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Groeien in goed leraarschap

Werelddocenten
in actie zien? 
Scan deze code! 
Of kijk op: 
www.edukans.nl/
werelddocent

Jij een betere leraar, 
zij een betere leraar

Geef je 

nu op voor 

Werelddocent 

2014

Jij: -    leert beter samenwerken, hebt meer inlevingsvermogen 
en bent tot meer zelfreflectie in staat

 -    geeft concreet invulling aan de verplichte 
burgerschapsvorming op school

 -    weet je eigen lessen aantrekkelijker en actiever in  
te vullen.  

Zij: -   leert duurzame lesmethoden én geeft nu les in groepjes
 -   gebruikt drama, zang en spel in haar les
 -   staat gemotiveerder voor de klas dankzij de inspirerende 

Nederlandse collega’s.
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Meidengroep de Waalsdorp Zebra’s, leerlingen van christelijke montessorischool Waalsdorp in Den 
Haag, mochten op 21 september  als winnaars van zangwedstrijd Voice of Peace, hun winnende lied Peace 
Palace - een eeuw zingen voor aanvang van de Haagse Vredesloop. Vanwege honderd jaar Vredespaleis en 
een eeuw hardloopvereniging Haag Atletiek werd er gerend voor de wereldvrede.
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fOtO
HenrietteGuest

CNV Onderwijs kritisch over superschool
‘In de grootste probleemwijk van Nederland, Charlois in 

Rotterdam Zuid, start een bevlogen man, soms met gevaar 

voor eigen leven, een superschool.’ Met dit intrigerende intro 

begon maandagavond de documentaire van het Vpro-pro-

gramma Tegenlicht over het ontstaan van de superschool. 

Directeur Eric van ‘t Zelfde start met het ambitieuze plan 

om van deze school in een achterstandswijk de beste van 

Nederland te maken. Voor 2- tot 18-jarigen één en dezelfde 

scholengemeenschap. Peuterspeelzaal, basisschool, voort-

gezet onderwijs. ‘Het ministerie van Onderwijs en de Tweede 

Kamer hebben er nooit iets aan gedaan. De docenten moe-

ten opstaan en laten zien wat het onderwijs kan doen. Los 

van ministers, los van wetgeving en los van “bla bla” op 

kantoren’, vertelt Van ‘t Zelfde. Er zal alleen worden lesge-

geven door eerstegraads leraren. Zo geven leraren uit het 

voortgezet onderwijs de vakken Nederlands, Engels en wis-

kunde aan groep 7 en 8, wat in strijd is met de wet. Voor het 

voortgezet onderwijs wil de school zoveel mogelijk univer-

sitair opgeleide docenten voor de klas. Het gaat tegen de 

regels in, maar Van ‘t Zelfde verwacht hier geen problemen 

mee te krijgen. ‘Welke minister kan er tegen zijn dat kinde-

ren les krijgen van specialisten?’ Daarnaast verdwijnt de vrije 

woensdagmiddag en komt er een voorselectie in groep 7 

voor vmbo, havo en vwo. CNV Onderwijs is voor initiatieven 

die goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De bond 

vindt het echter niet verstandig als vakdocenten in het basis-

onderwijs gaan lesgeven. In het basisonderwijs gaat het niet 

om vakkennis, maar om een totaalbeeld van het kind. Het 

gaat volgens CNV Onderwijs wel ver om 2-jarigen al in een 

onderwijssysteem te duwen. MB  
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Premier Mark Rutte is bereid opnieuw te kijken naar het behoud 

van de maatschappelijke stage. Dat zei hij vorige week tijdens de 

algemene politieke beschouwingen tegen CDA-fractievoorzitter 

Sybrand Buma. 

Het kabinet was eigenlijk van plan om de maatschappelijke stage 

af te schaffen. In een wetsvoorstel dat staatssecretaris Dekker naar 

de Kamer stuurde, staat dat in augustus 2014 de stage geen ver-

plichte exameneis meer is en vanaf augustus 2015 de financiering 

van de maatschappelijke stage stopt. In het schooljaar 2014-2015 

wordt de stage, die dan niet meer verplicht is, wel nog bekostigd 

door de overheid. Naar dat wetsvoorstel wordt nu dus opnieuw 

gekeken. Het CDA is niet de enige voorstander van de maat-

schappelijke stage. Verschillende middelbare scholen, gemeentes, 

bedrijven en vrijwilligersorganisaties hebben de Kamercommissie 

van Onderwijs een petitie aangeboden waarin zij pleiten voor het 

behoud van de maatschappelijke stage. ‘Leerlingen zijn van bete-

kenis voor de samenleving. Nog belangrijker is dat zij op jonge leef-

tijd kennismaken met vrijwilligerswerk. Zo ontdekken zij dat ze op 

vele plaatsen werk kunnen doen dat voor de samenleving zinvol 

en onmisbaar is en voor henzelf betekenisvol en meestal “ook nog 

leuk”’, zo staat in de petitie.

CNV Onderwijs is niet voor het abrupt stoppen van de maatschap-

pelijke stage, die pas in 2011 wettelijk werd ingevoerd. De bond wil 

in 2014 nog zestig procent van het budget behouden, in 2015 nog 

dertig procent en in 2016 nog tien procent. Scholen die graag door 

willen gaan met de maatschappelijke stage en daar ook een plan 

voor hebben, kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te 

komen voor het budget. TS

Maatschappelijke stage nog niet definitief 
van de baan



AuTHENTIEK
Bij het ter perse gaan van dit nummer was 

nog niet bekend wie van de 12 genomineer-

den in de sectoren basisonderwijs, speciaal 

onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo was 

uitgeroepen tot Leraar van het Jaar. Onder 

de uitverkoren deelnemers CNV Onderwijs-

lid Lucie Nijmeijer-Snellers (foto linksboven), 

leerkracht groep 7 van katholieke basis-

school De Wheele in Borne. Het juryrapport 

over Nijmeijer: ‘Lucie is authentiek, spreekt 

de taal van het kind. Ze heeft aandacht voor 

het kwetsbare kind. Haar stelling is: “Je mag 

zijn wie je bent, samen vinden we de weg 

wel.” Haar motto is: samen weten we meer 

dan alleen!’ Haar coachende vaardigheden 

heeft ze samengevat in het boek Leraar, jij 

maakt het verschil. MB

(Kader)leden van CNV Onderwijs waren de afgelopen week al vroeg 

in touw om op scholen presentjes uit te delen aan leraren vanwege 

de Dag van de Leraar. Voor dit jaar bedachten de sectorraden van 

de bond een uniek cadeau voor de collega’s in hun eigen sector. 

Zo werden namens de Sectorraad Primair Onderwijs 400 scholen 

bezocht met een goed gevulde tas vol CNV Onderwijs-materiaal 

en iets lekkers. Op de foto hierboven zet Suzanne Morelissen, leer-

kracht groep 7 van basisschool Het Spectrum in Delfgauw, haar 

directeur Astrid Toussaint als eerste in het zonnetje met onder meer 

een pak stroopwafels. De Sectorraad Voortgezet Onderwijs (kleine 

foto) deelde kalenders uit op de scholen, terwijl de Sectorraad Mbo 

een vlag liet maken om zo de waardering voor het mbo-personeel 

te tonen. Scholen die met een foto waarop de vlag prijkt het regio-

nale nieuws weten te halen, maken kans op een taart voor het hele 

team. Tot 20 oktober kunnen de foto’s worden ingezonden naar 

marketing@cnvo.nl. De Sectorraad Hbo kwam 

met een minicursus voor alle medewerkers in 

het hbo. In het kader van het individuele profes-

sionaliseringsplan mogen zij hun kennis opvijze-

len. Download de cursus op www.cnvo.nl/dvdl. 

Schoolnieuws
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CNV Onderwijs deelt uit vanwege 
de Dag van de Leraar
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Cao-voorstel MBO 
Raad onacceptabel 
voor CNV 
Onderwijs 
De werkgever in het mbo, de MBO Raad, heeft een voorstel 

gedaan voor de nieuwe cao, waarmee de rechtspositie van de 

werknemers in de bve-sector ernstig verslechterd wordt. Helen 

van den Berg, voorzitter CNV Onderwijs: ‘Dit is onacceptabel, 

zeker omdat het in strijd is met de afspraken uit het Nationaal 

Onderwijsakkoord, dat ondertekend is door de MBO Raad voor 

de bekendmaking van de cao-inzet.’

De MBO Raad wil bijvoorbeeld de bapo schrappen zonder die te 

vervangen door een nieuwe seniorenregeling met een overgangs-

regeling voor de huidige bapo-gebruikers. De extra leeftijdsdagen 

vanaf 52 jaar gaan er aan en de afspraken over taakverlichting 

voor ouderen worden geschrapt, als het aan de werkgever ligt. 

Van den Berg: ‘De werkdruk wordt ook niet aangepakt in het 

voorstel van de MBO Raad, hoewel dat wel is afgesproken in het 

Nationaal Onderwijsakkoord.’ Uit rondetafelbijeenkomsten in het 

mbo bleek het afgelopen jaar dat werknemers behoefte hebben 

aan een individueel afdwingbaar recht in de cao op een maximum 

aantal uren directe onderwijstijd en aan duidelijk vastgestelde uren 

voor scholing en professionalisering. De MBO Raad schrapt ech-

ter de term ‘directe onderwijstijd’, de studiefaciliteiten en de 59 

uren voor scholing voor werknemers in de schalen 7 en 8. 

Op het terrein van tijdelijke contracten doet de MBO Raad 

voorstellen die volgens CNV Onderwijs de rechtspositie van de 

werknemer zwaar aantasten. Zo wil de werkgever de beperking 

schrappen om maximaal drie jaar in tijdelijke dienst te mogen wor-

den benoemd, deeltijdontslag invoeren en allerlei flexibele con-

tracten toestaan.

Ook qua salarissen handelt de MBO Raad in strijd met het Natio-

naal Onderwijsakkoord. Diverse toeslagen moeten het ontgelden 

en de jaarlijkse periodieke verhoging zal alleen nog plaatsvinden 

bij een ‘voldoende’ beoordeling van het functioneren. Verder zet 

de MBO Raad het mes in de bovenwettelijke werkloosheidsrege-

ling en de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling. Zo wil de 

werkgever al in het eerste ziektejaar gaan korten op het loon.

Van den Berg: ‘De werkgever laat hiermee de werknemer, die 

onvrijwillig werkloos of ziek wordt, enorm in de kou staan.’ 

CNV Onderwijs gaat de leden peilen over de ontwikkelingen. Het 

overleg met de MBO Raad gaat wel door, zegt Van den Berg, 

‘maar dan wel op basis van de afspraken uit het Nationaal Onder-

wijsakkoord! Minder werkdruk dus, professionalisering van het 

personeel, goede primaire arbeidsvoorwaarden, een gedegen 

levensfasebewust personeelsbeleid met senioren- en overgangs-

regeling, duurzame arbeidsrelaties en waarborgen voor de sociale 

zekerheid.’ CdG
www.cnvo.nl > arbeidsvoorwaarden > cao bve

1-Meting passend 
 onderwijs
Het gaat de goede kant op!? CNV Onderwijs 
wil opnieuw weten hoever het staat met de 
voorbereiding op het invoeren van passend 
onderwijs. Welke scholing is gevolgd? Bij 
welke besluiten ben je betrokken? Welke 
pareltjes zijn er al die het de moeite van het 
‘delen’ waard zijn? En wat staat jou nog in 
de weg om passend onderwijs te realiseren? 
Het doel is te kijken hoe de invoering van 
passend onderwijs er voor staat, en wat er 
nog moet gebeuren om deze invoering te 
laten slagen. De 1-meting is het vervolg op 
de 0-meting van 2012. Met de antwoorden uit 
de 0-meting oefende CNV Onderwijs grote 
invloed uit op Tweede Kamerleden die ook 
vonden dat de man en vrouw in de klas en op 
school veel intensiever betrokken moesten 
worden bij de invoering van passend onder-
wijs. De Stuurgroep Passend Onderwijs wil 
helpen om die vragen te beantwoorden maar 
kan niet zonder de inbreng van veel leden. 
Doe mee en ga direct naar www.cnvo.nl/pas-
sendonderwijs. 

In veRBand MeT de 
heRfSTvakanTIe  
veRSChIjnT heT  

vOlGende SChOOl-
jOuRnaal nIeT Op  
19 MaaR Op 26  

OkTOBeR.

De Protestants Christelijk Schoolvereniging Voorschoten (PCSV) is voor 
haar basisschool Gevers Deynoot op zoek naar een 

Daadkrachtig, Verbindend en Communicatief

Schooldirecteur 0,8 fte

Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen 
met Florien Brongers, Adviseur Personeel van OSG Personeel, 

tel: 06-83973114, f.brongers@osg.nl.

Het volledige functieprofiel vindt u op www.osgintermatch.nl
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 
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geachte heer dekker, 
Beste Sander,

Onderwijs moet grote talen-
ten meer uitdagen schrijf je 
in een opiniebijdrage voor 
de Volkskrant. Dat kan door 
deze groep extra aandacht te 
geven. Ik ben het daar van harte 
mee eens, alleen komt er nu een 
hele grote máár. Aandacht en 
maatwerk kosten veel tijd en ruimte. 
Leraren zijn onnodig veel tijd kwijt 
met vergaderingen en alles te 
verantwoorden naar ouders, school-
leiding en Inspectie. Dit zorgt voor 
de hoge werkdruk en die zal niet 

lager worden als per 1 augustus 
passend onderwijs wordt ingevoerd. 
Het helpen en ontwikkelen van deze 
kinderen verdient prioriteit. Dit 
wil niet zeggen dat leraren grote 
talenten niet uitdagen. Een leraar 
kent haar/zijn leerlingen en past 
vaak al maatwerk toe; dat geldt 
overigens ook voor leerlingen met 
een achterstand. Natuurlijk kan 
het altijd beter, maar dan moet het 
kabinet wel duurzaam investeren in 
het onderwijs. 

