil in de zaal toen ze, 
heel emotioneel, vertelde. Geweldig. Een fantastisch voorbeeld voor de 
leerlingen.’

wereld vergroten
De 16-jarige Sarita is blij met de opleiding: ‘Het is hier rustiger dan 
op mijn vorige school, dat werkt voor mij beter’, vertelt ze terwijl ze 
uitgelaten met haar klasgenootjes richting uitgang loopt. Die komt uit 
op een grote overdekte binnenplaats. Roc Op Maat is gehuisvest in het 
Cultureel Educatief Centrum aan de Bijlmerdreef in de hoofdstad. ‘Een 
geweldige locatie die mooie mogelijkheden tot samenwerking creëert. 
Leerlingen helpen bijvoorbeeld mee met een festival of tentoonstel-
ling van kunstenaars hier. Dat culturele is juist een wereld die ze niet 
kennen. Vergis je niet hoor, ze leven veel op straat, maar hun wereld is 
klein. Het valt binnen de metrolijnen die hier kruisen. Ik ben een keer 
met leerlingen naar de World Press-fototentoonstelling op de Nieuw-
markt geweest. Toen liepen we over De Wallen. Of we daar wel overheen 
konden lopen, vroegen leerlingen me. Dat was toch een heel gevaarlijke 
buurt? Niet wetend dat de gemiddelde Amsterdammer liever door de 
rosse buurt loopt dan door de Bijlmer. Na afloop vroegen leerlingen mij 
hoe ze vanaf het Leidseplein weer terug in de Bijlmer kwamen. Ongelo-
felijk toch? Dan is je wereld niet groot. En juist die verrijking willen we 
leerlingen bieden.’

Inger Hoegee-Bout

‘Hier ken ik de meester echt’

‘deze groep is leuk en gezellig met elkaar.’
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Katholieke Pabo 
Zwolle biedt baan en 
opleiding 

Kansen creëren en behouden, onderwijs 
ontwikkelen, samen werken en leren en 

innoveren. Dat zijn de ‘vier slagen’ van het 
project VierSlagLeren² dat op initiatief van de 
Katholieke Pabo in Zwolle is opgezet. Vanaf 

afgelopen maandag zijn 21 starters en 21 ervaren 
leerkrachten begonnen aan dit vernieuwende 

project dat zich richt op professionalisering van 
deze leraren op masterniveau, het creëren van 
arbeidsplaatsen voor startende leraren en het  

leren van en met elkaar. 

‘Ambitie en lef zijn de basis voor dit project’

en Innoveren te volgen en onderzoek te doen met als uiteindelijk 
doel verbetering van het onderwijs. Looijenga: ‘Uiteindelijk 
zijn er 21 huidige leerkrachten binnen zes schoolbesturen uit 
de directe omgeving van Zwolle geselecteerd. Vanzelfsprekend 
doet de Katholieke Pabo Zwolle ook mee en komt dit aantal op 
zeven besturen. Deelnemers zijn: Stichting voor primair onder-
wijs AVES, Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe 
(SKOFV), Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe, 
stichting Op Kop (openbaar primair onderwijs Steenwijkerland en 
Zwartewaterland), mijnplein (katholiek, protestants christelijk en 
algemeen bijzonder primair onderwijs is Salland) en het openbaar 
onderwijs in Apeldoorn, Leerplein055. Zij gaan samenwerken 
met 21 starters. Wat we niet hadden voorzien is dat we maar 28 

sollicitatiebrieven kregen van startende leraren. Om te kunnen 
starten met dit project hadden we minimaal 21 starters en huidige 
leraren nodig. Na de sollicitatiegesprekken en selectie hebben we 
nu 42 deelnemers.’

Steun
‘Het omslagpunt zat in de manier van denken. We zetten door en 
laten niet los, dat hielden wij telkens in gedachten. We besloten 
een gemeenschappelijke stichting, Stichting Vierslagleren², op 
te richten en naar mijn idee was dit een goede zet. We slaan 
de handen ineen. Het biedt starters, maar ook alumni van de 
afgelopen drie jaar die al hebben gewerkt maar hun baan dreigen 
te verliezen, en ervaren leerkrachten mogelijkheden. Ze worden 
bij de stichting benoemd maar houden wel de rechtspositie van 
het primair onderwijs. Uiteindelijk krijgen zij dus een volwaardige 

‘Zelf mogelijkheden en kansen creëren komen veel 
terug in dit project’, vertelt Anne Looijenga, bedenker 
en projectleider van VierSlagLeren². ‘In de Van Dale 
staan als betekenis bij het woord kansen: mogelijkhe-
den, uitzicht op geluk, gunstige (werk)gelegenheden, 
kansarm en kansrijk. Creëren staat in de Van Dale 
omschreven als “het scheppen van iets fraais”. Dat is 
wat wij met elkaar doen. Starters krijgen de kans twee 
dagen les te geven en daarnaast een tweejarige master-
opleiding te volgen. Ervaren docenten volgen dezelfde 
opleiding en zo werken ze samen aan verbetering van 
het onderwijs.’

