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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.

Uren schrijven
Naar aanleiding van de recente 
stelling in Schooljournaal en op 
www.cnvo.nl (We moeten met z’n 
allen uren gaan schrijven om te laten 
zien hoeveel we daadwerkelijk wer-
ken) even de volgende opmerking. Ik 
herinner mij dat zo’n 15 jaar gele-
den aan ons de verplichting werd 
opgelegd om aan het eind van de 
week een urenstaat in te vullen; dus 
iedere dag bijhouden wat je voor de 
school deed en aan het eind van de 
week een excelsheet invullen en 
printen tot op het kwartier nauw-
keurig: tijdstip op school aanwezig, 
lestijd, pauze, lestijd, middagpauze 
met of zonder correctiewerk/plein-
wacht, lestijd, naschoolse activi-
teiten en of je ’s avonds nog voor 
de school bezig was. Alleen al dit 
bijhouden kostte minstens een 
halfuur in de week. Veel collega’s 

verzuchtten: ‘Ik kan m’n tijd beter 
besteden’. Regelmatig bleek ik we-
ken te maken van rond de 60 uur en 
daar heb ik nooit moeilijk over ge-
daan. Dat onderwijsmensen met het 
hart op de goede plaats veel meer 
uren maken dan er in hun arbeids-
contract staat is algemeen bekend 
en het wiel hoeft niet nogmaals te 
worden uitgevonden. Hulde aan alle 
collega’s die zich voor meer dan 100 
procent inzetten voor hun kinderen; 
zo nu en dan waardering van hoger-
hand is dan ook zeker op z’n plaats, 
zowel in woorden als daden.
Jetse Kuipers, Elburg 

Medisch advies
Ik geloof mijn ogen niet bij het lezen 
van de kop in de inhoudsopgave van 
Schooljournaal 13: ‘Verplichte in-
enting goed idee’. Nee, ik ben geen 
leerkracht uit de Biblebelt, en ja, ik 

ben wel ouder van kinderen. Boven-
dien heb ik een onderbouwde me-
ning over de dwaasheid van inenting 
in een land waarin de kwaliteit van 
hygiëne hoog staat aangeschre-
ven. Er is op inenten (zo blijkt uit 
internationaal onderzoek) genoeg 
aan te merken; daarnaast wordt in 
Nederland amper vergelijkend on-
derzoek gedaan naar wel en niet in-
geënte groepen kinderen. Zo horen 
we wel over toename van autisme 
en adhd, maar niet over onderlig-
gende oorzaken. Ook horen we niet 
over toename van kinkhoestgeval-
len, terwijl hiertegen wel ingeënt 
wordt. Misschien is Schooljournaal 
niet het juiste kanaal voor het geven 
van medisch advies? In elk geval: 
als ouder wil ik niet dat de overheid 
in mijn verantwoordelijkheid treedt; 
de overheid is er namelijk niet als 
een en ander tot vervelende gevol-
gen leidt.
Rein Sybesma, Hardenberg

Naschrift redactie
Natuurlijk is Schooljournaal niet het juis-
te kanaal voor het geven van medisch 
advies, maar wel voor het ventileren van 
verschillende meningen. En daar ging 
het in dit nieuwsberichtje om. Het was 
dus niet de mening of een advies van 
CNV Onderwijs/Schooljournaal.

Brieven

colofon
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Stuurlui
In het vorige Schooljournaal gaf de heer Rutgers in een brief pre-
cies aan waar het in het onderwijs om draait. Helemaal mee eens. 
Ook ik roep al jaren: Ruk iedereen die zich met onderwijs geven 
bemoeit achter het bureau vandaan, dan krijgen we kleine groe-
pen en kunnen we ieder kind de zorg geven die het toekomt. De 
beste stuurlui staan aan wal, ze hebben alleen geen idee wat zich 
op het schip afspeelt.
R.M. Fokke, Goor               
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Onderwijs ontspringt 
bezuinigingsdrift 

Mooie hoedjes en mooie woorden van de 
nieuwe koning kunnen niet verhullen dat 

er 6 miljard euro bezuinigd moet worden. 
Onderwijs wordt daarbij ontzien. Sterker nog: 

er wordt door het Nationaal Onderwijsakkoord 
689 miljoen euro geïnvesteerd in waardering, 

werkdruk en werkgelegenheid.

gen. Internationaal gezien doet Nederland het overigens niet goed 
en blijven de investeringen achter. Wat verder opvalt door de hele 
begroting heen is de sterke nadruk op prestaties: van zwak naar goed 
en van goed naar excellent.

PRiMAiR ONDERWijS
Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is afgenomen (7 procent 
in 2010 – 3 procent in 2012), maar de verbetering van onderwijskwa-
liteit stagneert, schrijven de bewindslieden. Leerlingen, studenten, 
scholen en docenten worden onvoldoende uitgedaagd om het beter 
dan ‘goed genoeg’ te doen. Zo moet de gemiddelde Cito-eindscore 
van 535,5 (2012) naar 537 in 2015. Het percentage opbrengstge-
richte scholen moet van 35 procent (2010/2011) naar 60 procent 
(2015) en 90 procent (2018).
Het humanistisch vormend en godsdienstonderwijs is gered, en 
behoudt een stabiele subsidiestroom. Aan een aantal andere tijde-
lijke bekostigingen komt een einde, zoals die voor onderwijstijdver-
lenging (vanaf 2014) en de conciërgeregeling (vanaf 2015).
CNV Onderwijs vindt dat het onderwijs de afgelopen jaren door de bezuini-

gingen is belemmerd om het beter dan ‘goed genoeg’ te doen. Onderwijsperso-

neel staat hierdoor voor de onmogelijke opgave om met steeds grotere klassen 

en minder mensen steeds hogere prestaties te leveren.

Onderwijs is onmisbaar voor een vitale 
samenleving en een veerkrachtige economie, 
zo schrijven de bewindslieden in de Onder-
wijsbegroting 2014. Daarom investeert het 
kabinet ondanks financieel moeilijke tijden in 
het onderwijs. Het gaat om een bedrag van 689 
miljoen euro, veilig gesteld door het Nationaal 
Onderwijsakkoord (zie kader), en een bedrag 
van 204 miljoen euro dat eerder geboekt stond 
als bezuiniging maar nu toch door scholen 
gebruikt kan worden om de inflatie op te van-

kOP 
Xxx
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Na jaren op nul te hebben gestaan, 
krijgt onderwijspersoneel in 2014 
weer een salarisverhoging. Met dank 
aan het Nationaal Onderwijsakkoord 
(NOA), waar CNV Onderwijs haar 
handtekening onder zette. Voorzitter 
Helen van den Berg: ‘Zonder dit 
akkoord was deze 689 miljoen euro 
voor onderwijs er niet gekomen.’ 

Collegavakbond AOb tekende het akkoord 
niet en veegt nu de vloer aan met de afspra-
ken. Het zou allemaal niks waard zijn en loze 
beloften bevatten. Van den Berg reageert: 

‘Door wél te onderhandelen hebben wij 689 euro vrijgespeeld 
voor het onderwijs. Daarmee zorgen we voor minder werkdruk, 
meer waardering en meer werkgelegenheid. En deze afspraken 
hebben we gemaakt voor alle mensen in het onderwijs, dus ook 
voor de AOb-leden. Met alleen problemen benoemen en daarna 
weglopen bereik je helemaal niets.’

TEvREDEN
D66-voorman Alexander Pechtold beweert dat de 689 miljoen 
euro voor het Nationaal Onderwijsakkoord uit de onderwijsbe-
groting zelf komt. In een debatje dinsdagavond met Diederik 
Samsom (PvdA) begreep zelfs presentator Ferry Mingele er niets 
meer van, maar Samsom zei: ‘In deze tijd van 6 miljard bezuini-
ging, vind ik 689 miljoen euro voor onderwijs iets om heel tevre-

Meer salaris voor onderwijspersoneel in 2014
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HET ONDERWijSPERSONEEL
De bewindslieden melden dat er meer waardering voor leraren 
komt: dat zien ze niet alleen vanaf volgend jaar in hun portemonnee, dat 

voelen ze ook in hun dagelijks werk. Puttend uit NOA: Hun werkdruk 
wordt minder, ze krijgen meer tijd en middelen voor bijscholing, 
en er worden 3.000 extra banen voor jonge docenten in het 
basis- en voortgezet onderwijs geschapen (of omgezet van flex naar 
vast). De budgetten voor de leraren- en promotiebeurs worden iets 
verhoogd. Ook wordt samenwerking tussen lerarenopleidingen en 
scholen gestimuleerd met als doelen: beter omgaan met verschillen, 
opbrengstgericht werken, beginnende leraren beter begeleiden, 
ouderbetrokkenheid vergroten en pesten tegengaan. Verder komt 
er een bijscholingsplicht en moeten leraren vanaf 2017 allemaal 

geregistreerd zijn in het lerarenregister. 
CNV Onderwijs zal druk blijven uitoefenen dat er 

concrete maatregelen komen die de werkdruk in het 

onderwijs verminderen en de professionele ruimte 

vergroten. 

vOORTGEZET ONDERWijS
Scholen moeten beter presteren, eist het kabi-
net en ze moeten dat ook inzichtelijk maken. 
Daarom moet het percentage opbrengstgerichte 
scholen omhoog van 25 procent (2011/2012) 
naar 50 procent in 2015 en 90 procent in 
2018. Ook moeten de gemiddelde examencij-

Langs de route op Prinsjesdag.
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den over te zijn, en dat ben ik dan ook!’ Van den Berg zegt: ‘We 
hebben met dit akkoord dreigende bezuinigingen voorkomen, 
investeringen veiliggesteld en 150 miljoen euro extra bedongen 
voor 3.000 nieuwe banen voor jonge leraren.’ De 689 euro 
miljoen die nu gemoeid is met het akkoord, stond in het regeer-
akkoord als investering voor het jaar 2017. Dat geld zou er komen 
als er een akkoord zou komen met afspraken over modernisering 
van arbeidsvoorwaarden. Onderdeel daarvan is vervanging van 
de bapo door een nieuwe seniorenregeling en een overgangsrege-
ling voor huidige bapo-gebruikers (zie pagina 18/19).

HOOGSTE TijD
‘Over het naar voren halen van de loonruimte naar 2014, en 
daarmee het realiseren van een salarisverhoging, kun je smalend 
doen’, zegt Van den Berg, ‘maar we hebben op deze manier wel 
bereikt dat onderwijspersoneel na vier jaar van die nullijn af 
is. En dat was de hoogste tijd! Wij kiezen er dus voor om al in 

2014 iets te doen. Zonder dit akkoord was 
dat niet gelukt! Ook hebben we opgenomen 
dat er nu echt iets gaat gebeuren aan de te 
hoge werkdruk. Het onderzoek dat CNV 
Onderwijs vlak voor de zomer hield, zal 
daarbij meegenomen worden. Het mes gaat 
in de administratieve rompslomp en er komt 
meer ruimte en geld voor professionalisering. 
We dragen er zo aan bij dat de leraar, de 
onderwijsondersteuner, de schoolleider zijn 
vak terugkrijgt en dat er meer rust komt in 
het onderwijs.’ 
De afspraak is dat de NOA-partners elkaar 
twee maal per jaar treffen om de voortgang te 
bespreken. ‘We hebben getekend onder voor-
waarde dat het akkoord niet in een la belandt 
en dat zal dus ook niet gebeuren.’ 
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bezuiniging op de kenniscentra. Naast een fors verlies aan banen zal het 

leiden tot versnippering van bestaande expertise.

HOGER BEROEPSONDERWijS
Er moeten meer academisch en master-opgeleide docenten aan de 
slag in het hbo. Hun aandeel moet stijgen van 66,2 procent in 2011 
naar 80 procent in 2016. De tweejarige associate degree wordt een 
vast onderdeel van het studiepalet van de hogescholen. Studenten 
die wel willen doorleren maar opzien tegen een vierjarige opleiding 
kunnen zo worden bediend. Voor vwo’ers met hbo-aspiraties komen 
er intensieve, driejarige opleidingen aan de hogescholen.
Door een korting op de rijksbijdrage van hogescholen en universi-
teiten wordt oplopend van 15 miljoen euro in 2014 tot 65 miljoen 
structureel in 2017 de overhead verminderd in het hoger onderwijs.  
CNV Onderwijs vraagt zich af of de doelstelling van 80 procent acade-

misch en master-opgeleide docenten gehaald gaat worden. Verder mag de 

bezuiniging op overhead niet in de collegezalen neerslaan, zoals dat in het 

basisonderwijs is gegaan met een soortgelijke bezuiniging.

Ciska de Graaff
Peter Magnee

fers omhoog, bijvoorbeeld havo Nederlands 
van 6,0 nu, naar 6,2 in 2015.   
Verder wordt € 18 miljoen extra geïnvesteerd 
in schoolleiders om hun deskundigheid te 
bevorderen en hun leiderschapskwaliteiten te 
versterken. Daarmee komt de extra investering 
voor schoolleiders in 2014 op 150 miljoen. 
Gratis schoolboeken en maatschappelijke 
stages worden afgeschaft. De bekostiging van 
het voortgezet onderwijs wordt vanaf 2015 
opgehoogd met € 110 miljoen. Dat geld is 
afkomstig uit het gemeentefonds, omdat 
gemeenten minder aan huisvesting kwijt zijn 
dan zij vergoed krijgen.
Niet in de Onderwijsbegroting, maar wel in 
het Nationaal Onderwijsakkoord staat dat de 
urennorm in het voortgezet onderwijs daalt 
van 1.040 naar 1.000 uur op jaarbasis en dat 
de schotten tussen de leerjaren verdwijnen. 
CNV Onderwijs vindt dat na alle bezuinigingen 

van de afgelopen jaren de eisen aan het voortgezet 

onderwijs wel heel hoog zijn. De vakvereniging is blij 

met de flexibilisering van onderwijstijd. Dat geeft 

scholen meer ruimte.  