De afgelopen jaren is er roofbouw 
gepleegd op scholen door (stille) 
bezuinigingen. Het jarenlang niet 
compenseren van de bekostiging 
voor inflatie eist zijn tol. Er is 
bezuinigd op onderwijsassistenten, 
intern begeleiders en conciërges, 
gymleraren en muziekleraren. Geen 
schoolleider en schoolbestuurder 
wil dit, maar als je meer moet doen 
met minder geld dan moeten er 
gedwongen slechte keuzes worden 
gemaakt. De rek is er echt uit. Met 
het Nationaal Onderwijsakkoord 
wordt een eerste stap gezet om het 
probleem aan te pakken en hebben 
we ook beleidsrust afgesproken. Als 
er toch extra’s worden gevraagd, 
dan moet er echt een zak geld bij. 
Dan krijgen leraren ruimte om grote 
talenten uit te dagen. 

De afgelopen jaren is 
er roofbouw gepleegD 
op scholen Door (stille) 

bezuinigingen

Kun jij meer verdienen? 

Check je eigen plan!

0316 functiemix advertentieoutline.indd   1 26-09-13   10:56
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    dekker
geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Je bent het met me eens dat grote 
talenten meer aandacht verdienen, 
maar volgens jou heeft de onder-
steuning van kwetsbare leerlingen 
prioriteit. Dat is nou precies 
waarom ik aan de bel heb getrok-
ken. Want ik vind dat het onderwijs 
het beste uit ieder kind moet halen. 
En dat lukt nu slechts ten dele. 
Bij onze beste leerlingen wordt 
blijkbaar vaak gedacht: ‘Die komen 
er wel op eigen kracht.’ Daarmee 
doen we deze kinderen te kort, en 
laten we talent onbenut. 

Je beweert dat het bieden van 
maatwerk voor scholen heel lastig 
is, omdat er jarenlang ‘roofbouw’ 
zou zijn gepleegd. Toch kan ik 
dat niet rijmen met de feiten. In 
tegenstelling tot wat jij beweert, is 
in het basisonderwijs altijd geïn-
dexeerd voor stijgende kosten. De 
gemiddelde klassengrootte in het 
primair onderwijs ligt de afgelopen 
jaren stabiel rond de 23 leerlin-
gen. Basisscholen hebben een 
steeds hoger bedrag per leerling 

gekregen. En terwijl overal in 
Nederland stevig wordt bezui-
nigd, krijgt het onderwijs er 
honderden miljoenen bij.
Het onderwijs verbeteren is 
overigens niet alleen een kwes-

tie van geld, maar vooral van 
een andere manier van werken 

die recht doet aan verschillen in 
de klas. En ‘anders werken’  is 
niet per se hetzelfde als ‘duurder 
werken’. 
Ik vind het al met al geen kwestie 
van óf óf, maar van én én. Niet dat 
het eenvoudig is om toptalenten 
net zoveel uitdaging te bieden 
als kinderen die moeite hebben 
om mee te komen. Maar waarom 
lukt het sommige scholen wél, en 
andere niet? Dát is de vraag die  
ons zou moeten bezighouden. 

    Sander Dekker is staatssecretaris van Onderwijs 
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roofbouw op het 
onDerwijs? ik kan Dat 

niet rijmen met De feiten

Parkeren is niet mijn sterkste punt. Terwijl ik aan 
mijn stuur sjor zie ik in mijn ooghoeken dat ik word 
bekeken. Ik draai mijn raampje open. Op het kinder-
zitje zit een lief blond meisje vol verbazing naar mij 
te kijken. ‘Mama’, zegt ze, ‘de juf rijdt auto?!’ In de 
supermarkt sta ik, zeg maar, op de damesafdeling als 
ik ‘jùhùùùf’ hoor. ‘Haai’, zeg ik, terwijl ik mij bedenk 
dat ik nu wel heel enthousiast met dat pakje tampons 
in mijn hand sta terug te zwaaien. ‘Papa’, zegt het 
jongentje, ‘de juf doet boodschappen?!’ Voor een kind 
wonen juffen op school. Dat juffen ook nog een leven 
hebben buiten school is voor veel kleine kinderen iets 
abstracts.  Daarentegen ben ik zelf, elke dag weer, 
onder de indruk van mijn rol in het leven van een 
kind en de voorbeeldfunctie die ik uitdraag. Omdat ik 
mijn boodschappentas ben vergeten, probeer ik zo 
onzichtbaar mogelijk met mijn drie flessen wijn en 
een pakje peuken over het pleintje te lopen, waar ik 

een paar groep acht kinderen zie voetballen. ‘Hééééy 
juf!’‘Hoi’, roep ik terug. Daar gaat mijn voorbeeld-
functie, denk ik, terwijl ik mijn flessen wat probeer 
te verbergen. Opeens besef ik dat door mijn beroep 
er soms een vergrootglas op mijn dagelijks handelen 
gericht staat. Thuis trek ik mijn fles wijn open. Terwijl 
ik slobber grinnik ik zachtjes tegen mezelf. ‘Juffen…, 
het zijn eigenlijk net mensen.’ Proost! 
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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leraren ambassadeurs 
van het lezen

Het is weer Kinderboekenweek: volop 
aandacht dus voor de jonge lezer. Voor 

Dorothé Cras is het altijd Kinderboekenweek. 
Deze onderwijsvrouw in hart en nieren heeft 

sinds februari vorig jaar haar eigen Utrechtse 
Kinderboekenwinkel. ‘Je bent als leraar de 
bemiddelaar tussen boeken en kinderen.’ 

het pensioen moet de leraar iedere week een kinderboek lezen. 
Het is zo belangrijk dat je heel veel titels kent. Je bent als leraar 
de bemiddelaar tussen de boeken en de kinderen. Als een kind 
zegt: “Boeken zijn stom en lezen is saai!”, dan is mijn reactie: "Dat 
is jammer, dan hebben we nog niet het juiste boek gevonden en 
moeten we verder zoeken." Bovendien, als een kind dan na een 
lange zoektocht bij je komt met “Dit boek vond ik erg leuk, is hier 
nog meer van?”, dan moet je daar antwoord op kunnen geven. 
We grijpen vaak naar de verhalende boeken, maar we moeten de 
informatieve niet vergeten. Een kind kan erg geïnteresseerd zijn 
in bijvoorbeeld papegaaiduikers, dan kan een kinderencyclopedie 
een ingang zijn.’

InteractIe
Het juiste boek. En nu? Voorlezen! Moeilijk is het niet, iedereen 
kan het. Maar ook hier zijn gradaties in. Echt goed voorlezen, dat 
kan Nathalie Plantinga. Op elfjarige leeftijd deed ze mee aan een 
voorleeswedstrijd op school. Ze won. Helaas vergat de directeur 
haar op te geven voor de nationale voorrondes. Dat deze droom 
alsnog uitkomt op 20-jarige leeftijd, had ze niet gedacht. ‘Lekker 
pùh, meneer de directeur!’ schrijft ze in haar blog met als titel 
Mijn revanche. Afgelopen mei werd Plantinga pabo-voorleeskam-
pioen 2013 en nu staat ze voor haar lio-stage voor groep 3/4. ‘Of 
ik het leuker vind om voor te lezen voor groot publiek of voor de 
klas? Dat maakt me niet uit, als het maar kinderen zijn die luiste-

‘Ik weet niet meer precies wat ze las, maar de 
voorleesstem van mijn moeder kan ik nog 
heel levendig voor me halen. De intonatie, de 
klank, zij kon dat zo goed! Thuis stonden de 
kasten vol met boeken. Mijn vader ging daar 
uiterst voorzichtig en zuinig mee om. Die 
tik heb ik ook overgenomen. Goed de rug 
ondersteunen en het boek niet openkraken. 
Zo lijkt het nog ongelezen.’ De liefde voor 
boeken wordt Dorothé Cras met de paplepel 
ingegoten. Al heel haar leven staat ze voor de 
klas, maar sinds februari vorig jaar is ze eige-
naar van de Utrechtse Kinderboekenwinkel 
aan de Ganzenmarkt. ‘Ik vind het fijn dat ik 
de opgedane kennis uit het onderwijs kan 
gebruiken voor advies aan klanten. Hoe kan 
je een boek koppelen aan een lesopdracht? 
Welke exemplaren passen er in de school-
bibliotheek? Welke zijn te gebruiken bij het 
voorlezen?’ 

Lange zoektocht 
Naast dat Cras fulltime werkt in de winkel 
geeft ze nog iedere week een paar uur les aan 
pabo-studenten van de deeltijdopleiding. 
‘Ik heb ze gisteren nog voorgelezen uit De 

verschrikkelijke badmeester van Jozua Douglas. 
Dat zijn dan volwassen mensen, maar leuk 
dat ze het vonden! Ze zaten tijdens het 
verhaal te grinniken!’ Op deze manier wil 
Cras de studenten het belang van lezen en 
voorlezen meegeven. ‘Vanaf het moment 
dat de student aan de pabo begint tot aan 

de voorLeesboeken van  
dorothé cras 
Groep 1/2 – Robin van Sjoerd Kuyper. 
Groep 3/4 - Verhalen van de boze heks van Hanna 
Kraan. 
Groep 5/6 – De verschrikkelijke badmeester van 
Jozua Douglas. 
Groep 7/8 – Spinder van Simon van der Geest. 
Voor de  middelbare school: Joe Speedboot van 
Tommy Wieringa. 
Extra tip: voor de onderbouw is het boek Bij ons in 
de straat van Koos Meinderts een mooi voorlees-
boek op rijm. Erg leuk om voor groep 3 en 4 hier 
een knutselopdracht aan te koppelen. 
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ren. Dat vind ik toch wel de leukste voorleesgroep. Door een 
bepaalde blik in hun ogen merk ik: dit slaat aan. Het is heel 
bijzonder als een volle zaal stil is. Het effect is groter. Maar 
voorin de klas heb je meer kans op interactie. Als het bijvoor-
beeld gaat over een boef die iets stouts doet, dan reageren ze: 
"Nee, dat is niet leuk dat ze dat doen, dat mag niet!" Dan weet 
je als voorlezer: ze zitten in het verhaal.’ 

rondLopen 
‘De kracht van goed voorlezen zit in improvisatie en sturing 
op het moment zelf’, vindt Plantinga. ‘Het hoeft geen 
geoefend stukje te zijn. Je stem een beetje veranderen om 
een personage aan te duiden mag, maar het hoeft niet te 
overdreven en gek. Kinderen raken dan het overzicht kwijt. 
Wat ik vaak doe voorin de klas is rondlopen tijdens het 
verhaal. Beweging voorin de klas zorgt ervoor dat kinderen de 
aandacht op je vestigen.’ Cras: ‘Ik vind het gaaf te merken dat 
ik mijn eigen enthousiasme voor een boek kan overbrengen. 
Het is een compliment als de kinderen in de klas dat boek 
na het voorlezen thuis verder willen lezen. Van jongs af aan 
werk je als volwassene mee om kinderen lezen leuk te laten 
vinden en een smaak te ontwikkelen. Op een basisschool 
moet je veel variëren in wat je voorleest. Je kan zelf heel erg 
fan zijn van een auteur en denken: ja, ik lees alles voor van 
mijn favoriete jeugdschrijver. Het is goed om af te wisselen en 
kinderen in aanraking te brengen met verschillende schrijvers 

Met open mond luistert Felix in de utrechtse kinderboekenwinkel naar een voorleesverhaal in 
rijm, voorgelezen door de winkeleigenaar dorothé cras.

en schrijfstijlen en op de hoogte te zijn van wat 
er nu wordt uitgebracht.’ 

een IntIeM MoMent
Volgens Cras kan je met voorlezen niet vroeg 
genoeg beginnen.‘Hier in de winkel komt vaak 
een stel met een baby. Ze zijn dan op zoek naar 
voorleesboeken. Voor de baby! Boeken waar 
ze zelf ook van genieten, dus bijvoorbeeld de 
boeken van Roald Dahl. Geweldig dat het zo 
gebruikt wordt. Het zorgt voor gewoontevorming 
van het sociale moment. Heel intiem eigenlijk. 
En waarom zou je stoppen met voorlezen als de 
kinderen zelf gaan lezen? De gezelligheid van het 
moment is fijn. Je geniet tegelijkertijd van het 
prachtige verhaal, de mooie zin en de grappen. 
Het werkt verbindend als je samen dat verhaal 
beleeft. Ik hoor studenten vaak zeggen dat het 
op de middelbare school een beetje wegzakt. 
Lees daar ook voor!’ Het sociaal-emotionele 
aspect van voorlezen vindt Plantinga ook belang-
rijk. ‘Veel verhalen kunnen de kinderen helpen 
in hun leven. Door je te verdiepen in de ander 
ontdek je hoe anderen reageren in bepaalde 
situaties. Daar kun je van leren.’