Leren en innoveren
Het idee voor dit project is twee jaar geleden geboren 
en ontstaan vanuit een ambitie. Jonge leraren een 
goede toekomst bieden, daar gaat dit project over. Het 
biedt starters en huidige leraren de kans zich verder 
te ontwikkelen en samen een opleiding master Leren 
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Looijenga: ‘We zetten door 
en Laten niet Los’
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arbeidsplaats via Stichting Vierslagleren² en vallen hiermee onder 
de cao primair onderwijs. De ambitie en het lef hebben ervoor 
gezorgd om daadwerkelijk het traject in de gaan.’ Zonder (financi-
ele)steun van verschillende instanties zou dit project niet bestaan. 
Het project kan starten door subsidies van het Arbeidsmarkt-
platform Primair Onderwijs, Instituut GAK en de inzet van de 
Lerarenbeurs. VierSlagLeren² krijgt ook steun van het ministerie 
van Onderwijs, DUO, CNV Onderwijs en AOb. 

twee vLiegen in één kLap
‘De mooiste opmerking die ik tot nu toe heb gehoord is: “Ik heb 
een lastig jaar achter de rug. Ik heb nu al zin in volgend jaar, want 
dan heb ik twee dagen de ruimte om niet alleen zelf te leren, maar 
ook met mijn team. Ik wou dat dit jaar voorbij was en het volgend 
jaar kan starten”.’ Looijenga zegt: ‘Dit is denk ik één van de 
belangrijkste zaken met betrekking tot het creëren: het betekent 
ook ruimte. Niet zozeer ruimte in faciliteiten, maar ook in het 
gevoel van ruimte.’ Hoe gaat het in zijn werk? De starter en de 
ervaren leerkracht vormen een duo. De ervaren leerkracht werkt 
drie dagen en volgt twee dagen de master Leren en Innoveren. 
De overige twee dagen staat de starter voor de klas en volgt twee 
dagen de opleiding. Hierdoor blijft er nog één dag beschikbaar 
voor invalwerk. Na twee jaar ontvangen beiden hun diploma. 
‘Hiermee slaan we twee vliegen in één klap’, vertelt Looijenga. ‘De 
starter krijgt de kans om werkervaring op te doen en de huidige 
leerkracht volgt weer een opleiding. Het heeft geen zin om alleen 

Startende 
leraar angelica 
Boetting krijgt 
instructie 
van ‘oude rot 
Jeroen palsma 
op basisschool 
De toermalijn 
in Hasselt, die 
deelneemt aan 
het project. 
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werk te creëren voor starters want 
hierdoor ontstaat extra formatie. 
Door dit project vindt samenwerking 
plaats waardoor meer banen worden gecre-
eerd, maar geen extra formatie.’

trommeL
De aftrap van het project vond eind juni 2013 
plaats op de Katholieke Pabo in Zwolle. Hier 
waren onder andere de deelnemende school-
besturen, een afgevaardigde van het ministerie 
van Onderwijs, CNV Onderwijs, de AOb, 
starters en ervaren leerkrachten aanwezig. 
Symbolisch werd er vier keer geslagen op een 
trommel door vier deelnemende partijen. 
Deze vier slagen staan voor de vierslagen die 
centraal staan: kansen creëren en behou-
den,onderwijs ontwikkelen, samen werken 
en leren & innovoren. Een huidige leraar 
op een Jenaplanschool van een deelnemend 
schoolbestuur: ‘Ik heb al eerder opleidingen 
gedaan naast lesgeven. Door dit project kan ik 
nu een masteropleiding doen onder werktijd. 
Dit is ideaal voor mij. Daarnaast kan ik van de 
starter leren en de starter van mij.’ 

Marleen de Groot

Katholieke Pabo 
Zwolle biedt baan en 
opleiding 
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Voor meer informatie 

over dit project:  

www.vierslagleren.nl
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webbedingetjes

@ Klaar voor de start? AF! Het kinderboekenmuseum staat in 

de startblokken om de week op 13 oktober af te sluiten met 

de tweede editie van de kinderboekenparade. Net als in de 

kinderboekenweek zelf staan sport en spel centraal tijdens de 

parade. Zo is er van alles te doen: van optredens en demon-

straties tot workshops en literaire acts. Kijk op www.kinderboe-

kenmuseum.nl/kinderboekenparade.