MiDDELBAAR BEROEPS-
ONDERWijS
Het kabinet wil dat in 2014 per niveau 68 pro-
cent van de studenten hun papiertje haalt en 
in 2015 70 procent. Het aantal schoolverlaters 
moet dalen van 41.800 in 2009 tot 30.000 in 
2014 en 25.000 in 2016. Voor kwaliteitsver-
betering van het onderwijs en invoering van 
een Lerarenregister op roc’s en aoc’s komt 
€ 250 miljoen beschikbaar, onderdeel van 
het Nationaal Onderwijsakkoord. Met deze 
kwaliteitsafspraak krijgen scholen een extra 
prikkel om alles uit hun leerlingen te halen. In 
het kader van doelmatigheid van opleidingen 
(samenvoegen/opheffen, aangenomen in de 
Eerste Kamer) wordt het totale budget voor het 
mbo in 2017 gekort met € 60 miljoen tot € 80 
miljoen vanaf 2018.   
Het budget van de kenniscentra wordt gekort 
met € 40 miljoen euro in 2015 tot structureel 
€ 80 miljoen euro (inclusief groen onderwijs) 
in 2016. De bezuinigingsmaatregel heeft als 
gevolg dat de wettelijke taken van de kennis-
centra (waar mogelijk) worden ondergebracht 
bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
en de mbo-instellingen.
Er komt een subsidieregeling van 209 miljoen 
om werkgevers te stimuleren tot het bieden van 
praktijk- en werkleerplaatsen.
CNV Onderwijs blijft zich verzetten tegen de enorme 



Tennisballen 
tegen bijgeluid
Op basisschool De Caleidoscoop in Almere hebben ze een creatieve 

oplossing gevonden om het geluid van schuivende stoelen tegen te gaan. 

De school monteerde tennisballen onder de stoelpoten. Een dove leerling 

had last van bijgeluiden, zoals het schuiven van stoelen. ‘Daar moest een 

oplossing voor komen. Eerst dachten we aan een nieuwe vloer, maar dat 

was te kostbaar’, vertelt Els Zoete, regisseur brede school. ‘Met de ouders 

van de leerling, huismeester Arno Belterman en de directeur zijn we gaan 

nadenken over een goedkoper alternatief. Toen kregen we het idee om 

tennisballen onder de stoelen van haar klas te monteren.’ Een tennispark 

in Almere, partner van de basisschool, gaf de school een stel afgedankte 

ballen.  Toen de dove leerling deze zomer naar een nieuwe klas ging, 

moesten de ballen meeverhuizen. Maar de leerkracht wilde de tennisballen 

niet meer kwijt. Zoete: ‘We hebben besloten om dan maar alle klassen van 

tennisballen te voorzien. Dat is een dure klus, daarom zocht ik contact met 

de Richard Krajicek Foundation. Die heeft ons drieduizend ballen geschon-

ken.’ De vader van een leerling is een week bezig geweest om alle ballen van 

een insnede te voorzien. Aanvankelijk waren sommige leraren nog scep-

tisch: ‘Wat een gedoe, die tennisballen, dat hoeft voor ons niet zo’. Maar 

nu willen ze niet meer anders, zegt Zoete. ‘Onze school heeft twee verdie-

pingen. Als de 

b o v e n b o u w, 

die boven zit, 

een kringge-

sprek heeft en 

met stoelen 

gaat schuiven, 

hoorde je dat 

eerst erg goed. 

Nu heeft nie-

mand er meer 

last van.’ TS

Schoolnieuws

• We gaan de bezuinigingen allemaal voelen. en 
dan gaat een bepaald slag mensen op Facebook 
domme opmerkingen posten als: Hadden de 
ouders van Mark Rutte maar een condoom 
gebruikt, dan hadden we dit kabinet niet gehad.
• Nederland is een democratie. We stemmen en 
krijgen dan een bepaalde regering. Daar zijn we 
dus allemaal zelf bij. en als je er niet bij wilt 
zijn, stem je niet of stap je als partij uit het 
kabinet, daarmee de kans verspelend te regeren. 

• Dat beste-stuurlui-staan-aan-wal-gevoel 
bekroop mij ook een beetje rondom het 
Nationaal Onderwijsakkoord. CNV Onderwijs 
regeerde wel mee en tekende het akkoord. 
Daarmee kwam er 689 miljoen euro 
beschikbaar voor meer salaris, meer banen en 
minder werkdruk, geld dat er anders niet was 
gekomen. Tel je zegeningen.
Ciska de Graaffjo
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Zomerscholen groot succes
De proef met zomerscholen in het voortgezet 
onderwijs, die CNV Onderwijs samen met de 
VO-raad is begonnen, is een groot succes. 
Van de leerlingen die deelnamen aan het 
project is 85 procent alsnog overgegaan. 204 
van de 241 deelnemende leerlingen lukte het 
om zich toch nog te plaatsen voor het volgend 
leerjaar. In de zomerschool volgen leerlingen 
die aanvankelijk zouden blijven zitten tijdens 
hun vakantie twee weken lang een intensief 
lesprogramma om de vakken waarop ze on-
voldoende presteren bij te spijkeren. Bij een 
goed resultaat gaat de leerling alsnog over 
naar het volgend leerjaar.
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal 
zittenblijvers in het voortgezet onderwijs in 
Nederland relatief hoog is. Jaarlijks blijft vijf 
procent van de leerlingen zitten. Vooral in 
4havo is het percentage zittenblijvers hoog: 
veertien procent van de leerlingen blijft in dit 
jaar zitten. De zomerschool wordt gezien als 
een mogelijke maatregel om het aantal zit-
tenblijvers terug te dringen. 
Op dit moment wordt het project geëvalueerd. 
Op basis van de conclusies van de evaluatie-
ronde wordt besloten over een nieuwe sub-
sidieaanvraag voor een tweede jaar zomer-
scholen. De pilot wordt gefinancierd door het 
ministerie van Onderwijs.

Schooljournaal 7
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Groep 8 van basisschool De Schutkampen in Smilde bezocht vorige week het Drents Museum in Assen 
voor de tentoonstelling over de Dode Zeerollen, om zich te verdiepen in de eeuwen oude teksten.foto

Jeroen  
van Kooten

‘Een kind is geen Cito-toets’
Christelijke Onderwijsgroep (COG) Drenthe stopt met de 

Cito-toets vanwege het openbaarmaken van de Citoscores. 

Bestuursvoorzitter Albert Velthuis vindt het maar niks dat ge-

gevens van kinderen zomaar op straat komen te liggen. ‘Een 

kind is geen Citotoets. Aan de hand van één cijfer wordt ge-

keken hoe een school ervoor staat, terwijl veel meer aspecten 

een rol spelen. Primair onderwijs is meer dan rekenen en taal. 

Het gaat om de algehele vorming van het kind. Het lijkt hier 

wel Amerika: Ranking the school.’ Via de Wet Openbaarheid 

Bestuur (WOB) lukte het RTL Nieuws om in bezit te komen 

van de gemiddelde schoolscores van de eindtoetsen van 

de jaren 2010-2012. Samen met onderwijssocioloog Jaap 

Dronkers werd een methode bedacht om een rapportcijfer 

toe te kennen aan de prestatie van de school. Hierin wordt 

onder andere rekening gehouden met opleidingsniveau en 

culturele afkomst van de ouders, samenstelling van de buurt 

en resultaten van vergelijkbare scholen. Een school die naar 

verwachting presteert krijgt een 7. Basisscholen in Drenthe 

zouden de Cito-toets het slechtst maken van alle provincies. 

Velthuis vindt dat appels met peren vergelijken. ‘In onze pro-

vincie is het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs 

bijvoorbeeld veel lager, maar daar wordt geen rekening mee 

gehouden.’ Hij zegt een goed alternatief te hebben voor de 

eindtoets, de zogenaamde plaatsingswijzers. ‘Daarin volgen 

we de leerlingen vanaf eind groep 6 tot en met groep 8 via 

het leerlingvolgsysteem en doen we observaties.’

Ook CNV Onderwijs is kritisch. Volgens de bond gaat het om 

de ontwikkeling van het kind, niet om ranglijstjes. Het kan 

niet de bedoeling zijn dat kinderen slechts worden opgeleid 

tot zeer goede toetsenmakers. Natuurlijk moeten scholen 

verantwoording afleggen, maar dat kan ook op een andere 

manier. TS
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ontslagen docent Ibn Ghaldoun  
zwaar teleurgesteld
Vorige week maakte het kabinet bekend dat de financiering 

van Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun zal 

stoppen. De Rotterdamse school waar eind mei 27 examens 

werden gestolen, blijkt meer problemen te hebben, zo staat in 

een vernietigend rapport van de Onderwijsinspectie. Gemeld 

wordt dat 45 tot 80 procent van de lessen door onbevoegd 

of onderbevoegd personeel wordt gegeven.’ Daarnaast is 

het slecht gesteld met het taalbeleid en beheersen de do-

centen de Nederlandse taal onvoldoende. ‘De onderwijs-

kwaliteit wisselt en is daarmee onzeker en risicovol voor de 

toekomst’, aldus het rapport van de Inspectie. De Tweede 

Kamer vraagt zich af waarom de Inspectie niet eerder ingreep 

op deze school. Gevolg nu is dat alle docenten de wacht 

is aangezegd. Docent natuur- en scheikunde E. Bofarid uit 

Rotterdam is geschokt door het ontslag. Na 17 jaar lesgeven 

(met diploma) staat hij nu opeens op straat. Hij is gefrustreerd 

en de situatie valt hem zwaar. ‘Ik vind het erg jammer. Deze 

school was gezellig en iedereen voelde zich er thuis. Veel ou-

ders zeggen dat ze terug gaan naar Marokko omdat er hier in 

Nederland geen passende school meer is voor hun kinderen. 

En dat terwijl we soms beter presteren dan andere scholen. 

Mijn zoon heeft hier eerder ook op school gezeten en hij heeft 

nu zijn bachelor geneeskunde gehaald met een 8,3. Ik ben 

verslagen en denk nog niet aan solliciteren. Misschien dat ik 

naar België ga. Hier ga ik het niet eens meer proberen,ze  zien 

je toch als het zwarte schaap.’ MB
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 
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Geachte heer van Dijk, 
Beste Jasper,

CNV Onderwijs is tevreden over 
het Nationale Onderwijsak-
koord. Vooral door de beleids-
rust die hierdoor zal ontstaan. 
Het onderwijs wordt nog altijd 
opgezadeld met nieuwe regels, 
werkdrukveroorzakende bureaucratie 
en soms zelfs een stelselwijziging. De 
politiek is daar ook schuldig aan, want 
voor veel incidenten en maatschap-
pelijke problemen wordt de oplossing 
in het onderwijs gezocht. Na een inci-
dent worden Kamervragen gesteld en 
een bewindspersoon wordt gevraagd 

om met een algemene maatregel te 
komen. Meestal zonder extra geld 
zodat de werkdruk in het onderwijs 
alleen nog maar oploopt.
Daarnaast merken wij meer en meer 
overheidsbemoeienis met de arbeids-
voorwaarden van onderwijspersoneel. 
Inzet, loon en ouderenregelingen 
horen gespreksonderwerp te zijn aan 
de cao-tafel. In het onderwijsakkoord 
zijn de verantwoordelijkheden weer 
vastgelegd waar ze horen. 
Scholen hebben met veel regeldruk 

te maken; kijk alleen al naar de 
verantwoordingsverplichting vanuit de 
Inspectie. Het schrappen van regels 
levert professionele ruimte en meer 
tevredenheid op. Daarnaast zullen de 
3.000 extra banen voor jonge leraren 
een positief effect hebben op de 
werkdruk. Opheffen van de nullijn was 
een breekpunt voor CNV Onderwijs 
bij het sluiten van dit akkoord. Sinds 
het ontstaan van de economische 
crisis heeft onderwijspersoneel al 1,5 
miljard euro bijgedragen door een 
langdurige nullijn. Dat is 10 procent 
koopkrachtverlies! Daar spreekt 
totaal geen waardering uit en daarom 
ben ik blij dat er een einde is gekomen 
aan die nullijn. Het onderwijsveld kan 
hiermee aan de slag en de politiek kan 
zich rustig houden. Laten we elkaar 
daarmee succes wensen.

Inzet, loon en 
ouderenreGelInGen horen 
Gespreksonderwerp te 
zIjn aan de cao-tafel

Akkoord pensioenregeling ABP 2014
Na moeizaam overleg is er toch nog een onderhandelaarsakkoord 
bereikt over het aanpassen van de pensioenregeling van ABP 
aan de krappere fiscale regels die in 2014 ingaan. Dit betekent 
dat voor nieuwe pensioenopbouw de richtleeftijd wordt verhoogd 
van 65 jaar naar 67 jaar en dat het opbouwpercentage wordt 
verlaagd van 2,05 procent naar 1,95 procent. Het tot 2014 
al opgebouwde pensioen blijft onaangetast. Werknemers 
gaan er door dit akkoord ruim 2 procent in netto inkomen 
op vooruit. Werknemers worden voor de versobering van de 
pensioenopbouw gecompenseerd doordat zij niet langer de 
zogenaamde VPL-premie hoeven te betalen. Deze premie dient 
ter financiering van de fpu en de extra inkoop van pensioen 
over diensttijd tot 2006 voor wie niet meer met fpu kan. Op dit 

moment betalen werknemers hiervoor 2,4 procent over hun 
hele salaris. Het schrappen van de premie vanaf 2014 levert een 
netto koopkrachtverbetering op van ruim 2 procent. Bestuurder 
Willem Jelle Berg kan leven met het akkoord: ‘Aanpassing van 
de pensioenregeling is onvermijdelijk, gezien de door de politiek 
opgelegde fiscale beperking. Het is mooi dat onderwijspersoneel 
er hierdoor netto op vooruit gaat. Maar het is geen verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden, want de rekening wordt immers 
door de werknemers zelf betaald.’ Zodra er duidelijkheid is 
over de fiscale regels voor 2015 en het nieuwe Financieel 
Toetsingskader (FTK), dat in 2015 moet ingaan, wordt er verder 
onderhandeld over structurele wijziging van de pensioenregeling 
van ABP. (Zie ook de rubriek Werk & Recht op pagina 20.)

www.nationaalonderwijsakkoord.nl
Stem mee:

Als lid van CNV Onderwijs is jouw 
stem bepalend in de koers van 
onze vakvereniging. Graag leggen 
wij het volledige akkoord (zie pagi-
na 4-6) met positief advies aan jou 
voor. Stemmen gaat op basis van 
je lidmaatschapsgegevens. Houd je 
lidnummer dus bij de hand. 
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    vAn Dijk
Geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Terecht stel je dat we niet elk 
maatschappelijk probleem bij het 
onderwijs moeten neerleggen. Te 
lang werden scholen overladen met 
taken die weinig met onderwijs te 
maken hebben. Hetzelfde geldt voor 
de bureaucratie als gevolg van eisen 
van de Inspectie. De overheid moet 
niet uitgaan van wantrouwen, maar 
van vertrouwen. Wat mij betreft vooral 
in leraren, want dat zijn de echte 
deskundigen voor de klas. Iets anders 
is het tekort aan investeringen in 
onderwijs. Jij bent tevreden met het 

onderwijsakkoord, maar ik hoop niet 
dat het een reden is voor CNV Onder-
wijs om achterover te leunen. Want 
deze regering investeert per saldo 
niets extra in onderwijs. Sterker nog, 
de stille bezuinigingen van afgelopen 
jaren werken nog altijd door. Gevolg: 
steeds meer scholen kampen met 
financiële problemen. Personeel 
wordt ontslagen, klassen worden 
groter. Laatst ontving de Kamer een 
veelzeggende brief van de stichting 
Convent, een Twents schoolbestuur, 

met daarin een confronterende 
opsomming van problemen die 
waarschijnlijk op alle scholen 
terugkeren. De boodschap: ‘Veel 
meer werk voor minder geld.’ Toch 
kiest deze regering voor nieuwe 
miljardenbezuinigingen. Terwijl 

het zo logisch is dat investeringen in 
onderwijs de sleutel zijn om uit deze 
crisis te komen. Je creëert banen, 
je verbetert de onderwijskwaliteit 
en je versterkt de weerbaarheid van 
jongeren die op de krappe arbeids-
markt terechtkomen. Alleen maar 
voordelen. Daarom roep ik iedereen 
in het onderwijs op om zijn stem 
te laten horen. laten we dit kabinet 
ervan overtuigen dat je scholen niet 
eeuwig kunt overvragen en dat het tijd 
wordt voor structurele investeringen 
in onderwijs. 

     Jasper van Dijk is lid van de Tweede Kamer 
namens de SP   
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de stIlle bezuInIGInGen 
van afGelopen jaren 

werken noG altIjd door

Hij is vier, bijna vijf. Zijn ene oog kijkt naar zijn neus 
en op zijn gezicht plakt meestal een snottebel. 
Tijdens het zelfstandig werken wordt een puzzel al 
snel een vliegtuig. Tekenen is krassen. Op de fiets 
wil hij het liefste botsen. Elke dag maakt hij mij 
wijs dat zijn melk, echt waar, op is. Waarna ik altijd 
een vol pakje melk uit de prullenbak mag vissen. 
Ondanks mijn oplettend juffenoog zijn een aantal van 
zijn klasgenoten al de dupe geweest van zijn wilde 
spel. De ‘o’ spreekt hij uit als ‘u’ en behalve duw- en 
trekspelletjes speelt hij ook graag, zoals hij zelf zegt, 
in de ‘puppenhoek’.  
'Juf’, zegt hij, wat gebeurt er als ik “pannenkoek” 
tegen je zeg?' 'Waarom vraag je dat?', zeg ik op mijn 
beurt. 'Mijn mama zegt dat ik van school af moet als 
ik “pannenkoek” tegen jou zeg.' ‘Nou lieverd’, zeg 
ik, ‘wanneer jij “pannenkoek” tegen mij zegt gaan 
we eerst wel even met elkaar praten.' Hij: 'Hoef ik 

dan niet gelijk van school?' Ik: ‘Nee, maar als jij heel 
graag “pannenkoek” tegen mij wil zeggen... dan mag 
je dat wel fluisteren in mijn oor, zodat niemand het 
hoort.’ Hij klimt op mijn schoot, zijn warme, groene 
snottebel net niet tegen mij aan. Terwijl zijn gefluister 
wat spettert in mijn oor, zegt hij: 'Ik wil helemaal 
nooit “pannenkoek” tegen jou zeggen hoor!'

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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Activiteiten rondom 
Dag van de Leraar
Waardering voor de leraar is voor CNV Onderwijs van 

groot belang. Daarom wordt op 5 oktober, Dag van de 

Leraar, meegedaan aan verschillende activiteiten door 

het hele land. Verder zullen leden hun waardering voor 

collega’s tonen door een cadeau uit te delen tijdens de 

dagen voorafgaand aan de Dag van de Leraar.

De activiteiten op een rijtje:  

30 september tot 4 oktober: Leden bezoeken de scholen

3 oktober: Onderwijsdag Kampen. Op de onderwijs-

markt aldaar is CNV Onderwijs vertegenwoordigd met 

een kraam 

4 oktober: Onderwijsdag Almere, de onderwijsstad van 

het jaar. Hier zal CNV Onderwijs twee workshops verzor-

gen: Professionele ruimte en Van Goed naar Geweldig. 

De bond zal ook aanwezig zijn met een onderwijskraam. 

Vice-voorzitter Joany Krijt zal de uitreiking van Het gou-

den Oog voor de beste lesvideo bijwonen.

5 oktober: Voorzitter van CNV Onderwijs, Helen van den 

Berg, zal deelnemen in de jury van de verkiezing van de 

Leraar van het Jaar. 

8 oktober: Gratis te bezoeken lerarencongres, Roc A12, 

Ede. Leden van CNV Onderwijs zullen hierbij verschil-

lende workshops organiseren. Daarnaast is er de CNV 

Onderwijskraam en zullen in de ochtend bestuurders 

aanwezig zijn. Kom langs onze kraam op één van de 

onderwijsdagen voor een leuke verrassing. Kijk ook op 

www.cnvo.nl/dvdl voor meer details over alle activiteiten.

7 september: Leerlingen van de scholengemeenschap 
Pieter Zandt met vestigingen in Staphorst, Kampen 
en Urk moeten hun nieuwe door de school gegeven 
agenda inleveren. Dit vanwege een afbeelding van een 
meisje met een peaceteken op haar shirt. Verontruste 
ouders zagen het embleem als teken van de antichrist. 
(bron: Trouw)

9 september: Franse scholen krijgen een handvest 
voor levensbeschouwelijke neutraliteit. Het is een 
affiche met vijftien regels voor goed samenleven dat 
in elke openbare school aan de muur hangt. Er staat 
onder andere op dat het niet de bedoeling is om met 
nadrukkelijk religieuze kleding op school te komen. 
(bron: Trouw)

12 september: Op zwakke en zeer zwakke middelbare 
scholen gaat de Onderwijsinspectie de komende 
jaren extra in de gaten houden of er wel voldoende 
bevoegde docenten voor de klas staan. (bron: De 
Telegraaf)

13 september: Vanaf vandaag krijgen alle basis-
schoolleerlingen uit Oosterbeek les in het herkennen 
van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In 
maart was er nog een negenjarige jongen die met een 
gevonden granaat de Bernulphusschool binnenliep. 
(bron: Nederlands Dagblad)
• De Onderwijsraad vindt dat achterstandsgeld voor 
basisscholen weer moet worden toegekend op basis 
van het opleidingsniveau van ouders in combinatie met 
hun etniciteit. In 2006 schrapte toenmalig Onderwijs-
minister Maria van der Hoeven het criterium etniciteit.  
(bron: vosabb.nl)

15 september: Islamitische basisscholen scoren beter 
dan gemiddeld in het lijstje met Cito-scores van RTL 
Nieuws. De 43 islamitische scholen scoren samen een 
7,6. De Al Wafaschool in Amsterdam haalt de beste 
score. De school krijgt een 8,9. Het gemiddelde voor 
de Cito-toets op die school is 535,2. (bron: RTL Nieuws)

17 september: Acteurs Charlie Sheen (48) en Mark 
Wahlberg (42) hebben deze week allebei hun middel-
bare schooldiploma gehaald. Wahlberg wilde een goed 
voorbeeld geven aan zijn vier kinderen. Sheen zat het 
altijd al dwars, dat hij zijn school niet had afgemaakt. 
(bron: RTL Nieuws & AD.nl)

Wat was!

RegionALe 
bijeenkomSten 
OVER NATIONAAL 
ONDERWIJSAKKOORD
Zoals bekend heeft CNV Onderwijs een principeakkoord 

bereikt over het Nationaal Onderwijsakkoord. Graag leg-

gen wij de overeenkomst voor aan het onderwijsveld. 

CNV Onderwijs organiseert hiervoor verschillende bijeen-

komsten door het hele land. Jij en je collega’s zijn hierbij 

van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst zullen we 

het akkoord verder toelichten en is er alle ruimte voor 

vragen. Vervolgens zal er een ledenraadpleging plaats-

vinden. Een overzicht van alle regionale bijeenkomsten is 

terug te vinden op de website www.nationaalonderwijs-

akkoord.nl waar je je tevens kunt aanmelden. Graag tot 

ziens op een van de bijeenkomsten! 



‘ Ik haat school’, zeGt 
derek. ‘Maar Ik Moet 

van leerplIcht’
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Mijke pelgrim

De eerste drie weken van het schooljaar ben ik keurig 
doorgekomen. Mijn mentorklas is aardig, de andere 
klassen ook. Mijn 5havo is dit jaar nogal een fors 
gezelschap, maar ze zijn vriendelijk, nieuwsgierig en 
er valt prima mee te werken. En die brugjes… wat zijn 
ze toch schattig hè? Nog zo verlegen en onwennig. 
Ach, ik had ook beter moeten weten. Komt de aanval 
niet altijd uit de minst verwachte hoek? 
Derek heeft blonde haren, hemelsblauwe ogen en 
voetjes die de vloer nog niet raken als hij op een 
stoel zit. Hij was me al opgevallen omdat hij af en toe 
zomaar iets door de klas riep. Jeugdig enthousiasme, 
dacht ik. Het arme schaap snapt nog niet helemaal 
hoe het op de middelbare school werkt. 
Maar op een vrijdagmiddag begint het me te dagen 
dat ik met Derek heel ander vlees in de kuip heb 
dan ik had gedacht. Hij praat non-stop, zit continu 
achterstevoren en laat zich niet corrigeren. Ik besluit 
hem een time-out te geven. Hem meteen naar de 
afdelingsleider sturen vind ik wat te heftig voor een 
brugklasser.
Het helpt niet. Zodra ik hem naar binnen heb gehaald, 
gaat hij zich weer met zijn achterburen bemoeien. En 
die vinden het prachtig wat Derek doet. Omdat de rest 
van de klas rustig zit te werken besluit ik tot de tac-
tiek pedagogisch negeren en een stevig gesprek aan 

het einde van de les. Maar ook dat pakt anders uit.
‘Ik haat school’, zegt Derek. ‘Maar ik moet van 
leerplicht.’ Ik geloof mijn oren niet. Dit soort taal 
hoort uit een lamlendige vierdeklasser te komen en 
niet uit een miniatuurmensje met een engelenui-
terlijk. Maar hij zegt het. En hij meent het. Ik besluit 
het gesprek met Derek te staken en in de pauze zijn 
mentor op te zoeken. De meeliftende achterbuur-
mannen wil ik nog wel even toespreken.
‘Ga maar naar je volgende les’, zeg ik tegen Derek. 
‘Dan praat ik verder met deze twee heren.’  ‘Nee 
hoor’, zegt hij. ‘Ik blijf liever bij mijn vrienden.’
‘Geen sprake van,’ zeg ik tegen een uit de kluiten 
gewassen 5havo’er die inmiddels bij de deur staat 
te wachten: ‘Zou jij deze jongeman even naar zijn 
biologielokaal willen begeleiden?’  
‘OK, ik ga al’, zegt Derek. Hij loopt langs mijn white-
board, gaat even met zijn vingers langs de bal die ik 
daar heb liggen en die ik gebruik om woordjes mee 
te overhoren. Dan peilt hij mijn blik, trekt toch zijn 
hand maar terug en loopt het lokaal uit.

Dit is mijn laatste column voor Schooljournaal. Heel 
hartelijk dank voor alle leuke reacties en berichten die 
ik van jullie kreeg naar aanleiding van mijn stukjes. Het 
was mij een genoegen! 