Marjolein Bakker
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De serie over Mees Kees telt inmiddels 
acht boeken, maar ook bijvoorbeeld de 

reeks Flits (over de makers van een 
schoolkrant) is van de hand van Mir-
jam Oldenhave. ‘Waarom de meeste 
van mijn boeken over onderwijs 
gaan?’ herhaalt ze de vraag. ‘Dat is 
niet eens zo bewust, maar ik denk 

omdat ik van groepen houd en 
het interessant vind om te 

zien hoe verhoudingen 
ontstaan en verschuiven.’ 
Ze heeft volop genoten 

van haar tijd in het onder-
wijs. ‘Maar dan moet ik er wel 

bij zeggen dat ik dramalessen gaf, waar de 
kinderen zelf voor kozen. En dat is de sleutel 
voor een perfecte les. Deze drukke extraverte 
kinderen wilden niets liever dan spelen en 
dat deden ze dan ook als de beste!’ 

sFeer
Het personage Mees Kees, inmiddels ook 
een filmheld, was in 2006 19 jaar en stagiair. 
Inmiddels, 7 jaar en 7 jaar boeken verder, is 
hij dat nog steeds. Oldenhave lacht: ‘Ik volg 
de Asterix- en Obelix-wet: mijn personages 
worden niet ouder. En kinderen doen er 

nooit moeilijk over, vragen nooit: “Heeft Mees Kees nou nog 
steeds niet zijn diploma?” Mees Kees is eigenlijk een groot kind, 
geen pedagoog. Voor kinderen is hij een droommeester, maar 
als ze bij hem iets leren is het meer toeval dan wijsheid. Eigenlijk 
is Mees Kees geen goede leraar, maar eentje die het zo leuk 
mogelijk met zijn klas wil hebben en tussen alle mazen van de wet 
doorglipt. Maar voor deze klas, waarin met elk kind wel wat aan 
de hand is, is hij wel een goede leraar. Wat dan wel een goede 
leraar maakt? Door de vele schoolbezoeken die ik doe weet ik dat 
sfeer in de klas allesbepalend is. Ik voel al als ik binnenloop aan 
de handdruk van de juf of meester hoe het zit. Als 
een leraar trots is op zijn klas en alle leerlingen zich 
daardoor goed voelen … maar ik zie ook het 
andere uiterste, dat ik wel eens over 
een leraar denk: “Zie je nou echt 
niet wat voor leuk kind dit is?”’ 

enthousIaste 
 Leraren
Oldenhave is niet pessimistisch over het 
leesgedrag van kinderen. ‘Nee, als ik zie wat 
voor enthousiaste leraren er zijn! Die duwen 
de kinderboeken wel door de strotjes van de 
leerlingen’, grijnst ze. ‘Ik denk wel dat het een 
zware strijd is met handige middelen als de pc en 
de ipad, wat ik fastfood noem, maar het zal naast 
elkaar blijven bestaan. Als ik zie hoe een kind kan 
opgaan in een boek, maak ik me echt geen zorgen.’
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‘Mees Kees 
droommeester, 
maar geen goede leraar’

Twee ex-juffen op het schrijverspad    met Mees Kees en Superjuffie

In de Kinderboekenweek reist de Mees Kees-show stad en land af. Duizenden kinderen 
zullen genieten van deze eeuwige stagiair, creatie van Mirjam Oldenhave. Zij was 

dramadocent aan een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en werkt nu 
fulltime als schrijver. 
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‘Een goede juf 
leest elke dag voor’

Twee ex-juffen op het schrijverspad    met Mees Kees en Superjuffie

Eén hap van een krijtje en de 
superkrachten borrelen op. Je 
stijgt op en vliegt zomaar het 
lokaal uit. Wie wil dat nou niet 
kunnen? Het gebeurt dagelijks 
bij Juf Josje, hoofdkarakter 
van de kinderboekenserie 
Superjuffie, van schrijfster 
Janneke Schotveld. Naast 
schrijfster van 13 kinderboeken 
heeft Janneke Schotveld meer 
dan 10 jaar onderwijservaring. 

‘Superjuffie zou wel verkering met Mees 
Kees kunnen hebben!’ roept Janneke 
Schotveld als ze hoort dat we ook Mirjam 
Oldenhave geïnterviewd hebben. ‘Ze 
hebben ongeveer dezelfde leeftijd.’ Juf 
Josje uit Superjuffie ziet er altijd piekfijn 
uit. Niets aan haar doet vermoeden dat 
ze een geheim heeft. Al snel kan ze dit 
geheim niet voor zich houden wanneer de 
kinderen in haar klas de juf zien vliegen. 
‘Iedereen wil wel zo’n juf als Josje. Het 
is een lieve juf die zo af en toe het lokaal 
uitvliegt om dieren te redden. Dat had ik 
zelf ook wel leuk gevonden vroeger.’ Of ze 
een modeljuf is? ‘Nee, dat ook weer niet, 
iedereen geeft op zijn eigen manier les. Het 
belangrijkste is dat je hart voor kinderen 
hebt. Wat Juf Josje goed doet, is dat ze heel 
goed luistert en de kinderen echt ziet. En ze 
leest elke dag voor! Een goede juf leest elke 
dag voor!’

schooLschrIjver
Momenteel werkt Janneke Schotveld op 
een school in een achterstandswijk in 

Amsterdam. Voor een leesbevorderingsproject geeft ze een half jaar lang 
lezen en schrijven in de groepen 4 tot en met 8. ‘Als zogenaamde school-
schrijver lees ik veel voor uit heel verschillende boeken. Ik lees niet het 
hele boek voor, maar meestal een spannend stuk. Dat werkt aanstekelijk: 
soms rennen kinderen na afloop om een boek te pakken. Ik praat veel 
met de kinderen over de gelezen verhalen. Stoppen op een spannend punt 
en vragen hoe zij het zouden afmaken als ze de schrijver waren, vinden de 
kinderen leuk.’

aLter ego
‘Ik kluts veel waargebeurde dingen met fantasie’, vertelt Schotveld. ‘Juf 
Josje is een soort alter ego van mij. Zij is een juf en dierenliefhebber, dat 
ben ik ook. Welke dieren in mijn huis rondlopen? Ik heb zelf drie poezen, 
een hond en een kip.’ Het idee voor het schrijven van Superjuffie ontstond 
bij Schotveld in de trein van Den Haag naar Utrecht. ‘Het leek me altijd 
al leuk om een verhaal te schrijven dat zich afspeelt in school. Ik weet 
niet meer precies hóe ik erop kwam maar ik weet nog wel wáár ik was op 
dat moment; in de trein dus. Of mijn kinderen mijn boeken ook leuk 
vinden? Jazeker! Maar mijn dochter vindt het vooral leuk de foutjes uit 
het script te halen.’ 

Marjolein Bakker
Ciska de Graaff
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mensen die nu de bapo-dagen van collega’s opvangen? Een 
van de aanwezigen vraagt of hiermee niet een blanco cheque is 
getekend. ‘Nee’, zegt Van den Berg, ‘Het is niet zo dat ineens 
vanaf morgen alles anders is. De bapo wordt vervangen door 
een nieuwe ouderenregeling, maar hoe die er precies uit gaat 
zien, weten we nog niet. Daar moet over gesproken worden aan 
de onderhandelingstafels. Daarom is het ook niet zo dat we een 
blanco cheque hebben getekend. Als er straks afspraken worden 
gemaakt over een nieuwe ouderenregeling, zitten we straks zelf 
bij de onderhandelingen als werknemersorganisatie. Bovendien 
komt er een overgangsregeling.’

voortgang
Veel discussie is er natuurlijk ook over de vraag of het verstan-
dig was om te tekenen. ‘Als wij “nee” zeggen, zeggen we “nee” 

Het zijn vooral de verontruste leden die 
afkomen op de regionale bijeenkomsten 
in het land over het Nationaal Onderwijs-
akkoord. In een vergaderzaal in Utrecht 
hebben zich ongeveer twintig leden ver-
zameld. De meesten, zo niet allen, lijken 
gebruik te maken van de bapo, een van 
de discussiepunten rond het akkoord. 
Voorzitter Helen van den Berg legt de 
bezoekers uit wat het Onderwijsakkoord 
inhoudt en beantwoordt de vragen van 
de aanwezigen, die zich in beginsel vooral 
afvragen of de investeringen geen sigaar 
uit eigen doos zijn. ‘Het incidentele geld 
is zeker geen sigaar uit eigen doos. De 
700 miljoen euro hebben we veiliggesteld 
voor het onderwijs. Anders waren deze 
middelen niet naar onze sector gegaan’, 
maakt Van den Berg duidelijk.

bapo
Een groot deel van de aanwezigen 
maakt gebruik van de bapo en maakt 
zich zorgen over de toekomst van de 
ouderenregeling, vooral omdat er nog 
niet bekend is hoe die er precies uit 
gaat zien. En wat gebeurt er met de 
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Leden positief kritisch over 
onderwijsakkoord 

Het Nationaal Onderwijsakkoord, waarschijnlijk 
het meest besproken onderwerp in de sector 

de afgelopen weken. Nadat CNV Onderwijs 
de handtekening onder de afspraken met het 
ministerie van Onderwijs had gezet, was het 

tijd om de leden de inhoud van het akkoord te 
tonen en de meningen te peilen. Dat laatste 

gebeurde via regionale bijeenkomsten en 
een digitale ledenraadpleging. De overgrote 

meerderheid van de leden schaart zich achter 
de gemaakte afspraken.

een van de afspraken uit het nationaal onderwijsakkoord is het 
creëren van 3.000 banen voor jonge leraren.
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tegen 700 miljoen euro aan investeringen 
in het onderwijs. Als wij “nee” zeggen, 
zeggen we “nee” tegen 3.000 extra banen 
voor jonge leraren. Als wij dit akkoord 
niet getekend hadden, dan had Dijssel-
bloem de eerste 700 miljoen euro aan 
bezuinigingen te pakken gehad’, betoogt 
Van den Berg.
Een deelnemer aan de bijeenkomst drukt 
de voorzitter nog wel op het hart om 
ervoor te zorgen dat de afspraken die 
zijn gemaakt ook worden nagekomen. 
Van den Berg verzekert de vrouw en de 
andere aanwezigen dat twee keer per jaar 
de voortgang van de afspraken met de 

partners zal worden besproken.
Veel aanwezigen hebben zichtbaar moeite met 
het feit dat er nog zoveel onduidelijk is over 
de concrete gevolgen van de afspraken. Van 
den Berg begrijpt dat en reageert: ‘Ik snap de 
frustratie. Maar het is een hoofdlijnenakkoord. 
We hebben het niet over de uitwerking gehad. 
Dan hadden we over twee jaar nog aan tafel 
gezeten. De afspraken zullen verder per sector 
geconcretiseerd worden aan de verschillende 
onderhandelingstafels.’

socIaL MedIa
Uit de digitale ledenraadpleging blijkt dat een 
ruime meerderheid van de leden instemt met 
de inhoud van het Onderwijsakkoord. De 
kritische minderheid laat echter vooral van 
zich horen, bijvoorbeeld op social media. In de 
LinkedIn-groep van Schooljournaal is sprake van 
nuance. Zo schrijft een student Orthopedago-
giek: ‘Fijn dat de nullijn er eindelijk uit gaat, 
dat is toch wel een mijlpaal! Mijn complimen-
ten.’ En: ‘Hoopvolle ontwikkeling’, reageert 
een schoolleider. Het meest tekenend voor de 
situatie is misschien nog wel de respons op het 
bericht over het Nationaal Onderwijsakkoord 
op de Facebookpagina van CNV Onderwijs. 
De tientallen reacties op het nieuws over de 

inhoud van het akkoord zijn overwegend kritisch. Terwijl bijna 
vierhonderd bezoekers het bericht over het bereikte akkoord al 
geliked hebben. Uit sommige reacties blijkt dat voor een aantal de 
afspraken niet snel genoeg verzilverd kunnen worden. Een leer-
kracht uit het primair onderwijs laat weten: ‘Ik wacht nog steeds op 
een baan in het onderwijs, wordt nu echt tijd hoor... Laat het maar 
opschieten allemaal.’ Een andere leraar: ‘Al 4 jaar geleden afgestu-
deerd en nog steeds geen baan in het PO. Mag nu dus wel een keer 
eindelijk...’ Onder de critici heerst vooral de opvatting: eerst zien, 
dan geloven. Terwijl een ander reageert: ‘Bij voorbaat al hulde!’

Edwin van Baarle

De definitieve uitslag van de digitale ledenraadpleging volgt nog. Meer informatie 

over het akkoord en veelgestelde vragen zijn te vinden op www.nationaalonder-

wijsakkoord.nl. Meepraten kan op www.facebook.com/cnvonderwijs en in de 

LinkedIngroep van Schooljournaal.

Leden positief kritisch over 
onderwijsakkoord 
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‘Bovengemiddelde leerlingen krijgen niet het 
onderwijs waar ze recht op hebben. Daarmee 

laten we talent onbenut’, schreef staatssecretaris 
Sander Dekker begin vorige maand op de 

opiniepagina van de Volkskrant. Hij vond dat 
er kritisch moest worden gekeken naar de 
belemmeringen die samenhingen met de 

inrichting van ons onderwijs. ‘Waarom kan een 
vmbo’er met betatalent niet natuurkunde op 

havo-niveau doen?’ 

Vraagtekens docenten bij oproep Dekker voor extra 
aandacht excellerende leerlingen

ber in de Volkskrant plaatste. Hij roept hierin namens het kabinet 
middelbare scholen en docenten op hun beste leerlingen meer 
uit te dagen. Het onderwijs is te veel gericht op de middelmaat, 
talent aan de bovenkant blijft daardoor te vaak onbenut.

Welkomstpremies
‘Als hij er wat tegenover zet is het een prachtidee, want het kost 
een hoop  geld, er gaat veel tijd inzitten en er zijn veel extra docen-
ten voor nodig’, betoogt Franssens. ‘Daarom zie ik het ook als een 
luchtballonnetje dat de staatssecretaris oplaat’, zegt zijn medebe-
stuurder Mudde. ‘Want tot wie richt hij zich eigenlijk? Tot ABN 
Amro, die aan de hand van welkomstpremies verkapte beurzen 
moet gaan uitdelen aan talentvolle examenkandidaten net als hun 
Franse branchegenoot CIC? Richt hij zich misschien tot de uni-
versiteiten en hogescholen, om nu eens een keer werk te maken 
van een soort bevoorrechte toegang voor begaafde jongeren? Richt 
hij zich wellicht tot de schoolleiders om meer keuzemogelijkheden 
aan te bieden aan leerlingen die boven de middelmaat uitsteken? 
Of richt hij zich voornamelijk tot ons, docenten, om meer talent 
aan te boren. Hij geeft gelukkig toe dat het makkelijker gezegd is 
dan gedaan. Ik zou de heer Dekker willen verzoeken om de daad 
bij het woord te voegen. Hij is toch de handelende partij op dit 
terrein?’