@ Waar kon je eigenlijk poepen op een VOC schip? Waarom 

droegen jongens vroeger jurken? Kinderen van acht tot twaalf 

jaar krijgen op deze bijzondere vragen antwoord in het Zuider-

zeemuseum in Enkhuizen. Op 8 september, 6 oktober, 3 no-

vember en 8 december vertellen vier gastdocenten hier alles 

over aan de hand van filmpjes, geluidsfragmenten en foto’s. In-

schrijven kan via de website: www.museumjeugduniversiteit.nl.

@ Hoe zitten het sterrenstelsel, het dierenrijk en je brein in el-

kaar? Bij wetenschapsmusea en science centra zijn in het eer-

ste weekend van oktober deskundige ‘pop-up wetenschap-

pers’ als Kees Moeliker en Dick Swaab aanwezig die antwoord 

geven op vragen, vertellen over hun ontdekkingen en demon-

streren met proefjes hoe iets werkt. Kijk voor pop-up weten-

schappers in de buurt op www.popupwetenschapper.nl.

     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. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak: 

Middelbare scholen verwaarlozen hun beste leerlingen

De uitslag volgt in Schooljournaal 14 van 21 september 

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd
Michel Rog (Tweede Kamerlid CDA): 
(Over het onderwijsakkoord) Ben zeer 
nieuwsgierig naar precieze inhoud en of 
herstel vertrouwen en verbetering onder-
wijskwaliteit hiermee lukt!
www.twitter.com/michelrog

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal kon gediscussieerd 

worden over de vraag wanneer er eigenlijk weer begonnen moet 

worden met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 

Een vrouw reageert: ‘De laatste twee weken van de vakantie 

beginnen we toch wel weer langzaamaan hoor. Gesprekken 

met duopartner, lijsten op orde maken, klas opnieuw inrichten 

en de eerste startvergadering en bouwvergadering. Wel rustig 

aan, ochtend hier, middag daar, één avondje lijsten maken op 

de pc. Lekker rustig opstarten!’ Eén beaamt de rustige start van 

het jaar. ‘Mijn ervaring is dat veel collega's tijdens de vakantie 

een dagje of twee komen werken: opruimen, inrichten, schriftjes 

schrijven en dat soort dingen. Ook de overdracht en het inwer-

ken van nieuwe collega’s gebeuren in de laatste week van de va-

kantie. We starten dan met een 0-vergadering: koppen bij elkaar 

het nieuwe schooljaar opstarten.’
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‘Wij willen het goede van CNV Onder-
wijs combineren met de sterke punten 
van CNV Publieke Zaak: dicht bij onze 
eigen identiteit en onze leden, met een 
stevige positie in het onderwijsveld 
en het publieke domein. Met een nog 
krachtiger geluid en meer invloed richting 
de politiek en een heldere en herkenbare 
stem binnen het CNV’, benadrukt CNV 
Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg. 
‘Na het mandaat van onze leden op 5 
juni jl. gaan we nu onderzoeken op welke 
manier we het beste kunnen samenwer-
ken en in welk tempo. We zullen zowel de 
vereniging als de werkorganisatie betrek-
ken bij iedere stap in dit traject.’ 
In CNV-verband versterkt een eventuele 
samenwerking de positie van de sectoren 
in het publieke domein, zoals onderwijs, 
zorg en overheid. De wens is ook aan 
leden activiteiten, magazines en diensten 
te kunnen bieden die direct met het 
beroep te maken hebben, zoals CNV 
Onderwijs nu al werkt. 

HeLDere criteria
Binnen de vakbeweging wordt al langer 
gesproken over vernieuwing, zowel 
binnen de FNV als binnen het CNV. In 
het veranderende krachtenveld, ontstaan 
nieuwe samenwerkingsverbanden. Zowel 
binnen als buiten de bestaande vakcen-
trales. Dit raakt ook CNV Onderwijs. 
Van den Berg: ‘CNV Onderwijs zal zich 
niet zomaar aansluiten bij zo’n nieuw 

samenwerkingsverband. Wij hebben hiervoor een aantal heel 
heldere criteria: onze identiteit en de daarbij behorende waarden 
moeten behouden blijven, de leden en hun beroepsinhoud staan 
centraal en we willen een krachtige invloed richting politiek en 
onderwijsveld houden.’

Samen voor de 
beroepsinhoud
Na instemming van hun Algemene Vergaderingen afgelopen juni bereiden de twee 
grootste CNV-bonden in de collectieve sector zich nu voor om samen te werken als 
aantrekkelijke vakverenigingen waar de beroepsinhoud leidend is. Met deze stap willen 
de bonden een stevige positie hebben in onderhandelingen met politiek en werkgevers 
om daar de belangen van leden te behartigen. 
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CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak:

meepraten 
 In het najaar worden door het hele land bijeenkomsten georgani-
seerd waar leden kunnen meepraten, discussiëren en vragen stellen 
over het samenwerkingsproces. Data en locaties volgen in een van de 
komende Schooljournaals.
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Beide bonden willen samen een krachtiger geluid en meer invloed 
richting politiek.
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gePensioneerden
rayon ’s-Hertogenbosch
Woensdag 18 september, 10 uur, Soci-
aal Cultureel Centrum De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115, Den Bosch. 
Ontmoetingsdag, tevens viering van 
20-jarig bestaan, uitreiking speldjes, 
bestuursverkiezing, lunch en cabaret. 
Info/aanmelden (voor 10 sept.): g.mol@
ziggo.nl, (073) 521 41 09.