Terrorbrug
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Mijke pelgrim (35) is 
docent engels in het 
voortgezet onderwijs.



landen. Daar maak ik me ongerust over. Gelukkig delen de huidige 
bewindslieden op Onderwijs mijn zorg.’ 

beelDvorMinG
’De komende tijd gaan in veel bedrijven de babyboomers met pen-
sioen. Dat gaat om grote aantallen mensen die nu richting 65 gaan. 
Het tekort aan technisch personeel op de regionale arbeidsmarkt en 
de tekorten die daar nog bijkomen zijn heel groot’, legt Benschop 
uit. Niet zozeer op academisch en hbo-niveau, ‘want dat gaat door 
allerlei campagnes intussen best de goede kant op. Nee, het grootste 
tekort, en dat gaat echt crisisachtige proporties aannemen, zit in het 
mbo. Heel veel bedrijven zoeken personeel op mbo-3- en 4-niveau: 
procesoperators, onderhoudstechnici; mensen met een technische 
opleiding en breed inzetbaar.’ Benschop geeft het voorbeeld van 
een nieuwe fabriek die onlangs op het Shell-terrein in Pernis is 
gebouwd. ‘Het bouwbedrijf zette werknemers in die uit Oost-Eu-
ropa en van verder kwamen. In de beeldvorming is het werken in 
een fabriek moeilijk en vies. Natuurlijk, voor een deel is dat terecht, 
maar er zit tegenwoordig ook veel “schoon onderzoek” en ict bij.’ 

revivAl
Hoewel de PvdA, Benschop’s partij, een aantal prominente Onder-
wijsministers en –staatssecretarissen heeft voortgebracht, die met 
hun beleid misschien wel hebben bijgedragen aan het tekort aan 
technisch geschoolden, wijt de Shell-topman het vooral aan de 
cultuur en de tijdgeest. ‘Zeker, het probleem is onvoldoende onder-
kend. Er was veel te weinig aandacht voor de arbeidsmarkt, maar 
dat gold evenzeer voor de scholen en opleidingen, die niet wilde 
sturen in wat hun leerlingen gingen studeren. Toen ik vijftien jaar 
geleden over de kenniseconomie sprak, gaf ik er ook een andere 
draai aan dan nu. Ik associeerde dat destijds veel meer met ict, met 
gaming. Maar innovatie, waar we het in Nederland van moeten heb-
ben, zit ook in de maakindustrie, in chemie en auto’s. Ik merk nu 
wel dat de industrie bezig is met een revival in Nederland. Het kan 
nog beter, maar er wordt anders, positiever over gesproken dan tien 
jaar geleden. Het aantal jongens en meisjes dat een natuurprofiel 
kiest is nagenoeg verdubbeld. Het begint bijna de norm te worden, 

‘Het zwartste scenario voor Nederland 
als het geen oplossing weet voor het 
tekort aan technisch personeel? Wat 
Shell betreft een flinke groei van de 
researchlaboratoria in Houston (VS) 
en Bangalore (India) ten koste van die 
in Amsterdam, om maar een voorbeeld 
te geven’, waarschuwt Dick Benschop, 
de voormalige PvdA-staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken in het kabinet 
Kok II, in zijn werkkamer in het Haagse 
hoofdkantoor van het Brits-Nederlandse 
oliebedrijf. Achter hem een wand vol 
schilderijen uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw waarop havens domine-
ren.   
‘Shell Nederland neemt alleen al dit 
jaar 700 mensen aan, waarvan rond 
500 met een technische achtergrond, en 
dat is fors. Het liefst zou ik willen dat 
het grotendeels Nederlanders waren. 
Mensen uit de eigen regio, zoals we 
dat ook doen in de Verenigde Staten, 
Nigeria  en Maleisië. Maar als ze er 
niet of onvoldoende zijn, moeten we 
dat opvangen met personeel uit andere 
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‘Tekort aan mbo’ers 
neemt crisisachtige 
proporties aan’ 

President-directeur Shell nederland luidt noodklok

‘Ons onderwijs levert onvoldoende 
beta’s en technici af om het vertrek 

van de babyboomers op te vangen. 
Met name de inbreng van het mbo 

baart me zorgen’, zegt Dick Benschop, 
president-directeur van Shell Nederland. 
‘Kinderen horen al vanaf de basisschool 

vertrouwd te raken met techniek.’
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merkte ik op de voorlichtingsavonden van mijn kinderen. Uiteraard 
betekent dat nog niet dat iedereen voor een technische carrière 
kiest, maar je moet aan de voet verbreden om de uitstroom op peil 
te houden.’ Benschop zou wel graag willen dat meer meisjes en 
allochtone jongeren voor techniek gaan, maar die kiezen volgens 
hem door onterechte beeldvorming te vaak nog voor 'schonere' 
richtingen als economie, handel en recht. 

efTelinG
‘Wat echt helpt is persoonlijk contact. Wij zorgen met programma’s 
die gericht zijn op scholen dat leerlingen in contact komen met 
onze werknemers. We geven rondleidingen op onze fabrieken, hou-
den open dagen, organiseren gastlessen. Dat vinden we heel belang-
rijk, dus daar stoppen we veel tijd in. Zo hebben we het programma 

Eerst de klas dat zich richt op afstuderende 
jongeren. Ze volgen gedeeltelijk een oplei-
ding in het onderwijs èn in het bedrijfsle-
ven. Aan het einde van de studie maken 
ze een keuze. Het is een poging om afge-
studeerde jongeren enthousiast te maken 
voor het onderwijs.' Een mooi voorbeeld is 
volgens Benschop de Shell Eco-marathon. 
‘Het is een wedstrijd voor universitaire en 
hbo-studenten op het gebied van techniek, 
innovatie en duurzaamheid. Ook hebben 
we rond deze marathon een energie- en 
innovatielab gebouwd, waar je allerlei 
dingen kunt doen, beleven en meemaken. 
In samenwerking met de gemeente Rot-
terdam zijn er al zo’n 15.000 jongens en 
meisjes van basisscholen uit de regio met 
hun school op bezoek geweest. Daar zijn ze 
erg enthousiast over.’ Glimlachend: ‘Een 
leerling riep volgens een medewerker dat 
het zelfs leuker was dan De Efteling. Het is 

de fascinatie met de wereld van innovatie 
over grote wereldproblemen rond energie, 
klimaat en water. Eigenlijk horen kinderen 
al vanaf de basisschool vertrouwd te raken 
met techniek.’

vAkcolleGeS
Benschop is enthousiast over de vorming 
van vakcolleges in het vmbo, een late 
erkenning voor leerlingen die met hun 
handen willen werken, zoals op de 
vroegere ambachtsschool. Zeker nu het 
aantal vmbo-techniekleerlingen met de 
helft is verminderd, zoals Trouw vorige 
week meldde. ‘Goed ook daarom dat het 
mbo de vakcolleges heeft ontdekt, zoals 
de samenwerking van Roc Zadkine en Roc 
Albeda College in Rotterdam. Ze fuseren 
min of meer, maar houden een soort 
bestuurlijke holding met herkenbare scho-
len, ook voor techniek. In de huidige tijd 
met veel werkeloosheid en een onzekere 
arbeidsmarkt heb je meer kans op een 
goed betaalde baan met een techniekdi-
ploma. Shell heeft die mensen in ieder 
geval hard nodig.’

Peter Magnée 

‘heel veel bedrIjven zoeken 
personeel op Mbo-3- en 
4-nIveau; technIsch opGeleId 
en breed Inzetbaar’

Dick benschop: ‘Het liefst wil ik mensen uit de eigen regio aanstellen, 
zoals we dat ook doen in de verenigde Staten, nigeria en Maleisië.’
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‘Neem het heft  
in eigen hand!’

‘Mag het wat minder?’ was de 
overheersende mening in een groot 
onderzoek naar de werkdruk in het 

onderwijs van Schooljournaal vlak voor 
de zomer. CNV Onderwijsmedewerkers 

Annemieke Schoemaker (trainer en coach) 
en Angela Kouwenhoven (leerkracht en 

trainer) verzamelden voorbeelden van hoe 
het minder kan in het boek Van werkdruk 

naar werkplezier: timemanagement en 
klassenmanagement. ‘Hou er mee op om 55 

uur per week te werken. Stel grenzen!’

De weg van werkdruk naar werkplezier

te verlichten. Annemieke Schoemaker, coach en trainer bij CNV 
Onderwijs: ‘Idealiter neemt de politiek besluiten die rust in het 
onderwijs brengen, en werkt de schoolleiding aan voorwaarden om 
slim en prettig te werken. We beschrijven in het boek voorbeelden 
van wat een school voor maatregelen kan nemen om de werkdruk 
te drukken. Maar als de school die maatregelen nog niet neemt, en 
de politiek nog geen rust brengt in het onderwijs, moet de werkne-
mer ondertussen wel overeind en gezond blijven. We zeggen dus 
niet: laat de overbelaste werknemer zelf z’n probleem maar oplos-
sen, maar geven tips hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan 
het hanteerbaar maken van de werkdruk. Een paar voorbeelden: 
laat leerlingen in het voortgezet onderwijs elkaars werk nakijken 
voor de vakken en toetsen waar dit kan. Maak een slimme to do-list: 
zet niet alles lukraak achter elkaar op een lange lijst, dan wordt je al 
moe als je ernaar kijkt. Maak bijvoorbeeld een weeklijst met zaken 
die voor die week wél haalbaar zijn. Zo kun je aan het eind van de 
week echt afstrepen.’ 

Neem het heft in eigen hand en leer hoe je zelf 
invloed kunt hebben, door ‘slim’ te werken 
en handig om te gaan met de beschikbare tijd, 
staat op de achterflap van het boek.  Angela 
Kouwenhoven, leerkracht groep 4 en trainer 
bij CNV Onderwijs, vat het samen met: ‘Weet 
dat je de regie mág nemen, dúrf die dan ook 
te nemen en vóel dat je de regie hebt over alles 
wat je doet. Dán krijg je rust in je werk. Als je 
constant het idee hebt dat dingen je overko-
men, dat je schoolleider je dingen oplegt, dat je 
zelf geen controle hebt, dan loopt je emmertje 
over en gaat het mis.’

To do-lisT
Bij veel onderwijsmensen loopt dat emmertje 
over, zo blijkt uit talloze onderzoeken. Uit 
een peiling van CNV Onderwijs vlak voor de 
zomer bleek dat vooral alles om het lesgeven 
heen de werkdruk veroorzaakt. In het onlangs 
gesloten Nationaal Onderwijsakkoord is – 
mede op basis van het onderzoek van CNV 
Onderwijs – afgesproken dat het mes gaat in 
de administratieve rompslomp en dat er meer 
personeel wordt aangetrokken om de werkdruk 
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Grenzen sTellen
De auteurs adviseren om een tijdje bij te houden hoeveel uur je nu 
precies werkt, hoeveel uur daarvan veroorzaakt worden door inef-
ficiënt werken, perfectionisme, een niet goed geregelde organisatie 
en aangroeiende taken. Kouwenhoven: ‘Je moet niet meer 55 uur 
per week werken. We moeten 42,5 uur werken per week om de 
normjaartaak van 1659 uur te halen. Als je het aankan en prettig 
vind om 46 uur te werken, is daar niks mis mee. Maar als je het 
niet aankan en niet prettig vindt, moet je het niet doen.’ Mensen 
in het onderwijs zijn vaak perfectionistisch, kunnen moeilijk nee 

Annemieke schoemaker (links) en Angela Kouwenhoven willen 
voorkomen dat emmertjes overlopen.

zeggen en tonen grote betrokkenheid bij de 
leerlingen. Kouwenhoven lacht: ‘Die kwali-
teiten kunnen ook valkuilen worden. Waak 
daarvoor. Kies waarop je ja zegt. Als je iets 
graag doet, levert het namelijk geen gevoel van 
werkdruk op. Ik heb nog nooit een vrijwilliger 
horen klagen dat hij het te druk heeft. Ik ben 
bijvoorbeeld niet dol op Citotoetsen, maar 
ze zijn er nu eenmaal, dus accepteer ik het en 
organiseer het zo dat het me zo min mogelijk 

tijd kost. Low input, high output. Mijn advies: als 
je iets niet kunt veranderen, accepteer het en 
laat het los, als je ergens wel invloed op hebt, 
blijf dan niet hangen in geklaag, maar zet het 
om in een concrete vraag aan je leidinggevende 
en doe er iets aan.’

HArdneKKiG
Uren schrijven lijkt Kouwenhoven een goed 
idee. ‘Al is het maar om van het hardnekkige 
beeld af te komen dat leraren niet moeten 
zeuren omdat ze dertien weken vakantie heb-
ben. Outsiders denken vaak dat ons werk erop 
zit als de leerlingen de school verlaten, om 3 
uur dus, dus wat is het probleem? Dat kun je 
met uren schrijven wel inzichtelijk maken.’ 
Wat iemand moet doen die de werkdruk 
echt tot hier zit? ‘Praat er met iemand over, 
vertel het iemand. En kies daarvoor iemand 
die je vertrouwt en die je goed kent, die dus 
doorvraagt. Als je dat in de lerarenkamer 
vertelt, hoor je: “Ja, dat heb ik ook” of “Zeur 
niet zo, aan de slag!” Dus praat erover en vraag 
hulp en advies.’ Schoemaker vult aan: ‘En zet 
het onderwerp werkdruk en werkplezier op 
de agenda bij je functioneringsgesprek. Geef 
daarin duidelijk aan wat jij nodig hebt om met 
plezier aan het werk te blijven!’

Ciska de Graaff
Van werkdruk naar werkplezier,  
Angela Kouwenhoven en Annemieke 
schoemaker, uitgeverij Pica, € 18,95 
isBn 9789077671931

Cursus VAn werKdruK  
nAAr werKPlezier 
CNV Onderwijs geeft op donderdag 21 novem-
ber en donderdag 23 januari een tweedaagse 
cursus Van werkdruk naar werkplezier. Cur-
sisten krijgen daar het boek van Angela Kou-
wenhoven en Annemieke Schoemaker. Kijk 
voor programma en kosten op www.cnvo.nl/ 
academie. Voor meer tips over werkdruk:  
www.maakwerkvanwerkdruk.nl.

Het is niet erg om veel 
balletjes in de lucHt te 
Houden, als je de balletjes die 
je omHoog gooit maar zelf 
kiest en er vooral plezier 
aan beleeft
uit: Van werkdruk naar werkplezier



‘Het is goed dat straks alle leeftijdsgroepen profiteren van 
een regeling die hen in staat stelt korter te werken of tijdelijk 
te stoppen vanwege studie, gezin of sabbatical. Dat hoort bij 
modern werkgeverschap. Maar het is ook goed dat ouderen 
in staat worden gesteld zo lang mogelijk deel uit te maken 
van het arbeidsproces’, zegt Dorethea Arissen (52), voorzitter 
van de Sectorraad Primair Onderwijs van CNV Onderwijs 
en lid van het managementteam van sbo De Vlinderboom in 
Bemmel. Ze is blij dat vooral door de opstelling van haar bond 
is voorkomen dat de bapo (Bevordering Arbeidsparticipatie 
Ouderen) in zijn geheel is afgeschaft. Deze wordt nu vervan-
gen door een senioren- en overgangsregeling waarover de par-
tijen aan de diverse cao-tafels per sector het eerst eens moeten 
worden alvorens die van kracht wordt. Uiteraard blijft er het 
recht op inspraak bij de totstandkoming van een nieuwe cao, 
zoals dit altijd het geval is. Tot die tijd blijft de oude bapo-rege-
ling van kracht. 