Gemeleerde klas
‘Dat idee om bijvoorbeeld vmbo-leerlingen in bepaalde vakken 
op havo-niveau te laten meekomen is al eens uitgevoerd. Het 
is mislukt omdat het organisatorisch onuitvoerbaar was voor 
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‘Niet krampachtig 
maskeren dat er 
verschillen zijn’

‘De staatssecretaris heeft gelijk. Alleen 
is het een oud idee dat hij van stal haalt. 
Het is ook al in een Oeso-rapport aan de 
orde gesteld aan het begin van deze eeuw. 
Daarin werd geconcludeerd dat Neder-
landse scholen vooral veel tijd en geld 
spendeerden aan de zwakkere leerlingen. 
We waren heel goed in het zodanig orga-
niseren van onderwijs dat iedereen mee 
kon komen, maar aan de bovenkant bleef 
veel werk liggen.’ Ondanks dat Dekker 
volgens hem oud nieuws declameert is 
Dirk Franssens, voorzitter van de Sec-
torraad Voortgezet Onderwijs van CNV 
Onderwijs, en tevens docent economie 
aan scholengemeenschap Schaersvoorde 
in Aalten, het wel met de boodschap 
eens. Ook secretaris van de Sectorraad, 
Reinier Mudde, docent geschiedenis en 
maatschappijleer aan het  Erfgooierscol-
lege in Huizen, onderschrijft de strekking 
van de oproep die Dekker begin septem-



brief wijst Dekker op een studie uit 
2012 door het Gronings Instituut 
voor Onderzoek van Onderwijs 
(GION). Daaruit bleek dat een kwart 
van de basisschoolleerlingen uit groep 
8 niet binnen zes jaar het vwo-di-
ploma haalt. Hij doelt wellicht op 
onderpresteren, maar ik vind ook dat 
Citoscores helemaal niet zo’n voor-
spellende waarde hebben. Het is een 
momentopname die je kunt manipu-
leren door te oefenen. Trouwens, wat 
gebeurt er wel niet allemaal met een 
kind tussen 12 en 17 jaar? Dan is het 
wel een hele makkelijke conclusie om 
te zeggen dat het aan de school ligt.’
Het verbaast Mudde dat de staatsse-
cretaris met zoveel kracht een extra 
duw aan een cultuuromslag geeft die 
al in gang is gezet. ‘De meeste scho-
len hameren op ditzelfde aambeeld 
van aandacht voor de talentvollen. 
Nogmaals, we hebben geen woorden 
nodig, maar geld voor extra man-
kracht en het aantrekken en vasthou-
den van docenten die net het verschil 
maken.’ 

Peter Magnée
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scholen’, wijst Franssens op een zwakke plek in Dekker’s betoog. 
‘Vorige week hadden we een project bij ons op school, Breaking 

News. In sommige groepjes moesten vwo- en havo-leerlingen 
samenwerken. Waar de meerderheid uit vwo’ers bestond 
konden de havisten het niet bijbenen. Laten we alsjeblieft niet 
krampachtig maskeren dat er verschillen zijn. Experimenten als 
basisvorming en middenschool zijn ook mislukt omdat we geen 
onderscheid durfden te maken.’
Franssens: ‘We hebben ook het systeem gehad dat we in januari 
al examens afnamen. Zo konden leerlingen versneld doorstro-
men naar het hoger onderwijs. Dat is helaas ook mislukt vanwe-
ge ontoereikende budgetten. De ambitie is er best op scholen. Er 
zijn genoeg initiatieven als Leonardo- en Plusklassen, excellen-
tiestromen, technasia en entreprenasia (scholen waar onderne-
mend gedrag als vast onderdeel in het curriculum is opgenomen, 
red.). Toch is differentiëren in een gemeleerde klas met leerlin-
gen die met zessen en negens zijn overgegaan de werkelijkheid op 
de meeste scholen. Dat is lastig laveren. Mijn advies aan ouders 
is daarom nog altijd om het onderwijs te zoeken dat bij de intelli-
gentie van hun kind past en waar het meteen de uitdaging vindt. 
Blink je uit dan kun je maar beter direct voor gymnasium of 
technasium kiezen in plaats van een brede brugklas. Zo voorkom 
je onderpresteren van leerlingen die niet willen opvallen en zich 
aanpassen aan de groep.’

momentopname
Wat Mudde betreft zijn hoge Citoscores bij die keuze niet zalig-
makend. ‘In een tegelijkertijd aan de Tweede Kamer verstuurde 

‘Voor het verkrijgen 
van meer talentvolle 
leerlingen moet de 
staatssecretaris de 
daad bij het woord 
voegen.’  
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‘Hello class!’, ‘Hello teacher!’ 
‘Het bij één seksuele partner houden’, noemt een jongen 

als belangrijkste preventie van besmetting met hiv, in 
een land, Uganda, waar polygamie aan de orde van de 

dag is. ‘Condooms gebruiken’, zegt een andere leerling. 
‘Educatie over hiv/aids’, meent de leraar. En dat is 

precies wat er deze dag, 11 juli, gebeurt op de Tamula 
Muslim Primary School, die drie dagen zes Nederlandse 

werelddocenten van Edukans over de vloer heeft.

Bordje op Ugandees schoolplein: Be a virgin!

weinig boeken of andere lesmaterialen, 
grote groepen’, zijn wat van die uitdagin-
gen waar de 471 leerlingen tellende school 
voor staat. Negen leraren en een directeur 
telt de school, maar twee leraren zijn lang-
durig afwezig wegens studie. De grootste 
groep is primary 1: 135 leerlingen. De 
school doet voor het tweede jaar mee aan 
het project Werelddocenten. Ramadhan, 
volgens eigen zeggen de enige moslim op 
de islamitische school, vindt dat er al veel 
veranderd is op zijn school. ‘Er zijn lesma-
terialen gemaakt, lokalen aangekleed, leer-
lingen doen actiever mee, prestaties gaan 
omhoog en ouders zijn meer betrokken.’ 
Hij is trots op zijn betrekkelijk nieuwe 
schoolgebouw, zijn goede oudercontacten 
en zijn door ouders gesponsorde en 
onderhouden groententuin, waarvan 
hij bij een goede oogst zijn leerlingen en 
leraren kan voeden. Ramadhan nam deel 
aan het Edukans-congres voor de school-
leiders en na afloop glundert hij: ‘Ik heb 
het samengevoel geleerd: we zijn niet 
alleen, we hebben vrienden en kunnen 

Be a virgin prijkt er op een bordje op het schoolplein. 
Hiv/aids is een belangrijke doodsoorzaak in Uganda. 
In het Afrikaanse land worden mensen gemiddeld 
53 jaar en dat is al niet slecht, gezien de 44 jaar die 
het in 2003 nog was. In vergelijking: in Nederland is 
de levensverwachting (2012) voor mannen 79,1 jaar, 
voor vrouwen 82,8 jaar. Frits Kruiswijk van Edukans 
heeft samen met de Ugandese docent een les over hiv/
aids voorbereid voor primary 7 (de laatste klas van de 
basisschool, leeftijd 12/13 jaar). In een mindmap – een 
nieuwe werkvorm voor de leerlingen – associëren ze hiv/aids 
met ‘van moeder op kind’, ‘geen genezing’, ‘virus’, ‘verspreiding 
door seks’, ‘dodelijke ziekte’, ‘wezen’, ‘dun worden’, ‘niet via de 
lucht besmettelijk’.

killer disease
Op de laptop kijken de leerlingen naar een filmpje over hiv/
aids, voor velen de eerste keer dat ze een computer van dichtbij 
zien. Daarna gaan ze in groepjes uiteen, een werkvorm die in 
het frontale, klassikale onderwijssysteem van Uganda nogal 
ongebruikelijk is. De ene groep bedenkt oplossingen voor aids, 
de ander gaat opschrijven hoe hiv zich níet verspreidt, de derde 
maakt een lied over aids en de vierde knutselt een toneelstukje 
in elkaar. In het dramagroepje zegt een jongen: ‘Ik zou toch niet 
snel naar een dokter of ziekenhuis gaan als ik hiv had, want dan 
weet meteen iedereen het.’ Het zanggroepje zingt: ‘Aids aids aids, 
a killer disease, killing all, young and old, rich and poor, all are 
dying.’ De leerlingen vinden gebruik van condooms en monoga-
mie de belangrijkste manieren om hiv te voorkomen, de leraar 
denkt meer aan voorlichting over hiv/aids.

samenGeVoel
Geen ‘problems’ maar ‘challenges’, in die woorden praat Akol 
Ramadhan, directeur van de Tamula Muslim Primary School in 
het Bukedea District. ‘Geen lerarenwoningen, kleine lokalen, 
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elkaar helpen en van elkaar leren!’ Later 
laat hij zijn team zijn aangeleerde vaardig-
heden zien: hij leidt een teamvergadering 
zonder zelf een uur aan het woord te zijn, 
wat al een hele verandering is ten opzich-
te van de gemiddelde lerarenvergadering 
in Uganda.

‘Happy?’ 
Primary 6 zit keurig klaar als hun docent 
samen met de Nederlandse Claartje 
Uitterhoeve, docent recht aan het Graaf-
schap College in Doetinchem, en de 
verslaggever de klas binnenkomen. ‘Hello 
class!’ ‘Hello teacher!’ ‘How do you feel 
today?’ ‘Fine!’ ‘Are you happy to have 
this lesson?’ ‘Yes!’ Het is tijd voor een 
rekenles: breuken. Uitterhoeve legt de 
Nederlandse breuk-methode uit en krijgt 
op aangeven van de leraar flowers als belo-
ning: handen die denkbeeldige bloem-
blaadjes strooien. Een leerling schrijft 
daarna de Ugandese methode op het 
bord en ontvangt een waarderende warm 

handclap: handen die warm gewreven 

worden en dan een korte klap geven. Ondertussen komt een meisje 
te laat binnen en blijft bedeesd in de deuropening staan totdat de 
leraar zegt dat ze binnen mag komen. De leraar schrijft sommen op 
het bord en vraagt continu: ‘Are we together?’ Uitterhoeve laat de 
klas groepjes vormen, waarna blijkt dat klassikaal opdreunen van 
antwoorden op sommen toch iets heel anders is dan verklaren hoé 
ze tot die antwoorden komen.  
Tussen de middag krijgen veertig gesponsorde leerlingen een warme 
lunch van rijst en bonen. De andere ruim 400 leerlingen eten niet, 
of een verdwaalde mango, en spelen wat in de schaduw van de 
bomen. ‘Bij een goede oogst van de schooltuin’, benadrukt school-
leider Ramadhan, ‘kunnen we alle kinderen te eten geven hoor!’ 

Ciska de Graaff

‘Hello class!’, ‘Hello teacher!’ 

Claartje Uitterhoeve legt rekenmethode breuken uit. Frits kruiswijk begeleidt groepje leerlingen die lied maakt over hiv/aids.

edUkans WerelddoCent
Ga mee naar een ontwikkelingsland, waar je samen-
werkt met lokale docenten of schoolleiders. Je draagt 
als Edukans Werelddocent bij aan beter onderwijs voor 
arme kinderen en verbetert je eigen competenties. 2014: 
Meivakantie – Malawi, Kenia en Ethiopië. Zomervakantie 
– Oeganda, Peru en Suriname. Herfstvakantie – India en 
Ghana. Je wordt uitgebreid voorbereid in een trainings-
weekeinde. Werelddocent.edukans.nl
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aBp-akkoord en de 
pensioenpremie
In het akkoord is afgesproken dat de kostenverlaging als 
gevolg van de soberder pensioenopbouw voor het overgrote 
deel ten goede komt aan de werknemers. Dat gebeurt in 
eerste instantie door het volledig schrappen van de VPL-pre-
mie die werknemers nu nog betalen ter financiering van 
de fpu en de extra inkoop van pensioen over diensttijd tot 
2006 voor wie niet meer met fpu kan. Het schrappen van 
deze premie scheelt de werknemers 2,4 procent aan premie 
over het hele salaris. Als de VPL-premie in 2016 lager wordt 

(afloop fpu) en in 2023 helemaal verdwijnt (extra inkoop 
is volledig gefinancierd), verschuift de compensatie voor de 
werknemers naar de gewone OP/NP-premie. De pensioen-
premies voor 2014 moeten nog formeel door het bestuur 
van ABP worden vastgesteld. Zoals het er nu naar uitziet 
zal ook de OP/NP-premie voor de werknemers iets lager 
kunnen uitvallen (over het salaris minus de franchise). De 
totale netto inkomensvooruitgang door de premieverlagin-
gen bedraagt naar verwachting ruim 2 procent.

opnieUW Forse koopkraCHt-
sCHokken in 2014 (kader)
De voortgaande bezuinigingen van Rutte II dreigen veel groe-
pen ook volgend jaar weer hard in de portemonnee  te gaan 
treffen. Wie werkt wordt door het kabinet relatief ontzien, zij 
het dat vooral bij alleenverdieners en huishoudens met veel 
kinderen rake klappen kunnen vallen. Chronisch zieken en 
gehandicapten dreigen in 2014 tot wel 8,5 procent aan koop-
kracht te moeten inleveren. Mogelijk gaan de gemeenten 
deze inkomensverliezen (deels) compenseren. Voor gepensi-
oneerden kan het verwachte koopkrachtnadeel, bij een ver-
onderstelde pensioenkorting in 2014 van niet meer dan 0,75 
procent, oplopen tot 2,6 procent bij een hoog aanvullend 
pensioen. Gepensioneerden met een klein inkomen en hoge 
zorgkosten boeten, als compensatie via de gemeente uitblijft, 
tot 6,1 procent aan koopkracht in. Minister Asscher van 
Sociale Zaken heeft in het voorjaar, naar aanleiding van de 
ontstane onrust over de inkomensnadelen van de Wet Uni-
formering Loonbegrip, aan de Tweede Kamer toegezegd dat 
hij bij de besluitvorming over het koopkrachtbeeld voor 2014 
zou trachten rekening te houden met de groepen die dit jaar 
het hardst zijn geraakt. CNV Onderwijs is van mening dat 
deze toezegging totaal niet wordt waargemaakt.

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

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.

Werk &Recht
ABP-akkoord en de gepensioneerden
Het akkoord dat onlangs werd bereikt over wijziging 
van de pensioenregeling van ABP in 2014 heeft geen 
gevolgen voor gepensioneerden. Het raakt immers 
alleen de nieuwe pensioenopbouw vanaf 2014. De 
aanpassing van de regeling aan de fiscale beperking was 
onvermijdelijk. Het de werknemers maximaal profijt 
laten hebben van de hieruit voortvloeiende verlaging 
van de kostendekkende premie, is wel een keuze van 
CNV Onderwijs geweest. Een uitkomst die we zwaar 
moesten bevechten op de werkgevers die de besparing 
zo veel mogelijk in eigen zak wilden steken. Een optie 
had ook kunnen zijn om de besparing te besteden aan 
een extra opslag op de kostendekkende pensioenpre-
mie, bovenop de herstelopslag van 3 procentpunt die 
in 2014 blijft bestaan. Daar is niet voor gekozen, mede 
omdat extra premieafdracht maar zeer minimaal bij-
draagt aan verbetering van de dekkingsgraad van ABP. 