rayon noordoost Brabant
Donderdag 19 september, 9 uur, 
ontmoetingsdag, Hof van Solms, 
Koestraat 16, Oirschot. Info/aanmel-
den (voor 10 sept.): G. Verbruggen, 
(0485) 45 14 82, verbrug@home.nl.

rayon noord-Holland-noord
Dinsdag 24 september, 10.30 uur, 
ontmoetingsdag, Johanna’s Hof, 
Johannisweg 3 (aan de Zeeweg), 
Castricum. Met actuele informatie 
door Cor Duinmaijer, lunch, bezoek 
aan bezoekerscentrum De Hoep, 
informatie over PWN en duingebied. 
Info/aanmelden: A. Bouma, (072)511 
67 91, atm.bouma1@upcmail.nl.

rayon Limburg
Woensdag 2 oktober, 10 uur, St. 
Lambertuskerk Haelen, aansluitend 
in zaal Aldenghoor. Eucharistie en 
samenzang en ontmoetingsdag. 
Inleiding over Wees actief door prof.dr. 
Scherder. Incl. lunch. Info/aanmelden: 
J. Kurver, (0773)98 35 96, jkurver@
online.nl.

rayons Drenthe, groningen, Fries-
land
Dinsdag 8 oktober, ontmoetingsdag, 
Nationaal Park De Alde Feanen te 
Earnewald. Met swingende sing-in, 
rondvaart, bezoek aan Natuurmuseum 

en Fries Landbouwmuseum. Info: J. Mees-
ters, meesters.j@kpnmail.nl.

rayon west-Brabant
Woensdag 9 oktober, 10.30 uur, ontmoe-
tingsdag, met rondleiding o.l.v. gids door 
Nieuw-Vossemeer met bezoek aan De 
Jongmuseum. Incl. lunch. Aansluitend 
zanger/accordeonist. Uitreiking oorkondes/
speldjes aan jubilarissen. Info/aanmelden 
(voor 1 okt.): Jan Oerlemans, (0167) 56 40 
13, janello@hetnet.nl.

rayons iJssel-vecht/Flevoland en twente
Dinsdag 22 oktober, 10 uur (inloop 9.30 uur), 
ontmoetingsdag voor deze rayons in Gasterij 
De Kruidentuin, Mariënheem. Lezing: Kleu-
ren van de Ziel over het werk van Chagall, 
met speciale aandacht voor de spirituele, 
Joodse mystieke kanten. Info: Wim Velders 
(074) 291 03 08. Aanmelden (voor 1 okt.) 
middels antwoordkaart.

anders aCtieVen
Donderdag 19 september, regiobijeenkomst 
Provincie Utrecht, 12 uur (inloop 11.30 uur), 
16 uur afsluiting met drankje/hapje. Inlei-
ding laatste ontwikkelingen op gebied van 
sociale zekerheid door Wanne Ho, juridisch 
adviseur CNV Onderwijs; workshop Geen 
werk-wel zingeving door Karin Frugte, CNV-
gebouw, Tiberdreef Utrecht. Info/aanmelden 
(voor 10 sept.): Tinie Arts, (043) 407 13 12, 
(06) 25 53 59 78, tiniearts@gmail.com.

Donderdag 3 oktober, 12 uur (inloop 11.30 
uur), Regiobijeenkomst prov. Overijssel en 
Flevoland, 16 uur afsluiting met drankje/
hapje. Inleiding laatste ontwikkelingen op 
gebied van sociale zekerheid door Wanne 
Ho; workshop Sociaal bewegen door Meint 
Veltstra. Ommen, Hampshire Hotel Paping, 
Stationsweg 29. Info/aanmelden (voor 23 
sept.): Karin Frugte, (038) 460 07 98, (06) 33 
83 96 92, weijler-frugte@home.nl
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in de agenda staan activiteiten van CnV onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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najaarsCongres
Zaterdag 2 november, 10-16 uur, zalencen-
trum Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht. 
Thema: Tijd voor positiviteit! Plenaire lezing: 
Kernkwaliteiten bij kinderen door Peter 
Ruit. Keuze uit de workshops: 1. Positief 
samenwerken in de klas, 2. Gelukkig voor de 
klas, 3. Chi Neng Qigong, 4. Je eigen kernkwa-
liteiten ontdekken en gebruiken. 5. Waar word 
je gelukkig van? Ofwel maak je niet druk, 6. 
Feedback geven aan kinderen, 7. Meervoudige 
intelligentie. Info/aanmelden: vrouwen@
cnvo.nl o.v.v. najaarscongres 

gelderland
Woensdag 25 september, 16 uur, Iselinge Hoge-
school, Doetinchem. Beelddenkers leren anders, 
door Manja IJserinkhuijsen, eigen praktijk voor 
coaching en huiswerkbegeleiding. Info/aanmel-
den: Tiny Oosterink, tvangennep@hetnet.nl