BAsis Voor onderHAndelinGen
De bapo-regeling is ooit ingevoerd om te bevorderen dat 
senioren langer en op een gezonde en vitale manier (kunnen) 
blijven participeren in het arbeidsproces. De regeling was en 
is dus gericht op het gezond aan het werk blijven. Bovendien 
blijft kennis en ervaring van senioren zo langer beschikbaar 
voor nieuwe en jonge collega’s. Deze positieve doelstelling, die 
zijn nut reeds heeft bewezen in de diverse onderwijssectoren, 
wil CNV Onderwijs niet zomaar verloren laten gaan.
Daarbij dient een levensfasebewust personeelsbeleid te worden 
gevoerd, waardoor werknemers in de diverse leeftijdscatego-
rieën op een verantwoorde wijze kunnen worden ingezet. Dit 
maakt deze inzetbaarheid duurzaam. Uit enquêtes die CNV 
Onderwijs in de diverse onderwijssectoren heeft gehouden, 
bleek overduidelijk dat iedere leeftijdscategorie eigen wensen 
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Nieuwe  senioren-
regeling vervangt 
bapo 

Er komt een nieuwe seniorenregeling en een 
overgangsregeling voor de huidige bapo-

gebruikers. Die spijkerharde afspraak staat in 
het begin deze maand door CNV Onderwijs 
ondertekende Nationaal Onderwijsakkoord. 
Daarmee wordt voldaan aan de eis van het 

kabinet alleen in onderwijs te investeren 
als de arbeidsvoorwaarden worden 

gemoderniseerd (lees: de bapo afgeschaft). 
Tegelijkertijd wordt ook voldaan aan de wens 

van de bonden, om het oudere personeel 
dat nu gebruik maakt van de regeling, niet 

tussen wal en schip te laten vallen.

BesTAAnde reCHTen 
•  er komt een nieuwe seniorenregeling terug, 

die participatie- en kwaliteitsbevorderend is
•   het in 2012 door alle werkgevers en bonden 

getekende Servicedocument ouderenregelingen 
in het onderwijs van de Stichting van het Onder-
wijs. Dit gaat over het bevorderen van de inzet-
baarheid van ouder wordende werknemers in 
het onderwijs en is kaderstellend hierbij

•  de nieuwe seniorenregeling wordt per sector 
ingevuld en gaat in bij het operationeel wor-
den van de nieuwe cao, dat wil zeggen in ieder 
geval in 2014

•  aan de cao-tafel wordt een overgangsregeling 
afgesproken waarbij rekening wordt gehou-
den met de bestaande rechten van de huidige 
bapo-gebruikers  
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en behoeften heeft ten aanzien van de 
werksituatie. CNV Onderwijs is dan 
ook bereid afspraken te maken binnen 
de diverse cao’s die deze duurzame inzet-
baarheid mogelijk maken.
Een mogelijkheid is het onderwijsperso-
neel in te delen in de leeftijdscategorieën  
jong (tot 30 jaar), middengroep jong (30 
- 40 jaar), middengroep senior (40 - 55 
jaar) en senior (55 jaar en ouder).
Voor al deze groepen is het van belang 
dat het werk boeiend, interessant en ple-
zierig is, zodat sprake is van een gezonde 
werkomgeving. Daarnaast dient het 
mogelijk te zijn om werk en privé in een 
goede balans te houden. Voor het per-
soneelslid zelf én voor de kwaliteit van 
de instelling/het onderwijs is bovendien 
een voortdurende verdere professionali-
sering en scholing/coaching voorwaarde 
om goed te kunnen functioneren.

oP weG HelPen 
Vanuit het bovenstaande is het mogelijk 
om binnen de personeelscategorieën 
leraren en onderwijsondersteuners 
met lesgebonden taken de uren van de 

‘kleine’ bapo (vanaf 52 jaar) naar voren te halen en deze in 
te zetten voor de leeftijdscategorieën jong en middengroep. 
Hiervoor kan bijvoorbeeld in de cao-regelingen worden afge-
sproken om de startende leraar met minder lesuren te belasten 
en door coaching ‘op weg te helpen’. Voor de middengroep 
biedt dit mogelijkheden om voor deze uren cao-afspraken 
te maken die aansluiten bij de wensen en behoeften van die 
leeftijdscategorie. 

Meer KeuzeMoGelijKHeden
Er blijft een seniorenregeling bestaan, maar wat CNV Onder-
wijs betreft gaat deze meer mogelijkheden bieden. Dit kan een 
keuze zijn die een eigen financiële bijdrage vergt van betrok-
kenen, een keuze waarbij de werkgever een (extra) financiële 
stimulans verstrekt of een keuze in de wijze waarop men wordt 
ingezet.
‘Ik word dit jaar 57, ik maak er dus al gebruik van, toch ben 
ik voorstander van het vervangen van de bapo door een breed 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, met een goede seniorenre-
geling’, zegt John van den Groenendal, beleidsmedewerker 
van aoc Citaverde College in Roermond en voorzitter van de 
Stuurgroep Onderwijsondersteunend Personeel van CNV 
Onderwijs. ‘Ik heb twee jonge collega’s voor wie de bapo nog 
lang geen optie is. Nu kunnen ze ook keuzes maken voor een 
wereldreis of een studie. Dat komt het plezier in het werk 
alleen maar ten goede.’

Peter Magnée

‘een breed leeftijdsbewust personeelsbeleid, prima, maar wel met een goede seniorenregeling.’
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Werk &recht
zwaar weer op komst voor  
de Kenniscentra
In het Regeerakkoord Rutte II staat aangekondigd dat 
de regering het aantal Kenniscentra Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven sterk gaat reduceren en taken, waar moge-
lijk, onderbrengt bij de Stichting Beroepsonderwijs 
en Bedrijfsleven (SBB) en mbo-onderwijsinstellingen. 
Daartoe wil het kabinet in 2015 al € 40 miljoen en in 
2016 uiteindelijk € 80 miljoen structureel korten op het 
budget van de Kenniscentra. In 2013 bedraagt het totale 
budget voor de Kenniscentra € 115 miljoen. De afge-
lopen maanden hebben de vakbonden overleg gevoerd 
met onder andere het ministerie van Onderwijs, SBB 

en MBO Raad om te bepalen hoe de toekomst van de 
Kenniscentra er uit moet gaan zien. Een en 

ander heeft immers grote gevolgen voor 
de gehele mbo-sector.

Van belang hierbij is ook nog de nieuwe 
bezuinigingsronde die Rutte II voor komend najaar heeft 
aangekondigd. Deze gehele situatie leidt vooral voor het 
personeel van de 17 Kenniscentra tot grote onzekerheid 
over de toekomstige inhoud van het werk en de werkgele-
genheid. CNV Onderwijs wil daarom binnenkort in het 
cao-overleg met de Werkgeversvereniging Kenniscentra tot 
nadere afspraken komen. 

spaar ons pensioen!
Na eerdere protesten tegen de enorme bezuiniging van 
het kabinet Rutte II op de pensioenopbouw, hebben 
CNV, FNV en MHP gezamenlijk een brief gezonden aan 
de Eerste Kamer. De drie Vakcentrales vinden dat een 
opbouwpercentage van 1,75 procent te laag is om voor 
iedereen een fatsoenlijk pensioen mogelijk te maken. 
Vicevoorzitter van het CNV Maurice Limmen: ‘Ook 
jongeren moeten perspectief houden op een goed pen-
sioen. Daarvoor is minimaal een fiscale opbouwruimte 
van 2 procent nodig.’ De Tweede Kamer heeft eind juni 
ingestemd met de verdere verlaging in 2015 van het 
maximale fiscaal toegestane opbouwpercentage naar 1,75 
procent. In 2014 wordt dit maximum al verminderd van 
2,25 procent naar 2,15 procent. Voor ABP, dat in het 

belang van de lager betaalden een kleine franchise (deel 
van het inkomen waarover geen aanvullend pensioen 
wordt opgebouwd) hanteert, zou dit een verlaging van 
het opbouwpercentage van 2,05 procent nu naar 1,55 
procent in 2015 betekenen. Een verslechtering van de 
pensioenopbouw met een kwart.

Klijnsma moet nu knopen door
hakken over nieuwe pensioenregels 
Tot begin september was er de gelegenheid com-
mentaar te geven op de voorstellen voor het nieuwe 
Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfond-
sen, dat Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) in 
2015 wil invoeren. Klijnsma wilde aanvankelijk een 
FTK waarbij de pensioenfondsen uit twee opties 
zouden moeten kiezen. Of doorgaan met het huidi-
ge, primair op het veilig stellen van de nominale (niet 
voor inflatie gecorrigeerde) rechten gerichte pensi-
oencontract, waarvoor dan nog zwaardere buffereisen 
zouden moeten gaan gelden. Of overstappen naar 
een nieuw reëel contract, expliciet gericht op het 
halen van de ambitie van een waarde- of welvaarts-
vast pensioen. In het Sociaal Akkoord van dit voor-
jaar drongen sociale partners er op aan deze rigide 
scheiding tussen een nominaal en een reëel contract 
te laten vallen. Zij pleitten voor een integraal FTK, 
waarbinnen voor verschillende indexatie ambities 
gekozen zou kunnen worden. Dit was voor Klijnsma 
aanleiding de mogelijkheid van een tussenvariant te 
opperen. Het CNV kan goed leven met één integraal 
FTK, mits dat de invoering van een reëel contract 
met de ambitie van volledige waarde- of welvaartsvast-
heid niet belemmert. Het CNV wil een realistische 
en stabiele rekenrente, waardoor onnodige en de 
conjunctuur versterkende fluctuaties in de pensioen-
rechten en premies worden voorkomen. Ook pleit 
het CNV voor goede overgangsmaatregelen. Zie voor 
uitgebreide informatie: www.pensioeninhetonderwijs.nl. 
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OVerzicht regiOspreekuren 

donderdag 26 september  Apeldoorn 
dinsdag 1 oktober    Roermond 
zaterdag 7 oktober   Utrecht 
dinsdag 10 oktober  Rotterdam
dinsdag 10 oktober   Den Bosch
 

rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Om het functioneren van een (G)MR inzichtelijk te maken kan 
gebruik worden gemaakt van het zogenaamde teamdoelmatig-
heidsmodel. Het bestaat uit vijf lagen die in een vorm van een 
piramide zijn opgebouwd. De bovenste laag van de piramide is 
de visie, zeg maar de perceptie; de interpretatie van de werkelijk-
heid. Hierdoor wordt het handelen bepaald. Bij visie gaat het 
niet alleen om de nauwelijks nog te onderscheiden visies van 
scholen om het kind centraal te stellen, maar hoe de wereld van 
morgen er weer iets beter uit kan zien. De laag daarna is die van 
doelen. Welke prioriteiten kiezen we, want onze tijd is beperkt 
om alles te kunnen doen? Vanuit de doelen worden de rollen 
bepaald. Hoe kijken we naar onszelf en hoe willen we dat er 

Wat bepaalt het goed  
functioneren van een (G)MR?

Vraag:

antwOOrd:



In de regio
Eindelijk een nieuwe cao 2013 bij IPC Groene Ruimte, een voormalige bve-instelling die nu 
commercieel scholing en trainingen geeft aan bedrijven en scholen. Vlak voor de zomer heeft 
het personeel, dat al sinds 2006 een eigen cao kent, haar fiat gegeven aan het onderhandelaars-
akkoord. Afgelopen week is de cao omgezet in een definitief akkoord. Het duurde even omdat 
IPC toe wilde naar een OR-arbeidsvoorwaardenreglement. Uiteindelijk is het toch gelukt om 
een nieuwe, moderne cao te maken zonder te bezuinigen. Een leuk detail is dat er voor de oude 
groep nog een bve-bapo-regeling (overgangsregeling) is, maar dat er in het kader van levensfa-
sebewust personeelsbeleid voor nieuw personeel (60+) ook weer mogelijk wordt om een senio-
rendag op te nemen. De eigen bijdrage is wel wat hoger, maar zowel werkgevers als werknemers 
zien in dat het belangrijk is om een dergelijke dag beschikbaar te stellen. Vooral vanwege het in 
de toekomst doorwerken tot 67 jaar is het zaak oudere werknemers fit en actief te houden. Ook 
voor andere levensfases zijn er mogelijkheden, zoals: scholing, vitaliteitsdagen, 4x9 werken in 
het kader van mantelzorg en/of ouderschapsverlof. De cao geldt voor dit jaar. De gesprekken 
over loonruimte en modernisering van het loongebouw (nieuwe vormen beloningssystemen) - 
nu nog een brug te ver – gaan door en vinden mogelijk een plek in de cao 2014.

Naam regiobestuurder:
David Bruning
dbruning@cnvo.nl
(06) 53 37 14 31

Regio:
Noord-Oost 

naar ons gekeken wordt? Vanuit de rollen worden werkprocedu-
res afgesproken en daarna worden de taken verdeeld. Wie doet 
wat? Goed functioneren van een MR wordt voor 90 procent 
bepaald door een goede afstemming van deze verschillende 
lagen. Want waar gaat het soms mis? Wanneer er verschil in 
perceptie is hoeven we elkaar nog niet los te laten. Het wordt 
anders als partijen elkaar van elkaars zienswijze willen overtui-
gen en gaan doordrukken. Dit is hoe de kiem van een conflict 
ontstaat. Dit werkt door in de doelen en rollen. De volgende 
keer onthouden we deze ervaring en communiceren we indirect 
waardoor de ander ook weer indirect reageert. Een cyclus die 
zich soms jarenlang kan gaan herhalen. 



Uw partner in training en advies

cursussen
Als lid van Mr, GMr of or krijg je regelmatig te maken met financiële stukken. Maar het beoordelen van 

begrotingen en jaarrekeningen is geen dagelijks werk voor de meeste mensen in het onderwijs. CnV onderwijs 

Academie helpt hierbij met twee cursussen.

Hoe lees ik de begroting?
In deze cursus voor MR’en worden vragen beant-
woord als: wat betekenen al die regels in de begro-
ting, wat speelt een rol op schoolniveau en wat op 
bestuursniveau? Waar zit ruimte voor eigen keuzes? 

Actief meedenken over financieel beleid?
In deze cursus voor GMR’en en OR’en worden vragen 
beantwoord als: hoe krijgt u zicht op de financiële 
positie van uw bestuur? En wat is precies de rol van 
de medezeggenschapsraad bij financieel beleid? 