Cursussen
in het onderwijs komt er steeds een taak(je) bij, maar er gaat niks af. als u gewoon door blijft werken zoals u 

het altijd al deed, dan komt u niet meer uit met uw uren. dat heeft u misschien al gemerkt…. U zult nieuwe vaar-

digheden moeten ontwikkelen om anders met uw tijd om te gaan, timemanagement dus. in deze cursus gaan we 

met deze vaardigheden aan de slag.

Voor wie?
Voor leerkrachten in het primair onderwijs en voor 
docenten in het voortgezet onderwijs, het mbo en 
het hbo.

praktische informatie
Duur: een hele dag, gevolgd door een 
terugkommiddag.

Locatie: Eindhoven, Haarlem, Zwolle.
Zie voor data www.cnvo.nl/agenda.
De cursus kan ook worden verzorgd als maatwerk op 
uw eigen school, of als onderdeel van een studiedag.

meer informatie/aanmelden
Op zoek naar meer informatie of wil je je aanmelden? 
Mail dan naar scholing@cnvo.nl of bel (030) 751 17 47.

angela kouwenhoven is zelf leerkracht en daar-
naast werkzaam als trainer bij CNV Onderwijs 
Academie. Zij verzorgt de cursus Timemanage-
ment op 7 november in Eindhoven. ‘In de cursus 
bekijken we ons beroep als buitenstaander. 
Het is goed om even met een helikopterview 
naar je eigen baan te kijken. Wat betekent de 
normjaartaak voor jou? Wees ervan bewust van 
wat je werk inhoudt en hoe je leidinggevende 
jouw functie ziet. Als je bijvoorbeeld voor een 
project als de Kinderboekenweek acht uur krijgt 
en je werkt er (door allerlei onbewuste acties) 
twaalf uur aan, dan heb je hier eigenlijk zelf voor 
gekozen. Je kan dan niet klagen dat je te weinig 

uren hebt gekregen. Dus hoe pak je dit 
in het vervolg aan? We gaan ook aan de 
slag met een prioriteitenmatrix. Wat 
is belangrijk en wat kan wachten? 
Natuurlijk besteden we ook aandacht 
aan “nee” zeggen. Maar dan wel op 
een verantwoorde manier. Wanneer 
je bijvoorbeeld wordt gevraagd om 
een bepaalde taak uit te voeren 
kun je daar “nee” tegen zeggen 
omdat je weet dat een collega het 
veel sneller kan. Iedereen heeft 
zijn specialiteiten en talenten, en daar moet je 
gebruik van maken.’
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‘Onwillige en ongeïnteresseerde docenten remmen de 
inzet van digitale methodes’, stond er onlangs in een 
vakblad voor professionals in het middelbaar beroeps-
onderwijs. De schrijver pleitte voor ict-assistenten in 
het onderwijs. Zij zouden docenten moeten ondersteu-
nen. Ongeveer 50 procent van de docenten in het mbo 
is ict-bekwaam. Verander het mbo  eens in de finan-
ciële sector, de luchtvaart of zomaar een willekeurige 
andere tak van sport waar professionals beroepsmatig 
bezig zijn; het zou het directe failliet betekenen van veel 
bedrijven en wellicht hele sectoren.  Binnen nu en drie 
jaar wordt het mbo geconfronteerd met een generatie 
die in een digitale wereld is geboren. Er wordt bin-
nen nu en vijf jaar geen elektronisch apparaat meer 
gefabriceerd zonder voorzien te zijn van een internet-
aansluiting. Nu praten we nog over internet, maar over 
een paar jaar is dat zo vanzelfsprekend dat we geen 
verschil meer maken tussen de fysieke en de virtuele 
wereld. Er is dan gewoon één wereld. Wij ademen toch 
ook lucht in zonder elke keer te benoemen dat er zuur-
stof in zit. 
Het onderwijs dat gericht is op de beroepspraktijk kan 
het zich kennelijk permitteren niet of nauwelijks mee te 
veranderen met de wereld om zich heen. Toch gaat het 

me te ver om dit allemaal op het bordje van de leraar 
te leggen. Ook bestuurders en managers hebben dit 
zover laten komen. Dat is verwijtbaar. Onderwijsin-
stellingen die qua kennis keihard worden ingehaald 
door hun eigen studenten, veel gekker moet het niet 
worden. Het gebruik van ict voor docenten mag geen 
specialisatie zijn en de uitvoering daarvan mag niet 
worden weggelegd bij ict-assistenten. Docenten zijn 
het verplicht aan hun studenten om zich te verdiepen 
in de digitale wereld en om didactische werkvormen 
en methodieken aan te laten sluiten bij hun bele-
vingswereld. Maar zolang de digitale programma’s 
op de lerarenopleiding nog vier jaar achter lopen op 
de werkelijkheid, ligt daar waarschijnlijk de oplossing 
niet. We missen niet alleen de kennis en de vaar-
digheden op ict-gebied, maar vooral de collectieve 
attitude om het ons eigen te maken. Het inzetten van 
ict-assistenten is niet de oplossing, maar houdt het 
probleem in stand. Ict is van ons allemaal. Ik weet 
wel een goede besteding voor de € 250 miljoen die 
het kabinet extra heeft uitgetrokken voor het mbo. 
In deze tijd van bezuinigingen is dat een prachtig 
gebaar, maar het legt ook een grote verantwoorde-
lijkheid op onze onderwijsschouders. 

 OndeRWijsinstellingen die 
qua kennis keihaRd WORden 
ingehaald dOOR hun eigen 

studenten, veel gekkeR 
mOet het niet WORden 

ict-assistenten

column
Ruud van diemen

Ruud van diemen (45) is manager 
veiligheid en defensie bij Roc 

midden nederland 
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Generatie X, ideale 
schoolleiders
Babyboomer, generatie X, generatie Y en Einsteiner. Lerarenteams 

tellen maar liefst vier generaties, die, ondanks soms sterk 
afwijkende inzichten en denkbeelden, tot elkaar veroordeeld zijn 
in de educatie en opvoeding van hun leerlingen. De ideale leider 

van zo’n team is volgens bedrijfskundige Marjolein Risseeuw een 
veertiger, iemand van de generatie X, die door haar hang naar 

evenwicht de kloof tussen oud en jong kan dichten.  

naar iets anders uitkijken. Dat hebben ze 
geaccepteerd. Ook de generatie daarna, de 
X-ers, gedijde prima in een hiërarchische 
structuur. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, 
want ze was zelf zo opgevoed. Die reflex 
zag en zie je ook terug in hun houding 
tegenover leerlingen. Waar ze hun eigen 
kinderen warm en coachend op een 
voetstuk plaatsen, en geneigd waren hen 
vooral in materiële zin alles te bieden, 
omdat ze dat zelf hadden gemist, sloeg op 
kantoor of school de hiërarchie toch weer 

‘De X-generatie, geboren tussen 1960 en 1975, is sneller geneigd 
tot samenwerken, wil binden, streeft naar zingeving en staat liever 
tussen de mensen dan erboven. Eigenlijk zijn zij de ideale leiding-
gevenden’, zegt Marjolein Risseeuw, generatiestrateeg en bestuurder 
van de basisschool van haar kinderen. Ze schreef het boek Zo X! 

Hoe nieuwe leiders talenten in organisatie verbinden, wel-
iswaar bedoeld voor het bedrijfsleven, maar toch ook 
goed over te zetten op het onderwijs. 

nieUW elan
Die positieve grondhouding van de generatie X, 
vernoemd naar de roman Generation X: Tales for 

an Accelerated Culture uit 1991, van de Canadese 
schrijver Douglas Coupland, is volgens haar ontstaan 
tijdens de economische depressie begin jaren tachtig, 
toen veel jongeren zonder succes de arbeidsmarkt 
betraden. En kregen ze een baan, dan lag deze ver 
onder hun werkniveau. Ook in het onderwijs kregen 
jonge leraren moeilijk voet aan de grond. Een flink 
deel van de generatie X is toen voor het onderwijs 
verloren gegaan. Wie bleven, brachten volgens Ris-
seeuw ‘nieuw elan op de werkvloer’ en waren volgens 
haar ‘de uitvinders van deeltijdwerken en vrouwelijk 
leiderschap’.

HiërarCHie
De babyboomers, die vooraf gaan aan de generatie X, 
zijn veel hiërarchischer dan men wellicht op grond 
van hun vorming in de roerige jaren zestig zou ver-
wachten. Risseeuw: ‘Ze hebben met hun peace and love 
weliswaar als eersten geprotesteerd tegen de bestaande 
machtsstructuur van de naoorlogse opbouwgeneratie, 
maar ze kwamen er al snel achter dat ze dat niet 
zouden volhouden in hun werk, want dan konden ze 
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toe. Zij alleen wisten hoe het moest, er 
was geen grijs gebied.’ Verrassend genoeg 
kunnen de babyboomers, de huidige 
groep leraren tussen 50 en 65 jaar, volgens 
Risseeuw goed overweg met de door MTV 
en internet gevormde generatie Y (geboren 
tussen 1975 en 1990) en de Einsteiners 
(geboren na 1990), die zijn opgegroeid  
in een wereld waar grote hoeveelheden 
informatie 24/7 beschikbaar is. ‘Hun eigen 
kinderen behoren grotendeels tot de gene-
ratie Y, hun kleinkinderen zijn soms zelfs al 
Einsteiners. Ze kunnen zich prima inleven 
in de jongere generaties. Ze zijn daarom 
nog steeds heel belangrijk voor de vorming 
van jongeren van 13 tot 18. Zeker op het 
punt van kennis en ervaring past hen de 
rol van coach of mentor van leerlingen die 
onzeker zijn over hun lichaam en leefwe-
reld. Omgekeerd zouden de Einsteiners 
de oudere garde nog heel wat kunnen 
leren over de mogelijkheden van ict, van 
digibord tot ipad.’ 

FaCeBook
Naast de babyboomers en de generatie 

X, worden scholen bevolkt door leraren en ondersteuners van de 
generatie Y en Einstein. Over de generatie Y zegt Risseeuw: ‘Zij 
groeiden op in een tijd van economische welvaart. Baanzekerheid, 
loyaliteit aan de werkgever, een lange carrière en promotie spelen 
voor hen een minder prominente rol. Zij veranderen gemakkelijk 
van werkgever om hoger op de carrièreladder te komen. Zelfsturing 
en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden van deze groep. De Einsteiners 
daarentegen zijn creatief, multidisciplinair en netwerkers. Deze Face-
book-generatie maakt weinig onderscheid tussen werk en privé. Ze 
willen niet meer werken van negen tot vijf, maar afgerekend worden 
op resultaten.’

VerWorVen reCHten 
Risseeuw vindt dat scholen onvoldoende gebruik maken van de kruis-
bestuiving tussen de verschillende leeftijdscategorieën. ’Zowel leraar  als 
schoolleider zouden zich veel meer moeten inleven in de gedachtewe-
reld, maar ook de eisen en wensen van de diverse generaties. Zo heeft 
de babyboomer behoefte aan face to face-contact. Of het nou met zijn 
leerlingen is of zijn leidinggevenden. Het is nog steeds een forse groep 
die voor de klas staat. Ze hebben goede ideeën, maar zijn tegelijkertijd 
erg vastgeroest en nauwelijks in staat bepaalde dingen te veranderen. 
Als interim-directeur ervoer ik dat ook. Er wordt teruggevallen op 
verworven rechten. “Zo doen we dat hier altijd.” Ze zijn weliswaar 
prima op hun vakgebied en hebben een goed zicht op kinderen, maar 
in het contact met de ouders vind ik ze soms onhandig. Je kunt niet 
tegen ouders over toetsuitslagen zeggen: “Het komt wel goed.” Ouders  

nemen daar geen genoegen meer mee. Ze willen vooraf 
weten wat het plan is van de leraar, hoe die met hun kind 
aan de slag gaat en of dat aansluit bij de wensen van de 
ouders. En dan komen ze tot een bepaald resultaat. Ik 
snap best dat een leraar bang is beloften te doen, die hij 
niet waar kan maken. Maar ouders willen juist contact en 
duidelijkheid dat hun kind op het netvlies van hun leraar 
staat.’ 

empatisCH
‘De oudste generatie klaagt ook over te veel aan randzaken 
als  handelingsplannen’, weet Risseeuw. ‘Het lesgeven zou 
daarbij in het gedrang komen. Ze zijn ook veel kritischer 
op de Citotoets. Voor de jongere leraren is dat allemaal 
een gegeven. Die hoor ik daar niet over, zij zijn kwalitatief 
heel goed en voelen zich de koning in hun klas. Alles is 
tot in de puntjes verzorgd. Ouders voelen ze ook goed 
aan. Maar als het gaat om zaken als leerlingenaantallen 
of klassenindeling willen ze ontzorgd worden. Daar heb-
ben we toch een directeur voor, of een conciërge of de 
administratie? Ik vind dat ze zich daarbij meer betrokken 
moeten voelen. Een schoolleider uit de X-generatie zou 
dan ideaal zijn voor de verbinding in een lerarenteam, 
waarvan de samenstelling idealiter zo gelijk mogelijk over 
de generaties verdeeld moet zijn, ook in het management. 
Het is de juiste persoon om te balanceren tussen het oude 
hiërarchische model, en tegelijk sensitief en empatisch te 
zijn tegenover jongere collega’s, leerlingen en ouders.’

Peter Magnée
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‘Oop’ers moeten 
kunnen groeien’

‘Iedereen heeft uitdaging nodig in 
zijn werk, onderwijsondersteunend 
personeel dus ook’, stelt Monique 

Woertman onomwonden. Ze is 
seniorklassenassistent op de Utrechtse 

Mytylschool Ariane de Ranitz en 
slaagde er samen met Henny van Gog 

in om van schaal 4 naar schaal 6 te 
komen. Marlinde Bredewout is oop-

loopbaanconsulent van CNV Onderwijs 
en helpt onderwijsondersteuners met 

ambitie een stapje verder. ‘Oop’ers 
moeten kunnen groeien.’

CNV Onderwijs biedt loopbaanconsulent voor 
onderwijsondersteuners

OOk dOOrgrOeien? 
Wil je doorgroeien als ondersteuner binnen 
jouw school, maar je heb geen idee hoe je 
dit kunt aanpakken? Kom naar de loopbaan-
bijeenkomst voor onderwijsondersteuners 
op 16 oktober (vanaf 16 uur), CNV-gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht, aanmelden bij Marlinde 
Bredewout (onderwijsondersteuners@cnvo.nl 
of (06)12163522). Of mail of bel haar voor een 
afspraak. 