Friesland
Woensdag 25 september, 16 uur, Cbs De Bron, 
Bolsward. Autisme in de klas en daarbuiten, 
door Ink Berber van der Scheer, Master SEN en 
leerkracht in autiklas. Info/aanmelden: Anneke 
Postma, dreamyourdreams85@gmail.com

gelderland
Woensdag 2 oktober, 16 uur, Bethelkerk 
Ede. Over Zorg in de jeugdzorg door 
David de Boer, methodiekdocent. Info/
aanmelden: Senja Klop, senjaklop@
hotmail.com

groningen
Woensdag 2 oktober, 16 uur, Gomarus-
college, Groningen. Over Omgaan met 
hoogbegaafde leerlingen door Lammy 
van Midwoud-Klomp, intern begeleider. 
Info/aanmelden: Roelie Schipper,  
r.schipper@alfa-college.nl

noord-Brabant
Woensdag 9 oktober, 16 uur, Prak-
tijkschool de Zwaaikom, Oosterhout. 
Over Hoogsensitiviteit door Patricia van 
Turnhout, eigen praktijk. Info/aanmel-
den: Elly Verschuren, verschuren.elly@
gmail.com

overijssel
Woensdag 9 oktober, 16 uur, Hoge-
school Windesheim, Zwolle. Over 
Human Dynamics door Dianne Janssen, 
eigen praktijk. Info/aanmelden: Hester 
Schalke, hschalke@eekeringe.nl

noord-Holland
Woensdag 9 oktober, 16 uur, ’t Trefpunt, 
Alkmaar. Over Mindfulness door Adrion 
de Wit en Ellen Schaap, regioadviseurs 
Vervangingsfonds/Participatiefonds. 
Info/aanmelden: Laetitia Kavelaars, 
laetitia@bs-zonnewijzer.nl

stUUrgroeP ooP
Woensdag 16 oktober, 16 uur, loop-
baanbijeenkomst. Onderwerp: Wil je 
doorgroeien als ondersteuner binnen 
jouw school, maar je hebt geen idee  hoe 
je dit kunt aanpakken?, kantoor CNV 
Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht.  
Info/aanmelden: Marlinde Bredewout,  
(06) 12 16 35 22, onderwijsondersteu-
ners@cnvo.nl.

Schooljournaal 31

sCHooLContaCtPersonen
Woensdag 25 september, 16.30-20.30 uur 
(inloop 16.15 uur), informatieavond school-
contactpersonen, kantoor CNV Onderwijs, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Voor iedereen die 
schoolcontactpersoon is of interesse heeft 
om dit te worden. Gratis toegang, reiskosten 
worden vergoed. Opening door Helen van 
den Berg, voorzitter CNV Onderwijs. Info over 
de Dag van de Leraar, door Marieke Dufour, 
beleidsmedewerker verenigingszaken CNV 
Onderwijs. Speeddate met mensen uit ver-
eniging en werkorganisatie. Registerleraar, 
Houd zicht op het samenwerkingsverband, 
door Hans van Dinteren, trainer CNV Onder-
wijs. Info/aanmelden: www.cnvo.nl/scpavond
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taal en rekenen bijspijkeren 
Voor docenten en docenten in opleiding 
komt er een permanente online educatie-
omgeving. Taal- en rekentrainers staan 
hierin centraal. OnlineOnderwijs.nu ontwik-
kelt dit samen met Cito. Vorig jaar was al 
de online taaltrainer in gebruik genomen, 
nu is ook de rekentrainer in ontwikkeling. 
Aan beide trainers wordt het Cito-certificaat 
gekoppeld. Via de online omgeving is het 
mogelijk om taal- en rekenvaardigheden bij 
te spijkeren. Dit kan op internet, maar ook 
met een app voor tablet en smartphone. 

goed mentorschap 
Hoe is het mogelijk om een band op te 
bouwen met leerlingen die je maar een 
paar uur per week ziet? Hoe zorg je 
voor een veilige sfeer en welke verhou-
dingen zijn er tussen ouders, leerlingen 
en school? De studiedag Goed mentor-
schap van Medilex op donderdag 19 
september besteedt aandacht aan deze 
vragen. De dag is bedoeld voor mento-
ren in het voortgezet (speciaal) onder-
wijs en mentoren in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Deelnemers kunnen 
kiezen om zich in te schrijven voor een 
dagdeel (€ 275,-) of voor een hele dag 
(€ 395,-). Meer informatie?  
www.medilexoderwijs.nl/mentor

cHatten met cnv onDerwiJS 
Op www.cnvo.nl bestaat nu de mogelijkheid om 
online live te chatten met de bond. Leden en niet-
leden kunnen elke werkdag tot 22 uur met hun 
vragen en opmerkingen terecht.