Mr- of or-Partnerschap
U kunt ook gebruikmaken van het MR- of OR-
Partnerschap. Hiermee heeft de medezeg-
genschaps- of ondernemingsraad recht op een 
aantal uren dienstverlening per jaar. 
Bovendien krijgt elke (G)MR of OR een vaste 
contactpersoon bij CNV Onderwijs Academie, die 
u kan bijstaan als trainer, adviseur, sparringpart-
ner of coach. 
Bel met (030) 751 17 85 of stuur een e-mail naar 
aanvraagopmaat@cnvo.nl. 
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rob overmars is trainer en adviseur bij CNV 
Onderwijs Academie en geeft de financiële cur-
sussen aan MR’en, GMR’en en OR’en. ‘Beide 
cursussen zijn bedoeld om deze raden inzicht 
te geven in de financiën, zodat ze weten welke 
vragen ze kunnen stellen aan de directie of het 
bestuur. Want het gemiddelde (G)MR- of OR-lid 
is natuurlijk geen boekhouder of accountant. 
Vooral in deze tijd, waarin er veel bezuinigin-
gen op de scholen afkomen, neemt de inte-
resse in deze cursussen toe. Er komt minder 

geld op een onderwijsinstelling bin-
nen, dus de verschillende raden willen 
er strenger op letten wat er met de 
beschikbare middelen gebeurt. Het 
is nu de tijd om een verdiepingsslag 
te maken! Het eerste gedeelte van 
de cursus is theoretisch. In het 
tweede gedeelte gaan we met de 
eigen stukken van de (G)MR of 
OR aan de gang. De cursus duurt 
één dagdeel van drie uur.’
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We leven in een tijd van snelle en korte berichtgeving: 
nieuws wordt ons door de media in hapklare brokken 
opgediend en we mogen er ook allemaal stante pede 
op reageren via Facebook, een tweet of een blog. Dat 
laatste kan leuk zijn maar bij serieuze onderwerpen 
heeft het ook een keerzijde. Pedagoog Bieneke Nien-
huis heeft een stappenplan schoolweigering ontwik-
keld dat scholen helpt om thuiszittende leerlingen 
zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan (zie 
Schooljournaal 16 uit 2012). Recentelijk is de website 
www.schoolweigering.nl de lucht in gegaan waarop het 
stappenplan kan worden doorlopen.
In het stappenplan kent Nienhuis natuurlijk ook een 
duidelijke rol toe aan de ouders van het kind. Haar 
centrale boodschap luidt: ga niet mee in de angst van 
het kind, zorg dat het kost wat kost naar school gaat 
en maak het thuis vooral niet te gezellig want dan 
wordt de stap naar school des te groter. Uiteraard 
is dit niet het hele verhaal: in het stappenplan is ook 
opgenomen wat school en hulpverlener (indien betrok-
ken) moeten doen om de kans op een succesvolle 
terugkeer zo groot mogelijk te maken. Daarnaast reikt 
Nienhuis in haar boek een aantal specifieke behandel-
vormen aan ter aanvulling op of ondersteuning van het 
stappenplan. Nienhuis heeft kortom een genuanceerd 
verhaal en uit haar boek komt duidelijk naar voren dat 

zij zich ervan bewust is hoe moeilijk het voor  
ouders kan zijn om een kind te hebben dat niet naar 
school durft.
Het is wel een verhaal dat zich moeilijk laat verpak-
ken in een kort persbericht, maar dat is wel wat er 
eind augustus gebeurde. In een landelijk ochtend-
blad werd in ruim 200 woorden aandacht besteed 
aan het schoolweigering-stappenplan. De focus lag 
expliciet op de rol van de ouders; de kop van het 
berichtje luidde dan ook: ‘Ouders, geef niet toe aan 
schoolangst’ (de kop ‘Desnoods sleur je je kind naar 
school’ kon Nienhuis op de valreep nog voorkomen).
Zoals kon worden voorspeld, riep het bericht hevige 
reacties op. Naast enkele positieve reacties werd 
Nienhuis vooral belaagd door tweets van ouders van 
thuiszittende kinderen die haar ‘makkelijk praten’ 
en onderschatting van het probleem verweten. Een 
ongetwijfeld goed bedoelde berichtgeving pakte dus 
averechts uit: boze en teleurgestelde ouders, een 
gefrustreerde Nienhuis en het belangrijkste van 
alles: een aanpak die door gebrekkige berichtgeving 
tekort wordt gedaan. Jammer, omdat de aanpak wel 
degelijk mogelijkheden biedt om het gewenste doel 
– kind weer naar school – te bereiken. Misschien 
is het voor sommige thema’s wel beter om niet te 
berichten dan half te berichten.

Het is Wel een 
verHaal dat zicH 

moeilijk laat 
verpakken in een 
kort persbericHt

stappenplan schoolweigering

column
jan bijstra (56) is ontwik

kelingspsycholoog en onder
zoekscoordinator regionaal 
expertisecentrum noord 

nederland 4
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Interactieve jongerenvoorstelling  
over pesten met lach en een traan 

‘Ik ben vroeger ook gepest. Het kan 
je leven op z’n kop zetten.’ Zo sprak 
de Hilversumse burgemeester Pieter 

Broertjes het publiek toe tijdens de 
première van Like, een voorstelling 

over pesten van theatergroep Playback 
uit Amsterdam. In het publiek in 

zaal De Vorstin zaten onder andere 
tweedeklassers van het Alberdingk Thijm 

College uit de mediastad. 

‘Ik ben zelf ook gepest’, zegt een jongen uit het publiek. Hij 
heeft het er moeilijk mee en moet af en toe even zijn T-shirt 
voor zijn ogen doen om de tranen te verbergen. Tijdens het 
interactieve gedeelte van de voorstelling wil hij wel meedenken 
om het pesten te voorkomen. Nu heeft hij de mogelijkheid om 
er over te praten.
Voor Tim Ribberink (20), Anass Aouragh (13) en Fleur Bloe-
men (15) komt de voorstelling te laat. Zij pleegden kortgeleden 
alle drie zelfmoord, waarschijnlijk samenhangend met het feit 
dat ze hevig gepest werden. Pesten blijft een lastig bespreekbaar 
onderwerp. Reden voor Playback om er een voorstelling over te 
maken. De theatergroep maakt interactief, herkenbaar en actu-
eel theater voor jongeren. 

HeT VerHAAl
In de voorstelling Like spelen twee actrices en één acteur in 
totaal zes rollen. Zoë en Mila zijn heel goede vriendinnen. Mila 
heeft verkering met Lewis. Dan is er Rianne, die net terug is uit 
de States en een nogal bitchy rol speelt. Lans is een jongen die 
gepest wordt, maar hij besluit naar een andere school te gaan. In 
de voorstelling die ongeveer een uur duurt, draait het vooral om 
Zoë. Was ze eerst nog goede vriendinnen met Mila, nu wordt 
ze steeds meer gepest door haar. Dat komt ook door Rianne en 
Lewis, die het voortouw nemen en er veel lol in hebben om Zoë 
belachelijk te maken. Bijvoorbeeld over haar cavia Mister Fruit-
garden. ‘Wie heeft er nou nog een cavia?’ Mila kan niet ach-
terblijven en gaat meedoen. Het begint met kleine pesterijtjes, 
maar het wordt steeds erger. Aan het einde van de voorstelling 
loopt Zoë weg, omdat ze het pesten niet meer aankan. Mila gaat 
haar zoeken en het komt weer goed. 

een GrAPje
Maar dat is niet echt het einde van de voorstelling. Dat is pas 
na het moment dat de leerlingen mee hebben gedaan, nadat 
ze een uur muisstil hebben toegekeken. Regisseur Kim Zonne-
veld komt het podium op en begint het interactieve gedeelte. 
Leerlingen beantwoorden vragen als ‘wat is pesten, wanneer 
liep het uit de hand en hoe is dit te voorkomen?’ Kinderen die 
weten hoe het anders moet, geven tips aan de acteurs, die ook 
in dit gedeelte van de show heel goed hun rol blijven spelen. Als 
een  tweedeklasser tegen Lewis zegt: ‘Hou eens op, het is niet 
leuk wat je doet’, antwoordt hij met ‘ach joh, het is gewoon een 

‘VerPliCHTe filM Voor 
 lerAren’ 
Voor wie voorlopig niet naar het theater kan, is de 
bioscoop een goed alternatief om het onderwerp 
pesten te bespreken. In veel zalen draait de film 
Spijt!, naar het boek van Carry Slee. Veel bezoe-
kers van die film raken zichtbaar geëmotioneerd 
door het verhaal van Jochem. René Veenstra, 
hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, vindt dat de film verplicht kijkvoer 
moet worden voor elke leraar. ‘De film geeft een 
realistisch beeld van het groepsproces bij pesten 
en kan uitstekend worden gebruikt als lesma-
teriaal in de klas.’ De professor pleit ervoor dat 
scholen het door hemzelf geleide anti-pestpro-
gramma KiVa gebruiken, een beproefde methode 
uit Finland. ‘De oplossing voor het pesten moet 
vanuit de groep komen. Want hoewel we niet alle-
maal verantwoordelijk zijn voor het feit dat wordt 
gepest, zijn we er wel allemaal verantwoordelijk 
voor dat het stopt.’ Daarom is Spijt! ook uitermate 
geschikt om te bekijken met de hele klas. ‘Je ziet 
het pesten uit de hand lopen. Het gaat zelfs zover 
dat de gepeste Jochem zelfmoord pleegt. Het is 
dan volkomen duidelijk dat de andere leerlingen 
als groep gefaald hebben.’  
edwin van Baarle
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grapje, daar moet je tegen kunnen’. Dan komt de regisseur weer: 
‘Hoe kunnen we nou echt zorgen dat Lewis begrijpt dat het niet 
gewoon een grapje is?’

neT eCHT
Leerlingen Daan Vervoort, Anne-mees Bouwmeester en Lies 
van de Vegte, vonden het alledrie een indrukwekkende voorstel-
ling. Lies: ‘Het is goed om te laten zien dat deze dingen gebeu-
ren. Maar ik weet niet of het pesten hierdoor stopt’. Anne-mees 
is stelliger: ‘Het pesten stopt nooit. Kinderen die gepest worden 
gaan zelf ook pesten. Maar’, zegt ze, ‘deze voorstelling helpt 
denk ik wel een beetje.’ ‘Vooral ook omdat het net echt leek’, 
vult Daan haar aan. 
Er moet op school gesproken worden over hoe je met elkaar 
omgaat, vindt conrector van het Alberdingk Thijm College 
Maaike Luttikhuis. ‘Dat moet niet alleen als er iemand gepest 
wordt, maar altijd. Pesten gebeurt vaak ook onbewust.’ Luttik-
huis vindt niet dat een film als Spijt!, naar het boek van Carry 
Slee, of deze theatervoorstelling verplicht zouden moeten wor-

den (zie kader). ‘De vraag hoe we met elkaar 
omgaan is belangrijk. Dat kan door film of 
theater, maar ook door met elkaar te praten.’

filM
’Na het zien van de voorstelling hebben leer-
lingen iets om over te praten. Dat gebeurt 
ook al meteen na de voorstelling tijdens 
het interactief gedeelte’, zegt regisseur Kim 
Zonneveld. ‘Dit gaat verder dan de film Spijt!. 
Hoewel ik het echt een fantastische film 
vindt, stopt het verhaal als de film is afge-
lopen. Het theater gaat verder. We gaan in 
gesprek en zoeken naar een oplossing.’

Tim Steen

de voorstelling Like wordt  gespeeld in 
theaters en op middelbare scholen.  
www.tgplayback.nl.

Interactieve jongerenvoorstelling  
over pesten met lach en een traan 

zoë (links) is 
verdrietig en 
boos omdat 
vrienden 
van Mila 
(rechts) haar 
cavia lieten 
doodvriezen. 
daarom 
stopte ze 
Mila in de 
koelcel van 
de cafetaria 
waar ze 
werkt.  
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 Via CNV 
Onderwijs naar een  
  goede coach

‘Hé, ben jij niet de zus van Jan?’ ‘Woon jij 
daar ook? Dan zaten we bij elkaar in de trein!’ 

Zestig coaches maken kennis met elkaar en zijn 
gestart met het vormen van een netwerk. Door 

deze groep gecertificeerde coaches bij elkaar te 
zetten, hoopt CNV Onderwijs een platform aan 

te kunnen bieden aan werknemer en werkgever. 

dan wordt het altijd een lastige kwestie,’ vertelt juridisch 
adviseur van CNV Onderwijs Wanne Ho over een probleem 
waarvoor een coach in actie kan komen. 