Monique Woertman en Henny van gog: ‘iedereen heeft uitdaging 
nodig in zijn werk!’
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Ongeveer zeven jaar geleden gingen Henny van Gog en 
Monique Woertman, beiden lid van de werkgroep klasse-
nassistenten op de Mytylschool Ariane de Ranitz, aan de 
slag om de positie van de klassenassistenten te verbeteren. 
Woertman: ‘Elke klassenassistent werd automatisch in 
schaal 4 ingeschaald. Differentiatie was er niet. Door een 
inventarisatie van werkzaamheden, opleidingsniveau en 
anciënniteit kwam naar voren dat functies binnen de groep 
van klassenassistenten voor herwaardering in aanmerking 
kwamen. Toen hebben we het bestuur en de MR ingelicht 
en gevraagd ons onderzoek over te nemen.’

Uitdaging
De directeur van de school nam na anderhalf 
jaar het initiatief van Van Gog en Woertman 
over. Van Gog: ‘Samen met de coördinator klas-
senassistenten heeft hij toen actie ondernomen 
om de functie van klassenassistent te herwaarde-
ren. Uiteindelijk zijn er functieomschrijvingen 
gemaakt voor klassenassistent schaal 4 en 
seniorklassenassistent schaal 6.’ Op het moment 
van herwaardering waren er ongeveer zestig 
klassenassistenten op de school werkzaam. Er 
was budget voor twaalf seniorklassenassistenten 
schaal 6. Van Gog: ‘Door het beperkte budget 
was het voor velen een grote teleurstelling dat 
er maar op twaalf functies gesolliciteerd kon 
worden.’ Woertman beaamt dat: ‘Het behaalde 
resultaat was dan wel positief, maar het beperkte 
aantal beschikbare schaal 6-functies was ook 
voor ons als werkgroep teleurstellend. Iedereen 
heeft uitdaging nodig in zijn werk, onderwijson-
dersteunend personeel dus ook.’

POP-gesPrek
Marlinde Bredewout is klassenassistent en voor 
de CNV Onderwijsstuurgroep OOP loopbaan-
consulent. ‘Deze functie is ontstaan vanuit een 
roep in het veld: er werd een ernstig gebrek aan 
carrièreperspectief ervaren. Vaak worden er niet 
eens pop-gesprekken gevoerd of bijvoorbeeld 
maar eens per vier jaar. En als ze wel gevoerd 
worden, weten mensen vaak niet hoe ze een 
pop-gesprek moeten aanpakken, wat hun 
ambities zijn en hoe ze die vervolgens moeten 
verwezenlijken. Ik organiseer loopbaandagen 
waarop oop’ers bij mij terecht kunnen om te 
achterhalen welke talenten en mogelijkheden 
ze hebben. Vanuit de door CNV Onderwijs 
geformuleerde voorbeeldfunctie pedagogisch-di-
dactisch medewerker weet ik welke capaciteiten 
iemand moet hebben of ontwikkelen en welke 
werkzaamheden hij moet doen, om een stapje 
hogerop te komen. Vervolgens moet een school-

bestuur natuurlijk nog instemmen met het 
invoeren van die functie.’

Weg Plaveien
Het is algemeen bekend – zoals ook bleek 
uit een onderzoek van CNV Onderwijs in 
2010 – dat klassen- en onderwijsassistenten 
vaak werkzaamheden doen die bij de 
functie van leraarondersteuner of leraar 
horen. Zelfstandig voor de klas staan is geen 
uitzondering. Mensen die hiervoor een 
hogere schaal willen ontvangen en bij hun 
schoolleider bot vangen, kunnen terecht 
bij de afdeling individuele belangenbehar-
tiging van CNV Onderwijs. Oop’ers die 
zich willen ontwikkelen en op die manier 
willen doorgroeien naar een hogere functie, 
kunnen bij de loopbaanconsulent terecht. 
‘Ik kan ze vertellen waar ze dan aan moeten 
werken en hoe ze geschikt worden voor 
een bepaalde functie’, vertelt Bredewout. 
‘Ik kan ze echter niet garanderen dat ze die 
functie vervolgens ook krijgen. Veel scholen 
kennen alleen de functies klassenassistent, 
onderwijsassistent en leraarondersteuner. 
Onderwijsondersteuners kunnen de MR 
vragen om het bestuur er op te wijzen dat 
er ook andere functies mogelijk zijn, zoals 
die van pedagogisch-didactisch medewerker. 
Een schoolbestuur bepaalt uiteindelijk of 
die functie er echt komt. En dan moet de 
oop’er in kwestie nog zorgen dat hij die 
functie krijgt. Groeien kan dus, maar het 
vraagt een aantal stappen. Maar we zijn 
wel de weg aan het plaveien voor doorgroei 
naar hogere functies. Een school zou het 
moeten willen, want ook onderwijsonder-
steuners dragen bij aan het verhogen van de 
leeropbrengsten. En zij verdienen uitdaging, 
erkenning en waardering!’

Ciska de Graaff

Fo
to

: S
ijm

en
 H

en
dr

ik
s 

OOP-dag  
Op 19 november is het weer OOP-dag. Van 10 tot 
16.30 uur kunnen onderwijsondersteuners weer 
van alles opsteken en elkaar ontmoeten. Plaats: 
Hotel Belmont, Goorsteeg 66, Ede. Voor leden 
van CNV Onderwijs is deelname gratis, niet-
leden betalen 10 euro.
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webbedingetjes

@ Misschien heeft u de topsecret-posters al zien hangen. Het 

weekend van de wetenschap is een landelijk festival met dit 

jaar het thema ‘schatkamers.’ Dat houdt in dat dit weekend 

bij meer dan honderd organisaties de deuren opengaan die 

normaal voor publiek gesloten blijven. Iedereen krijgt de kans 

om op deze dagen de verborgen wereld achter technologie 

en wetenschap te bewonderen. Op de website staat een 

overzichtelijk keuzemenu voor meer informatie over de deel-

nemers, locaties en voor welke leeftijd de activiteiten zijn. Kijk 

hiervoor op www.hetweekendvandewetenschap.nl.

@ Www.nieuwsindeklas.nl helpt docenten in het primair en 

voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te 

verwerken. Gedurende twee weken ontvangt de school kos-

teloos het door de docent gekozen nieuwsmedium. Op die 

manier kunnen docenten werken aan taalvaardigheid, bur-

gerschap en mediawijsheid van hun leerlingen. 

@ Www.squla.nl is een online oefenprogramma voor kinderen 

om thuis spelenderwijs te oefenen voor school. Nu is er ook 

de Squla ouder-app. Ouders kunnen de app downloaden en 

zo de inzet van hun kinderen volgen en ze met motiverende 

berichtjes belonen.

     Middelbare scholen verwaarlozen 
hun beste leerlingen

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak:

Het opvoeren van de prestatiedruk op scholen is nodig om 

de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren

ApenstAArtjesStelling:

@ @@@@@@@@

Getwitterd

Sander Dekker (staatssecretaris van 
 Onderwijs): 
Gisteren klassiek wielerongeluk: loslopende hond 
onder voorwiel. Vier vervelende botbreuken en 
beide armen in mitella. Letterlijk onthand. 

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal gaat het over de on-

derwijsbegroting. De vraag wordt gesteld of de druk op onder-

wijs te groot wordt, omdat alles maar beter moet. Betere eind-

examencijfers, Citoscores en leraren. Een reactie: ‘Wij stellen 

hoge doelen aan onze leerlingen, de minister aan ons! Prima! 

Zoek wel naar een weg die te bewandelen is met je hele team. 

Goede keuzes maken hierin is een vereiste.’ Een ander stelt 

dat hogere druk leidt tot frustraties en uitval bij leerlingen en 

leerkrachten. Er zou meer aandacht moeten komen voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Nog een reactie: ‘Jammer dat 

het onderwijs lijkt te verengen in opbrengsten en gepubliceerde 

Cito-rankings. Helaas kan het onderwijs hier geen front tegen 

vormen. We verschillen zelf te veel van mening.’
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In jongerencentrum De Buze in Steenwijk is een Gothic 
modeshow. Op de catwalk lopen  mannequins in prachtige 
gewaden. Een statige jongedame paradeert in een lange 
zwarte jurk met rode biezen over rug en armen. Armen? 
Ze heeft er één, de andere is een stomp. Wat een lef, 
zichzelf als diva te presenteren! Even later hoor ik dat 
ze coupeuse is, ze ontwerpt, knipt en naait haar outfits 
zelf. En niet alleen die, ook die van anderen, het is haar 
beroep. Ik ben onder de indruk. Daar moet ik meer van 
weten. Hoe hebben haar ouders dat kind zo flink gekre-
gen? Werk te kiezen waar ze extra veel drempels voor 
moest overwinnen en zichzelf dan zó te showen. Wow!
Toevallig blijkt dat ik haar moeder ken. Die tref ik iedere 
zaterdagmorgen in het dierenasiel, we zijn daar allebei 
vrijwilliger. Al hondenstront scheppend vertelt ze me het 
verhaal van haar dochter. 
Melissa is zo geboren, dertig jaar geleden. Voor haar en 
haar man was het een hele schrik. Hoe begeleid je een 
kind met zo’n handicap? Hoe reageer je als je kleuter 
een zonnebril op wil naar school, want ‘dan zien de 
mensen mij niet zo goed’? 
Die struisvogelpolitiek begrepen haar ouders maar al 
te best. Vanaf dag één was dat echter geen optie. Wég 
zonnebril. Mensen kijken tóch, Melissa. Verstoppen 
helpt niet. 
Wat deed dat pijn om zo hard te zijn tegen je eigen kind!

Tijdens zwemles lukte de schoolslag niet, geen won-
der, met anderhalve arm draai je in de rondte. Daarom 
bestaan er protheses. Maar de ouders weken niet af 
van de weg die ze gekozen hadden, ook al was die nóg 
zo moeilijk. Heel wat middagen heeft moeder met haar 
dochter geoefend, totdat de schoolslag eindelijk lukte. 
Zonder prothese.
Ook veters strikken vroeg extra inspanning. Van 
dochterlief. En extra begeleiding. Van pa en ma. Zelfs 
als Melissa ’s morgens traag was en vroeg: ‘Wil je mijn 
veters strikken, anders kom ik te laat op school?’, ble-
ven de ouders volharden. Nee Melissa, je kunt het zelf, 
dan had je maar vijf minuten eerder moeten opstaan. 
Vlees snijden in een restaurant? Kan ik zelf!
Mijn kleren naaien? Kan ik zelf!
Melissa, ik heb grote bewondering voor jou. En voor 
je vader en moeder. De meeste hulp kregen zij van 
ouders in een vergelijkbare situatie. Zouden al die 
kinderen zo zelfredzaam zijn geworden en zo dapper? 
Ik wens alle ouders de kracht toe hun zoons en 
dochters op te voeden tot flinke, trotse mensen. De 
moed om eisen te stellen, ongeacht het lot. De wil 
om het zelf op te knappen, zonder medelijden te 
verwachten en zonder aanspraak te maken op extra 
inzet en energie van de buitenwereld. Bijvoorbeeld van 
leerkrachten…

Hoe Hebben Haar 
ouders dat 

kind zo fLink 
gekregen?

Catwalk

column

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

steenwijk. 
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gePensioneerden
rayon Haaglanden
Woensdag 16 oktober, 10 uur, partycentrum 
2B-Home, Dr. Paltelaan, Zoetermeer, Jaarver-
gadering. Tevens huldiging van jubilarissen + 
lunch. Middagprogramma: Ouderenmishande
ling, door H. Bogers. Info/aanmelden: P. van 
Rutten, (015)256 68 83 of nelvrutten@casema.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

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

rayon noord-Holland
Donderdag 24 oktober, ontmoetingsdag, 9.30 
uur inloop, hotel Van der Valk, Akersloot. Over 
Ontwikkelingen t.a.v. de WMO door Wim Wester-
man, wethouder te Velsen. Na lunch muzikaal 
optreden. 15.45 uur afsluiting. Info/aanmelden 
(voor 14 okt.): Anneke de Wilde, (023) 524 51 07, 
anneke.dewilde@kpnmail.nl

rayon noordoost Brabant
Woensdag 30 oktober, 14 uur, inloop 13.30 uur, 
De Brouwketel, Hoogeweg 9, Escharen. Lezing 
door A. Rooms, correspondent BN/De Stem, over 
het Rijke Roomse Leven (met ’n lach en ’n traan). 
Info/aanmelden: G. Verbruggen, (0485) 45 14 82, 
verbrug@home.nl.

rayon Het groene Hart
Woensdag 30 oktober, 10 uur, ledenvergadering, 
Open Poort, Parklaan 1B, Boskoop. Over nieuwe 
ontwikkelingen binnen CNV t.a.v. seniorenbe-
leid, door Pieter Heerens. Lunch en aansluitend 

dhr. Tamerus over boomteelt in Boskoop. Info/aanmel-
den: H. van ’t Spijker, h.vt.spijker@casema.nl, (0182) 61 
55 79.

rayon eindhoven / de kempen
Vrijdag 8 november, 9-16.30 uur, ontmoetingsdag, uitrei-
king spelden jubilarissen, lezing J. Schols over Verzorging 
van ouderen in de toekomst. Korte jaarvergadering: alle 
leden ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Info/aan-
melden: J. Kleijne, (0499)37 27 79, jhkleijne@hetnet.nl

anders aCtieVen
Woensdag 6 november, 10.30 uur, ontmoetingsdag/jaar-
vergadering. Ochtend: presentatie Fred Lardinois (ABP) 
over Arbeidsmobiliteit en de gevolgen daarvan voor ABP 
pensioen. Middag: 2 workshops door Joke Hogenhout 
over Je leven in eigen hand en door Meint Veldstra over 
Anders Actieven zijn creatieve ondernemers. CNV gebouw, 
Tiberdreef, Utrecht. Info/aanmelden (voor 30 okt.): Lia 
van Velzen, (023) 785 06 16, andersactieven@cnvo.nl

Hoger onderWiJs
Dinsdag 8 oktober, v.a. 18.30 uur lichte maaltijd, van 
18.30-21 uur regioledenbijeenkomst in Drachten, Cedin-
gebouw, Lavendelheide 21. Wegens succes een herha-
ling 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: hogeronderwijs@cnvo.nl

PriMair onderWiJs 
Woensdag 9 oktober, 15 uur, onderwijsmiddag Zuid-
Holland, centrum Pro Rege, Oudedijk 113, Rotterdam. 
Muzikale start met C. Winsemius. Workshops: Muziek 
telt, Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 
Veranderende schooltijden, Diversiteit in je school en in je 
klas. Rechtspositiespreekuur, broodmaaltijd. Info/aan-
melden: Henk van Drunen, (010) 452 03 45, (06) 33 65 32 
93, CNVOprimoZH@telfort.nl

lag  Brabant-Zeeland
Informatieve bijeenkomsten in de vorm van workshops 
en rechtspositioneel spreekuur (door Wanne Ho, juri-
disch adviseur CNV Onderwijs).