Betrokken ouDerS 
Betsy Landers, president van de National Parent Teacher 
Association (PTA) uit Amerika is op 11 september in het land. 
Zij geeft een lezing voor bestuurders en schoolleiders in 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Landers zet 
zich in voor veiligheid van kinderen en het creëren van om-
gevingen waar kinderen tot maximale bloei kunnen komen. 
Landers: 'Ouders en scholen die gezamenlijk opkomen voor 
alle leerlingen maken pas echt verschil.' Naast een ple-
naire lezing van Landers zijn er ook ontbijt en lunchsessies. 
Kosten voor inschrijving bedragen € 425,-. Iedere deelnemer 
kan gratis een ouder meenemen. Kijk voor meer informatie 
op www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl 

Theezakjes in de les? 
De universiteit Utrecht heeft samen 

met de universiteit van IJsland een 

verrassende manier bedacht om 

inzicht te krijgen in klimaatveran-

dering. Hoe? Met theezakjes die 

drie maanden de bodem in gaan. 

Het verschil in gewicht van de 

zakjes voor en na het begraven geeft een indruk van 

het afbraakproces. En dat kan de huidige klimaatver-

anderingsmodellen weer helpen verbeteren. Biolo-

gieleraren kunnen met gebruik 

van de theezakjes aandacht 

besteden aan bodemproces-

sen. Enige benodigdheden: een 

ongebruikt zakje groene thee en 

rooibosthee. Meer informatie op 

www.decolab.org/tbi.
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mr partnerbijeenkomst
Voor de derde keer organiseert CNV Onderwijs 
Academie een bijeenkomst exclusief voor de  
(G)MR Partners. Deze vindt plaats op woensdag  
18 september in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst 
kan men vragen stellen aan de trainers en MR-
collega’s uit het hele land ontmoeten. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden bij hun vaste con-
tactpersoon of via scholing@cnvo.nl.
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Tips en antwoorden op  
Onderwijsplein 
Als startend docent ben je net uit de schoolbanken en sta 
je te popelen om zelf les te geven. Tegelijkertijd komen er 
veel nieuwe dingen op je af.
Het is dan fijn om te weten dat je niet de enige bent die 
vragen heeft. Via www.hetonderwijsplein.nl, een online-
initiatief van CNV Onderwijs, kun je de kunst afkijken bij 
andere collega’s en hen ook vragen stellen. Ook blijf je via 
deze site op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs 
die jouw interesse hebben. Verder vind je er sollicitatietips, 
antwoorden op rechtspositionele vragen en kun je jouw 
vaardigheden en kennis testen.  
  

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

B Bezig
voor de ond

naam: 
Femke Goedendorp

Leeftijd: 
33 jaar 

Beroep: 
leerkracht basisonderwijs, dit jaar groep 1/2 

Vrijwilligerswerk: 
secretaris sectorraad Primair Onderwijs 

Motivatie: 
Ik wil kinderen zo goed mogelijk begeleiden 
bij hun leerproces. Goede en gezonde leer-
krachten zijn hierbij heel belangrijk. Middels 
de sectorraad Primair Onderwijs van CNV 
Onderwijs kan ik mij inzetten voor een goede 
positie van de leerkracht, voor ons prachtige 
vak en daarmee voor een goed leerproces van 
de kinderen. 
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STUURGROEP PASSEND  
ONDERWIJS ZOEKT LEDEN 
Met nog een jaar voor de boeg gaat CNV Onderwijs verder met 
het kritisch volgen van de voorbereiding voor het invoeren van 
passend onderwijs op 1 augustus 2014. Onze zorgen over ach-
terblijvende aandacht voor de mensen op de werkvloer zijn in 
2012-2013 goed doorgekomen in Den Haag. CNV Onderwijs volgt 
niet alleen, maar daagt leden ook uit om initiatief te nemen en 
elkaar te informeren over successen. CNV Onderwijs gaat door 
met monitoren en ondersteunen. We doen dat in eendrachtige 
samenwerking tussen de Stuurgroep Passend Onderwijs en een 
werkgroep uit de werkorganisatie. De stuurgroep zoekt meer-
dere leden die de groep op korte termijn komen versterken! 
Geïnteresseerd en bereid om proactief mee te werken? De 
stuurgroep zoekt leden die zich aangesproken voelt door de 
woorden: van en voor leden; proactief, wel vrijwillig, niet vrijblij-
vend; helikopterview; netwerker; talent benutten; flinke dosis 
energie; trots en plezier; planmatig; zelfstandig; teamspeler. 
En daarnaast sta je met twee benen in de praktijk van passend 
onderwijs.Van 9 tot 23 september 2013 kun je je kandidatuur 
kenbaar maken door contact op te nemen met Sandra Koot 
(voorzitter stuurgroep: s.koot@ziggo.nl). Na die datum laten 
we belanghebbende leden (registratie als belanghebbende is 
mogelijk via www.cnvo.nl/enquetes/belanghebbende-bij-passend-
onderwijs.html) door digitale verkiezingen uitmaken wie lid 
worden van de stuurgroep.  
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Hoe gaat u om met vertrek en ontslag?
Minder leerlingen? Krappere budgetten? Dat kan leiden tot boventalligheid in uw 