In de buurt
Coaches zijn specialisten op het gebied van studieloopbaan-
begeleiding, teamcoaching, persoonlijke ontwikkeling en vele 
andere vakgebieden binnen het onderwijs. Allen zijn bekend 

Een hot item: netwerken. Maar een netwerk 
van coaches op het gebied van onderwijs? 
Dat bestond nog niet binnen CNV Onder-
wijs. En dat met een groeiende vraag naar 
begeleiding van leidinggevenden, leraren en 
ondersteunend personeel in het onderwijs. 
’Het ontslagrecht bestaat in Nederland wel, 
maar staat onder druk. Als een werkgever 
niet tevreden is en er dreigt een ontslag, 

Ik wIl wel zo’n helpende 
hand 
Net een paar weken begonnen op school en 
voelt het alsof het werk nu al te veel is? Kun 
je niet goed de balans vinden tussen werk en 
privé? Naast lesgeven niet toekomen aan het 
administratieve papierwerk? Met dit nieuwe 
netwerk kan CNV Onderwijs zo een doorverwij-
zing doen naar een passende coach bij jou in de 
buurt. Gecertificeerd en onafhankelijk. Neem 
contact op met CNV Onderwijs-intaker Jacque-
line van Grevengoed. Mail naar: aanvraagop-
maat@cnvo.nl of bel naar (030) 751 17 85.
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met of afkomstig uit de onderwijspraktijk. CNV Onderwijs 
wil mensen in het onderwijs goed doorverwijzen. Men kan 
terecht bij een begeleider in de buurt die gecertificeerd en 
onafhankelijk is. Intaker Jacqueline van Grevengoed: ‘Een 
certificering is van belang, want zo weten we dat de coaches 
staan voor kwaliteit.’ 

passende oplossIng
Terugloop van leerlingen, groeiende werkdruk, overschot 
aan personeel. Talloze redenen waardoor er een ongemak-
kelijke sfeer op school kan ontstaan. De spanning hangt in 
de lucht en de gemoederen lopen op. Het schoolbestuur 

en de werknemer, beide partijen willen hier een passende 
oplossing voor. En als die oplossing niet te vinden is, 
dan wordt het moeilijk. Op dat moment biedt de coach 
uitkomst.
Juridisch adviseur Ho: ‘Bijvoorbeeld na een periode van 
ziekte moet de werknemer reïntegreren. Met medicijnen 
van de dokter ben je er vaak nog niet. Werkdruk kan één 
van de oorzaken zijn waarom iemand in eerste instantie 

ziek werd. Als hulpmiddel om deze persoon 
te reïntegreren, kan de coach worden 
ingezet.’  

op eIgen houtje
De coach wordt meestal opgebeld door 
de werknemer. Maar personal coach Huib 
Wilkes uit Bergschenhoek, net lid van het 
netwerk, kent ook de andere kant van het 
verhaal. Naast baas van zijn eigen coachbe-
drijf is Wilkes fulltime directeur van een 
basisschool. Hij vindt dat coaching vaak te 
laat wordt ingeschakeld. ‘Ik hoop dat we er 
samen voor kunnen zorgen dat het preventief 
wordt ingezet. Door dit netwerk zijn we mak-
kelijker te vinden in de doorverwijsfuncties 

van CNV Onderwijs. Dat geeft meer over-
zicht en duidelijkheid naar buiten.’ Collegi-
aal consulent Maria Wielens uit Haaksbergen 
is ook net lid geworden van het netwerk. Ze 
vindt dit netwerk ideaal voor de contacten. 
‘Als je tegen een probleem aanloopt, kan je 
zo iemand opbellen. Op deze manier kan je 
veel van de specialismen van elkaar leren. Ik 
ben bijvoorbeeld gespecialiseerd in hoogbe-
gaafdheid en gedrag, daar kunnen andere 
coaches weer wat aan hebben.’

eerlIjk en recht
vaardIg
Een coach? Maar er zijn toch interne begelei-
ders en wat dacht je van de locatiedirecteur? 
‘Het inzetten van een intern begeleider of 
locatiedirecteur werkt niet in alle gevallen. 
Als er kritiek op jou is als werknemer binnen 
het bedrijf en datzelfde bedrijf biedt een 
begeleider aan, dan kan er alsnog onenig-
heid ontstaan. Daarom is het van cruciaal 
belang dat de coach door beide partijen geac-
cepteerd wordt’, vertelt Ho. Coach Wielens 
beaamt het belang van een onafhankelijke 
coach en heeft een positief toekomstbeeld: 
‘Ik hoop dat dit netwerk de eerlijkheid en 
rechtvaardigheid bevordert. Mijn streven is 
het beste uit de leerkracht halen. Daarom zit 
ik hier.’ 

Marjolein Bakker

‘Het is van cruciaal  
belang dat de coacH  
door beide partijen 
geaccepteerd wordt’
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webbedingetjes

@ Www.oefenstof.nl is een spin-off-bedrijf van de Universi-

teit Amsterdam waar onderzoeken gebruikt worden voor het 

ontwikkelen van nieuwe adaptieve oefen- en volgsystemen. 

Bekend van de producten rekentuin.nl en taalzee.nl waar kin-

deren in de klas online rekenen en taal kunnen oefenen en 

laten toetsen. Zo kan de leraar makkelijk inzicht krijgen waar 

extra aandacht nodig is. 

@ Speciaal voor docenten met hun klas organiseert het Mu-

ZIEum Nijmegen op 25 september een middag waar ze iets 

niet laten zien. Tijdens een bezoek aan dit museum duikt 

de bezoeker de wereld van een blinde en slechtziende in. 

Deelname is gratis. Aanmelden kan telefonisch via het num-

mer: (024) 381 09 80. Te kort dag? Langskomen met de klas 

op een andere dag kan met een reservering op de website: 

www.muzieum.nl/educatie.

@ Op de website leerspellen.nl kunnen kinderen van vier tot 

en met achttien jaar educatieve spelletjes spelen. De spellen 

zijn gerangschikt op groep en op vak. Zo kunnen kinderen, 

maar ook leerkrachten snel een geschikt spel zoeken. 

     De grootschalige examenfraude op Ibn 
Ghaldoun vraagt om sluiting van de school 

@@@

@ @@@@@@@@

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

ApenstAArtjes

Getwitterd

Harm Beertema (Tweede Kamerlid PVV): 
Rosenmoller naar VO-raad. Damals bruggen-
bouwer voor Pot, Mao en Mugabe. Gaat nu de 
verbinding zoeken voor het onderwijs. Maar 
niet met mij. 

Stelling:

Natuurlijk gaat de discussie over het Nationaal Onderwijsak-

koord. Brengt het licht aan de horizon of kijkt iedereen er juist 

met argwaan tegenaan? Een schooldirecteur is benieuwd 

naar de koppeling met passend onderwijs want ‘die ontwik-

keling gaat gewoon verder’. Een andere deelnemer van de 

discussie is daar ook benieuwd naar, ‘ik hoop dat het kabinet 

luistert naar de bezwaren tegen invoering ervan. Hopelijk stel-

len ze het uit en denken ze nog eens goed na over alle midde-

len en voorzieningen die nodig zijn om dat mogelijk te maken, 

voor zover wenselijk.’ Verder vindt deze deelnemer het fijn dat 

de nullijn eindelijk van tafel is, ‘een mijlpaal! Mijn complimen-

ten!’ Deze opluchting is ook merkbaar bij een schoolleider, hij 

vindt het akkoord ‘een hoopvolle ontwikkeling!’ 
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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’



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

alle rayons van limburg
Woensdag 2 oktober, ontmoetingsdag: 10 uur, 
Viering in St. Lambertuskerk in Haelen. Aan-
sluitend bijeenkomst in zaal “Aldenghoor”. Deze 
dag heeft dit jaar als thema Wees actief, prof.dr. 
E. Scherder zal hierover een inleiding houden. 
Middag: lunch en muzikaal programma. Info/
aanmelden: J.H. Kurver, 0773983596, jkurver@
online.nl.

rayon veluwe/Midden & zuidwestgelderland
Donderdag 3 oktober, 13.30 uur (inloop 13 uur), 
jaarlijkse ontmoetingsdag, Bethelkerk, J.Th. 
Tooroplaan 131, Ede. Met mededelingen voor-
zitter, lezing/inleiding recent thema, huldiging 
jubilarissen. Info/aanmelden (voor 26 sept.): G. 
te Velde, geert.tevelde@tele2.nl.

rayons drenthe, groningen, Friesland
Dinsdag 8 oktober, ontmoetingsdag, Natio-
naal Park De Alde Feanen te Earnewald. Met 
swingende sing-in, rondvaart, bezoek aan 
Natuurmuseum en Fries Landbouwmuseum. 
Info: J. Meesters, meesters.j@kpnmail.nl.

rayon westbrabant
Woensdag 9 oktober, 10.30 uur, ontmoetings-
dag, 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.

rayon achterhoek
Maandag 21 oktober, 14 uur, ledenvergadering, 
culturele zaal sportcomplex De Bongerd in 

Doetinchem/de Huet. Met o.a. lezing over Vitaal oud 
worden en huldiging jubilarissen. Info/aanmelden: A. 
Rozenbroek, (0315) 68 57 17, a.rozenbroek.vanhove@
outlook.com

rayons Ijsselvecht/Flevoland en twente
Dinsdag 22 oktober, 10 uur (inloop 9.30 uur), ontmoe-
tingsdag voor deze rayons in Gasterij De Kruidentuin, 
Mariënheem. Lezing: Kleuren 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.

rayon tilburg
Dinsdag 22 oktober, 10.30 uur, ontmoetingsdag, 
camping De Boskant/Klein Oisterwijk, Oirschotsebaan 
8a, Oisterwijk. Ochtend: digitale en sociale media. Na 
lunch: bezoek histrorisch Oirschot o.l.v. gids. Info/
aanmelden (voor 1 oktober): Jan de Bakker,  
(013) 543 65 12, rinyjandebakker@gmail.com.

anders actieven
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, juridisch adviseur CNV Onderwijs; work-
shop Sociaal bewegen door Meint Veltstra. Ommen, 
Hampshire Hotel Paping, Stationsweg 29. Info/aan-
melden (voor 23 sept.): Karin Frugte, (038) 460 07 98, 
(06) 33 83 96 92, weijler-frugte@home.nl.

jong
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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.

netwerkbijeenkomst
Woensdag 30 oktober, CNV Tiberdreef, inloop 
16 uur, aanvang 16.30 (tot 20 uur). Thema: Het 
Nationaal Onderwijs Akkoord voor jou! Meer 
waardering, meer werkgelegenheid, minder 
werkdruk. Met workshops: rechten en plichten 
van de invaller; sollicitatietraining door CNV 
Jongeren; van werkdruk naar werkplezier; 
professionalisering door de Onderwijscoöopera-
tie. Mogelijkheid tot bijwonen van 2 workshops. 
Aanmelden/inschrijven (voor 21 okt.): via: 
jongeren@cnvo.nl.
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najaarscongres 
Zaterdag 2 november, 10-16 uur, zalencentrum 
Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht. Thema: 
Tijd voor positiviteit! Plenaire lezing: Kernkwali-
teiten 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 kernkwaliteiten 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 Hogeschool, 
Doetinchem. Beelddenkers leren anders, door Manja 
IJserinkhuijsen, eigen praktijk voor coaching en 
huiswerkbegeleiding. Info/aanmelden: 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, dreamy-
ourdreams85@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, Gomaruscollege, Gronin-
gen. Over Omgaan met hoogbegaafde leerlingen door 
Lammy van Midwoud-Klomp, intern begeleider. Info/
aanmelden: Roelie Schipper, r.schipper@alfa-college.nl.

noordbrabant
Woensdag 9 oktober, 16 uur, Praktijkschool de Zwaai-
kom, Oosterhout. Over Hoogsensitiviteit door Patricia van 
Turnhout, eigen praktijk. Info/aanmelden: Elly Verschu-
ren, verschuren.elly@gmail.com.

overijssel
Woensdag 9 oktober, 16 uur, Hogeschool Windesheim, 
Zwolle. Over Human Dynamics door Dianne Janssen, 

eigen praktijk. Info/aanmelden: Hester 
Schalke, hschalke@eekeringe.nl.

noordholland
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.

onderwijsondersteuners
Woensdag 16 oktober, 16 uur, loopbaanbij-
eenkomst. 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, 
onderwijsondersteuners@cnvo.nl.

Hoger onderwijs
Dinsdag 8 oktober, v.a. 18.30 uur lichte 
maaltijd, van 18.30-21 uur regioleden-
bijeenkomst in Drachten, Cedingebouw, 
Lavendelheide 21. Wegens succes een 
herhaling voor leden in het noorden van de 
eerder gehouden bijeenkomst in Utrecht 
over het nieuwe professionaliseren in het 
hbo in aansluiting op de paragrafen in de 
nieuwe cao over dit onderwerp. Enkele 
regiobestuurders en een deel van de 
Sectorraad Hoger Onderwijs zijn aanwezig. 
Van 17.30-18.30 uur vrij binnenlopen bij 
het juridisch spreekuur. Aanmelden (voor 
2 okt.), hogeronderwijs@cnvo.nl.

priMair onderwijs 
Woensdag 9 oktober, 15 uur, onderwijs-
middag Zuid-Holland, Centrum Pro Rege, 
Oudedijk 113, Rotterdam. Muzikale start 
met C. Winsemius; workshops: muziek 
telt; meldcode huiselijk geweld en kinder-
mishandeling; veranderende schooltijden; 
diversiteit in je school en in je klas. 
Rechtspositiespreekuur. Broodmaaltijd. 
Info/aanmelden: Henk van Drunen, (010) 
452 03 45, (06) 33 65 32 93,  
CNVOprimoZH@telfort.nl.
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Inspiratie voor een les techniek en 
ruimtevaart  
Speciaal voor 
leerkrachten uit 
het primair on-
derwijs is er een 
conferentie ‘Tech-
niek in de ruimte’ 
op 9 oktober. De 
conferentie vindt plaats in het Science Center NEMO in 
Amsterdam en de entree is gratis. Hoe lanceer je een 
raket en hoe wordt een satelliet eigenlijk in de ruimte 
gehouden? Naast een inleidende lezing over de feiten 
en fabels over de ruimtevaart is er een aantal work-
shops over dit thema. Aan het einde van de dag gaat de 
deelnemer terug naar huis met genoeg inspiratie voor 
een les wetenschap en techniek. Aanmelden voor deze 
dag kan via de website: www.ruimtevaartindeklas.nl. Op 
de website staan ook verschillende lespakketten over 
de ruimtevaart. Docent in het voortgezet onderwijs? 
Nog even geduld, op 6 november komt er een confe-
rentie over de ruimtevaart voor de havo/vwo-docent.

gezocht: vrijwilligers! 

Op zaterdag 5 april 2014 organiseert CNV Onderwijs 

een uniek evenement. In twaalf provincies zal tegelij-

kertijd een netwerkbijeenkomst worden georgani-

seerd met workshops, sprekers en ontspanning. 

Voor dit evenement zijn we in het hele land op zoek 

naar vrijwilligers die het leuk vinden om te organise-

ren. Wil je meedoen? Kijk op www.cnvo.nl/event2014 

of stuur een mail naar event2014@cnvo.nl.