Schooljournaal 30Schooljournaal 30

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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Woensdag 6 november, 15-18 uur, incl. broodmaal-
tijd, Zalencentrum Antwerpsestraat 267, Bergen op 
Zoom. Workshops: a) nieuwe cao po/bapo door S. 
Willebrands, CNV Onderwijs, b) Lerarenregister door 
C. Heesterman, Onderwijs Cooperatie, c) passend 
onderwijs door B. Rodenhuis, deskundige passend 
onderwijs.
Inleiding door Joany Krijt, vice-voorzitter CNV 
Onderwijs over Wat zijn de gevolgen van het onderwijs
akkoord voor mij? Info/aanmelden (voor 1 nov., o.v.v. 
naam workshop): cnvolagbrabantzeeland@hotmail.
com. Aanmelden rechtspositioneel spreekuur (vanaf 
15 uur, ovv spreekuur Bergen op Zoom): belangenbe-
hartiging@cnvo.nl

netwerk gelderland
Maandag 21 oktober, 16.30 uur, Sbo De Vlinderboom, 
Bemmel. Netwerkbijeenkomst. Keuze uit 4 work-
shops (2 mogelijkheden): “het jonge kind centraal” 
door I. Deelen, Mindfulness in de klas, door L. Ger-
ritsen, Oplossingsgerichte gesprekstechnieken, door E. 
de Jong, De interne coach als inspiratiemotor, door M. 
Antonysen en M. Rombout. Rechtspositiespreekuur 
op aanvraag. Info/aanmelden: netwerkgelderland@
cnvo.nl ovv 21-10-2013 Bemmel.

Voortgezet onderWiJs
Donderdag 10 oktober, 16.30 uur (inloop 16 uur), De 
Horst, Kerkstraat 5, Deventer. Bijeenkomst Sector-
raad. Over actuele onderwijsontwikkeling in Regio 
Deventer. Workshops: social media door J. Mol, 
onderwijs en werkgelegenheid in de regio en actuele 
ontwikkelingen zoals het Nationaal Onderwijsak-
koord en de gevolgen voor uw bapo, werkgelegen-
heid en salarisontwikkeling door J. Witteveen, 
regiobestuurder. Info/aanmelden (ovv Deventer): 
ckeuten@dse.nl

VrouWen
Bijeenkomsten voor vrouwen in een leidinggevende 
rol (vrouwelijke schoolleiders, teamleiders, afde-
lingsleiders en vrouwen in het middenmanagement): 
Bodegraven, ’t Centrum, maandag 7 oktober, 16.30-
20 uur; Utrecht, CNV kantoor, maandag 28 oktober, 
16.30-20 uur;
Zwolle, Windesheim, dinsdag 29 oktober, 16.30-20 
uur; Bemmel, Sbo De Vlinderboom, maandag 18 
november, 16.30-20 uur, door Hans van Dinteren, 
trainer/adviseur CNV Onderwijs Academie, twee 

thema’s: Taakbeleid en Leren van en met 
elkaar (peer learning). Info/aanmelden: vrou-
wen@cnvo.nl (ovv plaats/datum bijeenkomst)

drenthe
Woensdag 9 oktober, 16.30-20 uur, Sbo De 
Caroussel, Hoogeveen.
Over Speltherapie, door M. Lingelaar, eigen 
praktijk. Info/aanmelden: Esther Meesman, 
esther1sterretje@hotmail.com

Flevoland
Woensdag 16 oktober, 16.30-20 uur, Sbo  
De Vogelveste, Lelystad. Over Hoog
begaafdheid, door Dr. O. Bakker en ds  
E. Braam. Info/aanmelden: Gonny Buiten, 
gonny@siepel.net

Utrecht
Woensdag 30 oktober, 16.30-20 uur, CNV 
kantoor. Over Rots en water door M. de 
Graauw en R. Heisen. Info/aanmelden: Ylva 
Verloop, ylvaverloop@hotmail.com

Zuid Holland
Woensdag 30 oktober, 16.30-20 uur, Roc 
Leiden. Over Stad van Axen, door A. de Wit en 
E. Schaap, regioadviseurs voor het Vervan-
gings-/Participatiefonds. Info/aanmelden: 
Natasje Schotel, nschotel@online.nl

Woensdag 6 november, 16.30-20 uur, Johan-
neskerk, Rotterdam. Over Time management, 
door J. de Haan-Dijkstra. Info/aanmelden: 
Anne Huberts, isolde6@hotmail.com

Zeeland
Woensdag 6 november, 16.30-20 uur, 
Zeeuwse Bibliotheek Middelburg. Over 
Hoogsensitiviteit, door P. van Turnhout, eigen 
praktijk. Info/aanmelden: Leny Geschiere, 
gescop@zeelandnet.nl

Overijssel
Woensdag 6 november, 16.30-20 uur, Sbo 
De Rank, Almelo. Over Kindercoaching, door 
S. Reerink, eigen praktijk. Info/aanmelden: 
Gerdien Boom-ten Brinke, gerdienboom@
hotmail.com
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taalkennis verbreden met 

puzzelboeken  

Met de boeken Test je Nederlands en Test je Engels 

kunnen jongeren van 9 tot 15 jaar hun taalken-

nis op een speelse manier verbreden. Thuis of op 

school. De boeken bevatten kruiswoordraadsels, 

rebussen, cryptogrammen, spreekwoordraadsels 

en andere puzzels. Beide boeken kosten € 14,50  

en zijn te bestellen op www.prisma.nl en te koop in 

de boekhandel.  

vertaalscholieren gezocht! 
De vierde editie van de landelijke scholierenprijs-
vraag is vorige week van start gegaan. De prijsvraag 
roept scholieren op twee songteksten te vertalen. 
Vertaal het nummer Close to you van Michael Prins 
naar het Nederlands of juist het Nederlandse nummer Bagagedrager van Gers Pardoel naar het Engels. Do-
centen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen de lesbrief opvragen om de teksten klassikaal te behandelen. De inzendingen kunnen tot 15 januari in-gestuurd worden. Kijk voor de opdrachten en voorwaar-den op de website: www.nederlandvertaalt.nl/prijsvraag

Lespakket programmeren voor 
 basisschool
Kinderen weten vaak al hoe ze moeten scrollen en swipen. 
Veel minder weten ze van de achterkant van de apparaten 
die ze dagelijks gebruiken. Daarom wordt op 9 oktober het 
lespakket Codekinderen gelanceerd in de Openbare Biblio-
theek Amsterdam. Die dag is er een seminar met presen-
taties over onder andere technische vaardigheden in het 
onderwijs en struikelblokken en kansen in het program-
meeronderwijs. Het lespakket is gratis te downloaden op 
www.codekinderen.nl.

kinderboek schrijven 
Altijd al die stiekeme droom gehad maar weet 
je niet waar je moet beginnen? Het boek Zo 
schrijf je een kinderboek geeft uitkomst bij 
verschillende knelpunten: van het schrijven 
van een goed plot tot het neerzetten van 
geloofwaardige personages. Met twintig 
stappen begeleidt auteur en schrijfcoach 
Mireille Geus je door het schrijfproces heen. 
Het boek is te bestellen op www.bruna.nl en 
kost €14,95, e-book: €9,99 

slagersles Tot december rijdt de Meat Your Future Kara-

vaan door het land. De karavaan bezoekt het 

vmbo en geeft in een lesuur voorlichting over 

het vak van de slager. Tijdens een interac-

tieve les krijgen leerlingen een beeld van de 

beroepsgroep en de opleiding.  
Op www.meatyourfuture.nl kunnen docenten 

reserveren voor één of meerdere klassen. 

kleur je wereld met sieb Posthuma
Met de familietentoonstelling Een vijver vol inkt toont het 
Kinderboekenmuseum in Den Haag vanaf deze maand 
200 originele illustraties van Sieb Posthuma, waaronder 
alle tekeningen die hij maakte voor het gelijknamige boek 
met versjes van Annie M.G. Schmidt. De tentoonstelling 
bevat vele doe-
dingen voor 
kinderen en 
wordt begeleid 
door een inspi-
ratieboekje dat 
hen aanspoort 
om hun wereld 
te kleuren met 
Sieb Posthuma. 
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algemene Vergadering  27 novemberOp 27 november is er weer een Algemene Vergadering (AV). In het volgende nummer van Schooljournaal leest u een uitgebreid artikel over deze AV. Daarbij worden ook alle stukken vermeld. Deze stukken worden op 8 okto-ber in het verenigingsbestuur besproken en vastgesteld. In verband met de herfstvakantie verschijnt het volgende nummer van Schooljournaal echter pas op 26 oktober. De deadline voor het indienen van amendementen is op 29 oktober.  Om gelegenheid te hebben de stukken te bestuderen en eventueel amendementen in te dienen, is het van belang de stukken tijdig te lezen. In de week van 7 oktober ontvangen alle kaderleden van CNV Onderwijs die een bestuursfunctie hebben per e-mail de stukken voor de AV. Ook worden die week de stukken op mijn-cnvo.nl geplaatst. Dit geeft u voldoende tijd om u voor te bereiden. Houdt dus uw mail en de site goed in de gaten!

Dag van de rechten van het kind
Dinsdag 19 november bezoekt CNV Onderwijs een 
aantal scholen in Limburg als voorloper op de Dag van 
de Rechten van het Kind op 20 november. Ieder kind 
heeft recht op een Veilige omgeving, recht op Spel en 
Ontspanning. Op een viertal scholen reikt de activitei-
tengroep Limburg van CNV Onderwijs op ludieke wijze 
spelpakketten uit voor onder- midden- en bovenbouw. 
Leden van CNV Onderwijs krijgen een leuke attentie 
tijdens dit scholenbezoek. Als uw school graag een 
spellenpakket wil ontvangen, mail dan naar Jacqueline 
Arts, jacquelinearts@hetnet.nl. Meld u snel aan. Er zijn 
30 pakketten beschikbaar. Wilt u een van de vier scholen 
zijn die in aanmerking komen voor een bezoek van CNV 
Onderwijs/CNV Schoolleiders en theater Rabarber geef 

dit dan ook aan bij de aanmelding. Aanmelden 
(voor 30 oktober) via een vakbondslid van de 
desbetreffende school (dus geen aanmel-
ding per bestuur). 

netwerkbijeenkomst stuurgroep Jong
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 Onderwijscooperatie. 
Mogelijkheid tot bijwonen van 2 workshops. Aanmel-
den/inschrijven (voor 21 okt.): via: jongeren@cnvo.nl

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

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 

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!

Kijk op www.jantjebeton.nl
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Starten met Engels 
in groep 1 heeft 
nauwelijks effect

Kinderen die al vanaf groep 1 Engelse les 
krijgen in plaats van in groep 7 kunnen de 

taal wel beter spreken, maar hun lees-, 
luister- en schrijfvaardigheid is nauwelijks 

beter en ook hun woordenschat is dat niet. 
Dat blijkt uit onderzoek van Cito. 

vooral enthousiast moeten zijn. Engels moet leuk zijn. Just have 

fun.’
Over het Cito-onderzoek heeft Biesmans lichte twijfels. Volgens 
haar zijn kinderen dagelijks bezig met Engels, is het niet op school, 
dan is het wel thuis voor de tv. Ook in het onderzoek van Cito 
staat dit beschreven. Biesmans denkt door ook op school al vroeg 
aandacht te besteden aan de vreemde taal, er haast wel effect moet 
zijn op de woordenschat. 