organisatie. Vaak kan dat opgelost worden door vrijwillig vertrek. Maar er zijn ook 

andere vertrekmogelijkheden. Wij kunnen u inzicht geven in de opties. Voor uw 

medewerkers kunnen we de financiële gevolgen voor inkomen en pensioen op 

maat berekenen. En voor u leveren we het meest voordelige advies. Daarvoor is er 

de Financiële Vertrekscan van Loyalis.

Meer weten of direct een offerte aanvragen? Neem contact op met uw Loyalis-adviseur. 

Of bel de Loyalis Klantenservice: 045 579 69 96. Elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17 uur.

‘Er moeten mensen vertrekken,
maar dat regelen we in goed overleg’

Schooljournaal 34
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De directie van basisschool de Vuurvogel in Uithoorn bestaat uit 2 personen. Eén van de 2 
directeuren heeft per 1 november een andere functie aanvaard. Daarom zijn wij op zoek naar:

Directeur m/v Basisschool de Vuurvogel 0,6 – 0,8 fte (in duoverband)

Wij zijn….
een multiculturele basisschool met een enthousiast, jong en zeer betrokken team. Drie jaar gele-
den hebben we een succesvolle doorstart gemaakt en zijn er veel veranderingen ingezet op zowel 
onderwijsinhoudelijk als organisatorisch vlak. Na 3 jaar veranderen en ‘bouwen’ is de school flink 
gegroeid en is de volgende fase aangebroken; de nadruk zal in de komende jaren meer liggen op 
kwalitatieve groei. We zijn een gecertificeerde Met Woorden in de Weerschool. Om alle leerlingen 
de aandacht te geven die ze nodig hebben, werken we met verschillende instructiegroepen en heb-
ben we homogene kleutergroepen. 
Meer informatie over de school kun je lezen op onze website: www.devuurvogel-uithoorn.nl

Wij zoeken jou, als je….
•	 in	het	bezit	bent	van	een	PABO	diploma;
•	 enige	jaren	ervaring	hebt	als	directeur	of	de	opleiding	tot	schoolleider	afgerond	hebt;
•	 kunt	en	wilt	samenwerken	met	een	duo-directeur,	een	Management	Team,	het	team;
•	 reeds	ingezette	veranderingen	stimuleert	en	borgt;
•	 eventueel	bereid	bent	om	je	1	dag	per	week	in	de	zetten	voor	de	leerlingenzorg;
•	 ambitieus,	betrokken,	daadkrachtig	en	vernieuwend	bent	in	je	werk;
•	 communicatief	sterk	bent;

Wij bieden….
•	 een	betrokken,	vernieuwend		en	gezellig	team	dat	zich	elke	dag	voor	100%	inzet	om	goed	
 onderwijs te geven en ingezette veranderingen door te voeren en te borgen;
•	 een	duo-directeur	om	mee	te	sparren,	samen	lijnen	uit	te	zetten	en	elkaar	te	ondersteunen
•	 de	mogelijkheid	grote	invloed	uit	te	oefenen	op	de	beleidsontwikkeling	binnen	de	stichting	
	 ICBO;
•	 grote	mate	van	zelfstandigheid	binnen	afgesproken	beleidskaders	en	binnen	de	overeen-
 gekomen taakverdeling tussen de duo-directeuren;
•	 salariëring	in	schaal	DB	van	de	CAO	–PO

Interesse?
Kijk voor meer informatie op de website van de school of neem contact op met Simone Rossing 
(andere	helft	duo-directie)	0297-521755.

Reageren	op	deze	vacature	kan	t/m	uiterlijk	22	september	2013.	Je	kunt	je	sollicitatiebrief	+	CV	
per	mail,	inclusief	2	referenties,	versturen	aan	Stichting	ICBO	t.a.v.	dhr.	M.H.J	Kwantes	(Directeur	
Bestuurder	en	voorzitter	van	de	BenoemingsAdviesCommissie)	directie@icbo-uithoorn.nl	
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

school-vuurvogel 130903.indd   1 03-09-13   15:05
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  Spectrum-SPCO

     
Spectrum-SPCO staat voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs, is verantwoor-
delijk voor negen basisscholen in Lansinger-
land met ruim 2300 leerlingen en 200
medewerkers.