50jarig jubileum schooltv 
Schooltv bestaat 50 jaar. NTR organiseert daarom 
op vrijdag 4 oktober ter gelegenheid hiervan een 
onderwijscongres over digitale innovaties in het 
onderwijs. Ook is er de prijsuitreiking van het 
Gouden Oog, een mediaprijs voor de leraar met de 
beste lesvideo. De presentatie ligt in handen van 
Nieuwsuur-presentratrice Mariëlle Tweebeeke en 
vindt plaats in het Van der Valk-hotel in onderwijs-
stad van het jaar Almere. Hierbij aanwezig zijn? Kijk voor meer informatie op: www.ntr.nl/hetgoudenoog

Schoolreisjesspecial Schooljournaal
Schooljournaal wil graag in de tweede helft van dit jaar mee 
op schoolreis, educatieve trip, kamp, werkweek of kennis-
makingsweek voor een begin volgend jaar te verschijnen 
special over dit soort bestemmingen. Wie het leuk vindt, 
om een verslag van het schooluitje van zijn of haar school 
compleet met foto(‘s) terug te lezen in Schooljournaal, kan 
de uitnodiging mailen naar schooljournaal@cnvo.nl.

talententraject: ben  
jij de leider van de 
toekomst? 
Waar staat het onderwijs over vijf jaar? En 
wat is de rol van jouw school hierin? Het on-
derwijs heeft behoefte aan nieuwe leiders. 
Jonge, inspirerende leraren die het onder-
wijs verder ontwikkelen. Ben jij jong, leraar 
in het primair onderwijs, heb je minimaal 
drie jaar werkervaring, én ben je nieuws-
gierig naar leidinggeven? Dan willen wij je 
hier graag bij helpen! CNV Schoolleiders en 
de Stuurgroep Jong hebben samen met Ho-
geschool Utrecht speciaal voor haar jonge 
leden in het primair onderwijs een leider-
schapsprogramma ontwikkeld. Daarin staat 
jouw eigen individuele leertraject centraal. 
Het traject heeft de looptijd van één jaar. Je 
krijgt inzicht in jouw talenten en ambitie. 
Past leidinggeven in de school inderdaad bij 
jou? En wat zijn voor jou de juiste stappen 
om deze ambitie te bereiken? Hogeschool 
Utrecht heeft vorig jaar een eigen Talen-
tentraject uitgezet, daarvan heeft inmiddels 
25 procent van de deelnemers een baan op 
een leidinggevende positie! 
Interesse? Er is een oriënterende informa-
tiebijeenkomst op woensdag 9 oktober van 
16 tot 18 uur in het CNV-gebouw, Tiber-
dreef 4 in Utrecht. 
Ga voor meer informatie en aanmelding 
naar www.cnvo.nl/talententraject 
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B Bezig
voor de ond

naam: 
Jan van den Hogen

leeftijd: 
62 jaar 

beroep: 
Gepensioneerd leraar

vrijwilligerswerk: 
Lid van Leden Activiteiten Groep Brabant/
Zeeland

Motivatie: 
Het lid zijn van een vakbond heb ik altijd als 
heel belangrijk ervaren en dit belang wil ik 
dan ook aan de collega’s doorgeven. Ik ver-
strek informatie vanuit CNV Onderwijs, bezoek 
scholen en verzorg workshops. Ik hoop dat ik 
daarbij wat obstakels kan wegnemen, zodat 
de collega's hun enthousiasme voor dit mooie 
vak blijven behouden.
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zet jouw leraar in  
het zonnetje
Er is weer veel te doen op en rond de Dag van de Leraar 
die op 5 oktober wereldwijd wordt gevierd als World 
Teachers’ Day. Zo organiseert de Onderwijscoöperatie, 
waarvan CNV Onderwijs deel uitmaakt, die dag de verkie-
zing van de Leraar van het Jaar en op 8 oktober het Lera-
rencongres. Op 7 oktober vieren we de Dag van de Leraar 
op school. Ouders, leerlingen, leidinggevenden, collega’s; 
iedereen kan op deze dag één of meerdere leraren in het 
zonnetje zetten. Verras ook jouw collega op 7 oktober. Op 
www.dagvandeleraar.nl staat een uitgebreid overzicht met 
ideeën. Doe bijvoorbeeld mee met www.bedankjeleraar.nl. 
Bedank die ene inspirerende docent/leraar/meester/juf 
van vroeger. Wedstrijd: Heb je zelf andere leuke ideeën? 
Deel ze via het wedstrijdformulier op www.dagvandele-
raar.nl en maak kans op mooie prijzen. De eerste 1.000 
inzenders ontvangen de Dag van de Leraar-vlag. Alvast 
een fijne, gezellige Dag van de Leraar gewenst.

Gratis anti-pestkaarten themadag CNV 
Schoolleiders 
Tijdens de themadag van CNV Schoolleiders op 7 
novem ber (thema: pedagogisch leiderschap, locatie: 
Zalencentrum Den Hommel Utrecht, info: www.cnvs.nl) 
worden gratis anti-pestkaarten van Jip en Janneke 
uitgedeeld. Die zijn ontworpen door de Fiep Westendorp 
Foundation in samenwerking met psycholoog Bob van 
der Meer. Hij is gespecialiseerd in pestgedrag bij kinde-
ren. De kaarten zijn bestemd voor leerlingen van groep 
één tot en met drie van het basisonderwijs. Omdat deze 

kinderen niet kunnen lezen, zijn de kaarten 
voorzien van voor zichzelf sprekende picto-
grammen. 

app voor in de klasTussen de lessen door een spelletje om weer even nieuwe energie in te blazen? De Onderwijs Tiptool is een gratis app met tientallen tips voor korte didacti-sche spelletjes die getest en gebruikt zijn in verschil-lende klaslokalen. Wanneer je de app opent kan je kiezen tussen verschillende werkvormen. Zo kun je de dag beginnen met bijvoorbeeld een kleine sessie ochtendgymnastiek. Kijk op www.tiptool.nl.



zijn dat je een baan krijgt omdat je toevallig 
wiskunde studeert en dat je vervolgens op je 
lauweren kan rusten.’
Haar school doet mee met een ander project 
om het lerarentekort tegen te gaan: Eerst de 

Klas. Dit is er voor excellent afgestudeerde mas-
terstudenten die een eerstegraads bevoegdheid 
willen halen. Daarnaast volgen de deelnemers 
een leiderschapsprogramma en doen onderzoek 
bij grote bedrijven. Waren er in 2012 nog 27 
deelnemers, in 2016 moeten dit er 160 zijn. 
‘Er zijn twee redenen waarom we meedoen 
aan dit project’, zegt Tjio. ‘Ten eerste dreigt er 
een docententekort, vooral van eerstegraads 
docenten. Dit is de kans om jonge academici 
voor de klas te laten staan. En op vwo leiden 
we onze leerlingen op om een academische 
studie te doen.’ Tjio vertelt ook dat  de school 
aan academici kan laten zien dat het leuk is om 
les te geven. ‘Op dit moment hebben wij alle 
vacatures vervuld, maar in de toekomst krijgen 
we ook last van een docententekort.’

Leren en werken
‘Ik heb natuurwetenschappen gestudeerd en 
kwam niet aan de bak. Ik besloot te solliciteren als docent 
natuurkunde of scheikunde, omdat ik me altijd al interesseerde 
voor onderwijs.’ Dat zegt Frank ter Elst, die meedoet aan 
het Onderwijstraineeship. Momenteel geeft hij scheikunde aan 
volwassenen op het Joke Smit College in Amsterdam. ‘Als 
invaldocent kon ik een half jaar aan de slag. Daarna meldde ik 
me aan voor het traineeship om in twee jaar mijn eerstegraads 
scheikundebevoegdheid te halen.’ 
Aan het begin van dit schooljaar is het Onderwijstraineeship 
opgezet. In de periode van 2013 tot 2016 moeten 1.500 vacatu-
res vervuld worden met deze pilot. Het gaat om de bètavakken 
en de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels. Studenten die 
een universitaire master hebben gevolgd en nog niet eerder stu-
deerden aan een lerarenopleiding mogen hieraan deelnemen. 
Deelnemers van het traineeship volgen een tweejarig leer-werk-
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Baangarantie nieuwe maatregel om    
  docententekort op te lossen
Er moet worden voorkomen dat er een verloren 

generatie afgestudeerde docenten ontstaat. 
Daarom komt er een baangarantie voor docenten 
van tekortvakken in het voortgezet onderwijs, zo 

staat in het Nationaal Onderwijsakkoord.  
Het is een van de maatregelen om het 

docententekort op te lossen.

‘Studenten van exacte vakken zijn erg 
populair op de arbeidsmarkt. Zij hebben 
een baan bijna voor het uitzoeken, maar er 
zijn wel veel flexibele contracten. Door het 
bieden van een baangarantie kan het onder-
wijs beter concurreren op de arbeidsmarkt.’ 
Dat zegt Huib van Drooge, voorzitter van 
de Nederlandse vereniging voor onderwijs 
in de Natuurwetenschappen (NVON). 
Hij heeft ook nog andere ideeën om het 
docentenvak aantrekkelijker te maken. ‘Uni-
versiteiten moeten zorgen dat studenten al 
in aanraking komen met onderwijs. Bijvoor-
beeld door een minor over onderwijs’ Wat 
scholen nu ook al goed doen volgens Van 
Drooge is oud-leerlingen die bètavakken 
studeren, vragen om voor de klas te staan. 
‘Alhoewel ze dan nog niet bevoegd zijn om 
les te geven, maken ze er wel al kennis mee. 
Als het ze goed bevalt, kunnen ze later een 
onderwijsbevoegdheid halen. Want uitein-
delijk willen we wel goed gekwalificeerde 
docenten voor de klas.’

Jonge academici
Over een baangarantie voor aankomende 
docenten is Ingrid Tjio, sectordirecteur 
havo en vwo van het Regiuscollege in Scha-
gen minder enthousiast. ‘Van de afspraken 
in het Nationaal Onderwijsakkoord weet 
ik nog te weinig, maar ik ben niet voor een 
eenzijdige baangarantie. Het moet niet zo 
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traject en gaan direct aan de slag als docent op een middelbare 
school. Daarnaast volgen ze een verdiepingsprogramma en een 
universitaire opleiding tot eerstegraads docent. 

Baangarantie
Ter Elst is inmiddels gevraagd om de vacature van docent 
natuurkunde te vervullen. ‘Dat is op dit moment te veel voor 
mij. Dan moet ik zo veel voorbereiden dat ik al een burn-out 
heb voor ik begin.’ Ter Elst merkt goed dat hij doceert in een 
tekortvak. ‘Er zijn veel vacatures beschikbaar. Dat viel me ook 
al op voordat ik met het traineeship begon. Toen werd ik vaak 
niet aangenomen omdat ik te weinig ervaring had.’ Dat is nu 
anders. ‘Het is positief dat er een baangarantie komt voor aan-
komende docenten, maar eerlijk gezegd denk ik dat het voor 
mij niet nodig is. Het lukt me nu sowieso wel om een baan te 

vinden, of dat nou op deze school is, of 
ergens anders.’ 
Door deze pilot moeten er meer geschikte 
docenten komen die voor de klas kunnen 
staan. Om het lerarentekort aan te pak-
ken moeten de 850 afgestudeerde eerste-
graads docenten van 2012 in 2017 bijna 
verdubbeld worden naar 1600 docenten. 
Dat is ook nodig omdat van de honderd 
studenten die de lerarenopleiding volgen, 
er uiteindelijk maar 28 in het onderwijs 
terecht komen. Veertig procent stopt 
vroegtijdig met de opleiding en veel ande-
ren vinden elders werk. 

Tim Steen

Baangarantie nieuwe maatregel om    
  docententekort op te lossen

‘door het 
bieden van een 
baangarantie 
kan het 
onderwijs beter 
concurreren 
op de 
arbeidsmarkt.’
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algemeen directeur (wtf 0,8)
Meer informatie over de organisatie en deze vacature kunt u vinden op onze website www.pcbo-ferwerderadiel.nl

Het Bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 
in de gemeente Ferwerderadiel zoekt een

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

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

Plata Onderwijsacademie Garenmarkt	1a	|	2311	PG	Leiden

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

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

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

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

ZUIDERZEEMUSEUM
ENKHUIZEN

BUITENMUSEUM
30 JAAR 
GENIETEN KOM OOK IN ACTIE

CHECK FIGHTCANCER.NL

LOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN



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. 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: 

Afrikaproject: 

Kunst op Texel: 

In herfstvakantie, vanaf 12 of 19 oktober: sfeervolle vakantiewoning 
in de kop van Drenthe, voor 2-3 personen. Vlak bij meer en bos en 
de gezellige steden Groningen en Assen. Prachtige, rustige omgeving: 
zeer geschikt voor fietsen en wandelen. € 270,- euro per week (incl. 
toeristenbelasting). Info via Janneke van Weringh, (050) 409 52 82.

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 muziekinstrumenten 3 weken kosteloos gebruiken. 
De leskisten worden gratis gebracht/gehaald. De Wilde Ganzen wil 
de opbrengst verdubbelen. De stichting (www.mchildcare.nl) kan ook 
afgeschreven meubilair/leermaterialen gebruiken. Info via: Pauline 
van den Berg, pem.vd.berg@quicknet.nl.

Workshops en weekarrangement op 26/27 oktober voor € 150,- all-in. 
Info via Paulien Valk, paulienvalk@gmail.com, (06) 16 01 75 61 of kijk 
op www.bijdepomp.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,-
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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. F. Goedendorp
(06) 24 55 46 17
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.



dienstige en levenbeschouwelijke vorming. ‘Dit school-
jaar kreeg ik een vast contract en in het kader daarvan 
besloot ik lid te worden van de bond.’ Bus werkt op de 
school waar hij zelf ook zijn puberjaren heeft doorge-
bracht. ‘Tijdens mijn stage werd ik zelfs begeleid door 
een leraar die mij ook les gaf.’ De thematiek van het 
vak interesseert hem het meest. ‘Ik mis in de huidige 
maatschappij de overdenking van het leven, de worste-
ling met en de zoektocht naar levensvragen. Ik geloof 
dat iedereen hier op een gegeven moment mee in 
aanraking komt. Dit vak springt hier op in en ik probeer 
het gesprek aan te gaan met de leerlingen.’ Dat is niet 
altijd even makkelijk, geeft Bus toe. ‘Ze zien het vaak 
als bijvak waarvan de cijfers niet meetellen. Ons doel  
is om er een normaal vak van te maken.’ MdG

Hij studeerde vijf jaar theologie en godsdienstweten-
schappen in België en werkte twee jaar in een kerk. 
‘Toen ik mij ging heroriënteren besloot ik me in één jaar 
om te scholen tot docent aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam.’ Hij liep stage op scholengemeenschap 
Comenius in Leeuwarden en kreeg er een baan aange-
boden. Sinds 2011 is Jaap Bus in dienst als docent gods-

Jaap Bus (28):  
‘Ik heb hier zelf op  
school gezeten’
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