Zorg voor richtlijnen
Het Cito-onderzoek geeft geen inzicht in de redenen waarom 

‘Goodmorning, what is your name?’ Juf Corry 
gaat een paar kleuters uit de kring langs en 
geeft ze een hand met telkens deze vraag. Het 
is het begin van de les Engels van groep 1 en 
2 van basisschool Leerrijk in Someren. 
‘Dan mogen jullie nu op de mat gaan staan. 
We oefenen de dagen van de week. Kennen 
jullie het liedje nog?’ De twintig kleuters 
zingen in koor ‘Is it Monday, Tuesday, or Wed-

nesday, is it Thursday yes or no. Friday Saturday or 

Sunday, who has a good idea?’

just have fun
De basisschool in Someren is vorig jaar opge-
richt. Door teruglopende leerlingaantallen 
moesten twee scholen fuseren. Bij het begin 
van de nieuwe school werd ook besloten 
Engels te gaan geven vanaf groep 1. ‘Op dit 
moment zijn we nog aan het kijken hoe we 
het programma integreren in de rest van onze 
lessen. Ideeën zijn nog volop in ontwikkeling 
en concrete doelstellingen moeten nog 
worden geformuleerd. Daarvoor hebben we 
ook een werkgroep opgericht’, zegt Ankie 
Biesmans, directeur van Leerrijk.‘In deze 
regio wordt er nauwelijks Engels aangeboden 
in groep 1. Daarmee kunnen we ons onder-
scheiden. Maar alle begin is moeilijk. Daarom 
hebben we ook als doel gesteld dat leraren 
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alleen het spreken beter is als al in groep 1 gestart wordt met 
Engels. Het is slechts een constatering. Karel Philipsen, directeur 
van Early Bird, een methodiek voor vroeg vreemdetalenonderwijs 
(VVTO), denkt te weten waarom vvto nog nauwelijks effect heeft. 
‘De laatste jaren zijn er steeds meer basisscholen begonnen met het 
vroeg geven van Engels. (In 2012 waren dit 650 basisscholen, red.). 
Maar er zijn geen richtlijnen of opbrengstverwachtingen gesteld 
vanuit de overheid. Leerkrachten zijn vrij wanneer ze Engels geven, 
wat ze doen en hoe vaak ze dat doen. Voor de kwaliteit is het beter 
als er concreet ergens naartoe gewerkt moet worden.’ 
Dat basisschoolscholieren die al in groep 1 beginnen met Engels 
de taal juist wel beter spreken, vindt Philipsen niet gek. Aan 

spreekvaardigheid wordt ook de meeste aandacht besteed. Pas 
vanaf groep vier komt ook het lezen en schrijven aan bod. ‘Om 
aan betere resultaten te werken zou het wel goed zijn om in groep 
7 en 8 meer vaardigheden te trainen.’ De inschatting van Philip-
sen, ‘maar dat is misschien wel wensdenken’, is dat het niveau van 
Engels van basisschoolleerlingen zal stijgen. Toch pleit hij voor 
nader onderzoek om te kijken hoe een beter resultaat gehaald kan 
worden. 

vaarwel spreekangst
De pabo’s van de Christelijke Hogeschool Ede, de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen en de Marnix 
Academie (Utrecht) hebben hun krachten 
gebundeld. Zij hebben het keurmerk TalenT 
ontwikkeld, dat basisscholen kunnen ontvan-
gen als zij kwaliteitsaanbieder willen worden 
van vroege meertaligheid. Klaas Hoorn van 
de Marnix Academie: ‘Wij begeleiden basis-
scholen bij het initiëren van vroeg vreemde-
talenonderwijs. We kijken daarbij naar goede 
didactiek, maar ook naar pedagogische aspec-
ten.’ Zo gaat het volgens hem niet alleen om 
het geven van Engels, maar ook om kleuters 
de taal te laten spreken. ‘Dat kan ook bij het 
buiten spelen of tijdens het knutselen.’ 
Hoorn vindt het dan ook erg belangrijk dat 
er vroeg wordt gestart met Engels. ‘Kinderen 
die in groep 7 pas beginnen hebben op de 
middelbare school vaak spreekangst. Je ziet 
dat dat verandert door de vrijheid te creëren 
om al in groep 1 te beginnen met het spre-
ken. Kinderen raken zo vertrouwd met de 
taal.’ Tine Stegenga van de Christelijke Hoge-
school Ede onderschrijft dat. ‘Ik zou het juist 
een geweldig resultaat noemen als Cito zegt 
dat de spreekvaardigheid aantoonbaar beter 
is. Een taal leer je ook vooral door het te 
spreken. Een baby leert ook geen Nederlands 
met pen en papier in de box.’ 

leuk
Stegenga en Hoorn vinden, net als Philipsen 
van Early Bird, dat er duidelijke leerlijnen 
moeten komen. Hoorn: ‘Als het geen ver-
plichting is, kunnen scholen bepalen om af 
en toe eens Engels te geven, maar dat werkt 
niet.’ Dat blijkt ook uit het onderzoek the 

Foreign Languages in Primare School Project. Dat 
is een onderzoek van de Universiteit Utrecht 
en de Rijksuniversiteit Groningen, met als 
conclusie dat vroeg vreemdetalenonderwijs 
alleen meerwaarde heeft als er minimaal 1 
uur per week Engels wordt gegeven door 
kwalitatief goede docenten. 
Uit het onderzoek van Cito komt ook naar 
voren dat kinderen Engels wel een belangrijk 
vak vinden. Hoewel het niet beoordeeld 
wordt als makkelijk, zien de meeste basis-
schoolleerlingen wel het belang van het vak 
in en vinden ze het ook relatief leuk. Dat 
blijkt ook op basisschool Leerrijk waar de 
kinderen samen met juf Corry met veel 
plezier liedjes zingen en toepasselijke dansjes 
doen.  

Tim Steen
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De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Nunspeet (CNS) verzorgt protestants christelijk onderwijs 
aan ruim 1300 leerlingen op vijf scholen in Nunspeet en Elspeet. De vereniging wordt bestuurd door een algemeen en 

een dagelijks bestuur. Bestuurlijke bevoegdheden zijn gemandateerd aan de algemeen directeur.

algemeen directeur m/v

U bent verbindend, mensgericht, communicatief, u hebt een heldere visie en u kunt structuur aanbrengen. 
Naar deze eigenschappen zijn wij op zoek. CNS Nunspeet zoekt met ingang van 1 maart 2014 een

De school waar uw kind z ich thuis voelt...

Onze missie:
De vijf scholen voor CNS Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun 
houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping. Vanuit die 
levens houding bieden zij in een veilige omgeving kinderen kwaliteits-
onderwijs en begeleiden hen in hun ont wikkeling tot zelfstandige, 
verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen.

Wij zoeken een algemeen directeur met het volgende profiel:
•  u kiest uit overtuiging voor het protestants christelijk onderwijs en 

bent kerkelijk meelevend
•  het spreekt u aan dat u verantwoordelijk bent voor het uit voeren 

van ge mandateerde bestuurlijke bevoegdheden; u draagt eind-
verant woorde lijk heid voor de vijf scholen

•  u bent een mensgericht leider, voor u is draagvlak creëren een vanzelf-
sprekendheid, u weet mensen te motiveren en bent gericht op open 
communicatie

•  u hebt een heldere visie en staat open voor vernieuwende ideeën; u 
vertaalt deze in onderwijs kundige ontwikkelingen en draagt actief bij 
aan de kwaliteitszorg

•  u beschikt over financieel/bedrijfskundig inzicht, analytisch denk-
vermogen en houdt de organisatie graag goed op orde

Een profielschets en informatie over de sollicitatieprocedure en de 
vereniging vindt u op onze site: www.cnsnunspeet.net 

OPLOSSINGEN 
VOOR ARBO-
KNELPUNTEN
Via de Arbocatalogus PO kan 

iedereen die werkt in het primair 

onderwijs informatie en praktische 

oplossingsrichtingen vinden over 

arbeidsomstandigheden.

 

De oplossingen zijn goedgekeurd 

door Inspectie SZW en de 

sociale partners in het 

primair onderwijs.

ARBOCATALOGUSPO.NL

HEEFT U HET 
ONTRUIMINGSPLAN 
AL EEN KEER IN 
DE PRAKTIJK GETEST?

Hoe creëer je een onderwijsklimaat waarin 

leerlingen én leraren 
groeien en ontwikkelen?

www.cnvo.nl/pedagogischleiderschap 

THEMADAG PEDAGOGISCH LEIDERSCHAP
7 november 2013

0304 A6 kaart SchoolleidersDEFV2.indd   1 24-09-13   16:40
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Samenwerken brengt ons verder! 

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs beheert 
en bestuurt negen basisscholen in De Bilt, Bilthoven en 
Maartensdijk. Deze scholen zijn katholiek, protestants 

of algemeen christelijk. Wij streven naar kwalitatief 
uitstekend onderwijs dat gegeven wordt door uitstekend 

personeel in een professionele organisatie.

Het bestuur van Stichting Delta De Bilt zoekt voor haar Theresiaschool

een enthousiaste en inspirerende directeur.

Wij zoeken een man/vrouw die
 - met de identiteit van de school instemt;
 - met visie het bestaande schoolconcept verder uitwerkt;
 - goede communicatieve vaardigheden heeft;
 - een teambuilder is met gevoel voor humor;
 - goed kan samenwerken zowel binnen als buiten schoolverband;
 - in het bezit is van het diploma schoolleider of bereid is dit diploma te halen.

Wij bieden
 - een school met een prettige werksfeer;
 - een school met ongeveer 450 leerlingen;
 - een schoolteam met 30 collega’s die hard werken en ook graag lachen;
 - een school waar het welzijn van de kinderen belangrijk wordt gevonden;
 - een Brede School in een prachtig gebouw;
 - een baan met een wtf van 1,0 met honorering in schaal DC;
 - ondersteuning vanuit het bovenschools management.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke van der Valk / Rob van Maanen (interim-directie): 
030-2286556(school) of met Martin van Veelen (algemeen directeur): 06-15084675 of 030-2211552 (kantoor)

Uw sollicitatiebrief kunt u t/m 21 oktober a.s. sturen aan de algemeen directeur van Stichting Delta De Bilt, Martin 
van Veelen, Melkweg 1, 3721 RG Bilthoven of mailen naar martin@deltadebilt.nl

Stichting Delta De Bilt
Melkweg 1

3721 RG Bilthoven
www.deltadebilt.nl

Theresiaschool, R.K. basisschool in Bilthoven  www.theresiaschool.nl

school-st delta de bilt 131001.indd   1 01-10-13   15:38
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Kleine advertenties

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

www.cnvo.nl/adverteren

verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2013

nr. 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

Afrika-project: 

Vaarvakanties met Jaap: 

Cursus smeden: 

Wilt u een schoolbreed Afrika-project 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

Gepensioneerde schippers en leerkrachten opgelet. Unieke vaarreis: 
plaats van vertrek en aankomst: Dordrecht (5-18 april). Oud-aardrijks-
kundeleraar, thans schipper organiseert kleinschalige reizen. Cultuur, 
techniek en geschiedenis komen ruim aan bod. Via Gent naar 
Mechelen en Turnhout. Om via Maastricht, Panheel, Tilburg en de 
Biesbosch “thuis te varen”. Kijk op www.jaapboersema-maritiem.nl, mail 
naar jaap.boersema@planet.nl, of bel (030) 609 03 86.

Cursus smeden bij creatief centrum Pieter Brueghel in Veghel. Unieke 
kans voor leraren mechanische technieken om de basisvaardigheden 
van dit vak te leren. Op enkele onderwijsinstellingen wordt dit vak 
als onderdeel van de metaalbewerking al gedoceerd. We komen voor 
ons erfgoed straks smeden te kort om alle moois op het gebied van de 
smeedkunst te restaureren. Info: Jos de Graaf, josdegraag38@kpnmail.
nl, (0413) 26 30 49 of (06) 20 85 98 03

Schooljournaal 38

Christelijke basisschool Rehoboth in Naaldwijk 
is op zoek naar een

directeur (m/v) (0,8 – 1,0 fte)
Onze school heeft circa 200 leerlingen, is klein en overzichtelijk 
en heeft een gastvrij karakter. Iedereen kent elkaar. Zorgen voor 
elkaar staat hoog in ons vaandel. Wij vormen een enthousiaste 
groep medewerkers met hart voor kinderen en onderwijs. Wij 
willen ons verbeteren waar dat kan en blijven doen waar wij 
goed in zijn.  

Wij zoeken een directeur 
•	 die	goed	weet	wat	er	speelt	in	het	onderwijs
•	 met	ervaring	in	het	ontwikkelen	van	onderwijsprocessen
•	 die	een	kleine	school	groots	profileert
•	 die	zichtbaar,	toegankelijk	en	hartelijk	in	de	omgang	is
•	 die	vertrouwen	schenkt	en	daadkracht	toont
•	 die	de	kwaliteiten	van	alle	medewerkers	optimaal	weet	te	
 benutten

Ook is onze nieuwe directeur iemand die
•	 vanuit	een	christelijke	levensovertuiging	een	actieve	bijdrage	
 aan de inhoud van de identiteit van de school levert
•	 een	schoolleideropleiding	gevolgd	heeft	of	bereid	is	te	volgen
•	 een	actieve	bijdrage	levert	aan	het	bovenschools	directeuren-
 beraad
•	 bereid	is	–	indien	gewenst	–	na	enige	jaren	binnen	de	
 stichting van school te wisselen
•	 afhankelijk	van	de	werktijdfactor	een	lesgevende	taak	als	
 uitdaging ziet
•	 de	ambitie	heeft	passend	onderwijs	op	verantwoorde	wijze	
 vorm te geven

Onze school maakt deel uit van Stichting PCPO Westland. 
PCPOW beheert 15 basisscholen in Westland en Maasland. 
De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs vanuit een 
christelijke inspiratie, waarbij gastvrijheid en een op 
ontwikkeling gerichte basishouding centraal staan. Alle scholen 
werken aan opbrengstgericht onderwijs. Het bestuursbureau 
ondersteunt de scholen op allerlei terreinen.

Deze vacature is ontstaan door het vertrek van de vorige 
directeur om persoonlijke redenen. 
Datum indiensttreding: bij voorkeur 1 januari 2014.
Geboden wordt een inschaling in schaal DB. Een assessment 
kan deel uitmaken van de procedure.
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden 
plaats op 30 oktober en 6 november ‘s avonds.

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij 
P.A.	Vreugdenhil,	voorzitter	college	van	bestuur	(0174-526950)	
en via www.pcpowestland.nl. Meer informatie over de school
is te vinden op www.rehoboth.pcpow.nl.

Uw sollicitatiebrief met CV dient u uiterlijk 23 oktober a.s. te 
sturen aan: Stichting PCPO Westland, t.a.v. P.A. Vreugdenhil, 
Postbus	265,	2670	AH	Naaldwijk	of	per	e-mail:	
pavreugdenhil@pcpowestland.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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 H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom.  
tel.: (0164) 24 90 38, fax: (0164) 24 90 23, e-mail: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com B.g.g. 
voor dringende zaken (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.

Save the date 
5 april - 1 dag - 12 provincies

CNV Onderwijs 
komt naar je toe met de

-factor
Talent in beweging
CNV Onderwijs komt met wat nieuws!
Op 5 april 2014 organiseren wij de O-factor in 
alle 12 provincies. Dit evenement staat in het 
teken van talent in het onderwijs. Zorg dat je 5 

april vast in je agenda noteert.

Blijf op de hoogte via onze website: 
www.cnvo.nl/O-factor of Facebook pagina: 

www.facebook.nl/cnvonderwijs.

Inschrijven kan vanaf 1 januari 2014.
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BEDANKT VOOR JE PASSIE

Dag van de leraar 2013

Goed onderwijs stoelt op vakkennis en passie. Die combinatie geeft jonge 
mensen de kans zich te ontplooien, vergroot de kans op een succesvolle 
loopbaan en legt de basis voor innovatie. Dat is in het belang van een  
bedrijf als Shell maar ook essentieel voor de toekomst van de samenleving.
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