Voor CBS De Poort te Bleiswijk en CBS 
De Acker te Bergschenhoek zoeken wij een

INSPIRERENDE DIRECTEUR

Meer informatie over deze functies is te 
vinden op www.spectrum-spco.nl. 

Wilt u meer informatie over de school, 
kijk dan op www.cbsdepoort.nl 
of www.cbsdeacker.nl

school-spectrum 130807.indd   1 07-08-13   10:11

VAKANTIE 
IS...

...HET ONMOGELIJKE 
MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers 

om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/

vrijwilligers 
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Vakbekwaam, kindgericht.....
 

Trivium zoekt een
 

Directeur (m/v)
 

voor basisschool De Wegwijzer in Elst. 
(0,8 – 1,0 fte, ingaande 1 januari 2014)

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

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

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

Uw sollicitatiebrief, voorzien van CV,  kunt u voor 20 september a.s. mailen 
naar het Bestuurscentrum van Trivium: corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl  
ter attentie van H. van Dorp, directeur/bestuurder.

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

Stichting Trivium is een dynamische 

onderwijsorganisatie voor protestant 

christelijk onderwijs, waar professionele 

beleidsontwikkeling centraal staat.

Samen met veertien basisscholen 

verzorgen we christelijk basisonderwijs 

in Zuid-Gelderland. 

school-trivium 130902.indd   1 03-09-13   09:36
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

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

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

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

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 
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Kleine advertenties

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. 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: 

Training: 

Gevraagd: 

Afrikaproject: 

Bij Kaatsheuvel: uniek, comfortabel, volledig ingericht vakantiever-
blijf met eigen ingang en terras bij onze herenboerderij (rijksmonu-
ment), 2-4 pers., B&B mogelijk, grote tuin. Winkels dichtbij, fiets- en 
wandelroutes aanwezig. Info: www.hoogehoeve.nl of (06) 20 74 51 76 of 
(0416) 27 34 13.

Workshop over de kunst van het schrijven van korte verhalen met 
Pim Wiersinga, romanschrijver, en Kees Admiraal, historicus, in 
het weekend van 20-22 september in Bildungstaette te Emlichheim 
(Graafschap Bentheim) met terugkomdag in Coevorden. € 285,- p.p. 
incl. logies/maaltijden. Max. 10 personen. Info/aanmelding z.s.m.: 
ca.admiraal@aol.nl of tel. (0524) 53 33 74

Voor een middelbare school in Togo, tafels, stoelen (stapelbaar), 
kopieerapparaat (toner), computers en printers. De plaatselijke kerk 
wil graag muziekinstrumenten. Half november zenden wij een zeecon-
tainer naar Togo. Wie of welke school kan ons helpen aan bruikbare 
spullen en zo onze betrokkenheid aan hen tonen?
Klaas Spier, (072) 561 10 78, k.spier7@upcmail.nl

Wilt u een schoolbreed Afrikaproject combineren met een actie voor 
de bouw van een basisschool (Sunyani/Ghana) dan mag de school 3 
leskisten + 1 kist aan muziekinstrumenten 3 weken kosteloos gebrui-
ken. De leskisten worden gratis gebracht/gehaald. De Wilde Gansen 
wil de opbrengst verdubbelen. De stichting (www.mchildcare.nl) kan 
ook afgeschreven meubilair/leermaterialen gebruiken. Info via: Pau-
line van den Berg, pem.vd.berg@quicknet.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
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DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN 
GEEN TIJD WORDEN DAT U DE 
PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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



stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

PRIMAIR ONDERWIJS
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
(06) 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

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

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Nationaal Onderwijsakkoord

Jij krijgt de ruimte 
voor je vak terug!

www.nationaalonderwijsakkoord.nl 

Meer Waardering
• Ontwikkeling loonruimte 

• Meer tijd en geld voor scholing

• Nieuwe seniorenregeling 
 en overgangsregeling 
 huidige BAPO

• Minder fl exibele contracten

Meer Werkgelegenheid
• 3.000 extra banen voor 
 jonge leraren

• Grotere baankansen jongeren

• Baangarantie aankomende 
 docenten in tekort vakken VO

Minder Werkdruk
• Terugdringen 
 administratieve rompslomp

• Meer autonomie, zeggenschap

• Extra capaciteit door 
 meer personeel

• Flexibilisering onderwijstijd VO

0303 advertentie SJ.indd   1 02-09-13   16:48


	01-07
	08-15
	16-25
	26-33
	34-40

