
Nr. 16  26.10.2013
 



De Promotiebeurs: een prachtkans voor docenten
Met de Promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek 
doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift . 
Inmiddels zijn al zeventig leraren aan het promoveren met de 
Promotiebeurs. Komend jaar kunnen daar nog eens negentig 
leraren bij komen. Bent u daar straks een van?

De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren uit het primair 
onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs. Er wordt 
via de Promotiebeurs tijd beschikbaar gesteld om te kunnen 
promoveren naast het werk. Leraren worden vier jaar lang voor 
maximaal 0,4 ft e vrijgesteld, met behoud van salaris. 

Van idee tot promotie in vijf stappen
1. Bedenk een onderzoeksidee.
2. Zoek een promotor.
3. Stel een promotievoorstel op.
4. Download het aanvraagformulier op www.nwo.nl/leraren.
5. Dien uw aanvraag in vóór 12 maart of 2 september 2014.

Samenwerking met promotor
Om voor een Promotiebeurs in aanmerking te kunnen 
komen, ontwikkelt u zelf een onderzoeksidee. Vervolgens 
gaat u – met dat idee – op zoek naar een promotor: een 

hoogleraar aan een Nederlandse universiteit die bereid is u 
te begeleiden bij uw promotie. Samen met die hoogleraar 
werkt u het idee uit tot een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel 
levert u via een aanvraagformulier in bij de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
U kunt het aanvraagformulier downloaden op www.nwo.nl/
leraren. 

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?
Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen aan 
de hand van een aantal criteria. Deze vindt u op www.nwo.
nl/leraren. Twee weken na de aanvraagtermijn hoort u of 
uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Na een eerste 
selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een 
interview. Zij presenteren hun voorstel aan de commissie. 
Uit deze kandidaten wordt een defi nitieve selectie gemaakt 
van kandidaten die een Promotiebeurs krijgen. 

Meer weten? Kijk op www.nwo.nl/leraren

Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het 
aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de 
aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken.
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“Je hebt je nieuwsgierigheid als 
drijfveer nodig.”

“Op het ene moment zit ik met mijn neus diep in de 
boeken en de volgende dag sta ik met veel liefde voor 
de groep. Die combinatie is heerlijk”, zegt Marietje 
Beemsterboer, leerkracht van groep 7. Met de 
Promotiebeurs onderzoekt ze de identiteit van 
islamitische basisscholen.

Al na haar master in Godsdienstwetenschappen wilde Marietje 
promoveren, maar dat lukte niet direct. “Later wees mijn hoog- 
leraar, islamoloog Maurits Berger, mij op de Promotiebeurs. 
Als ik vertel dat ik de islam bestudeer, maakt dat vaak iets 
los in mensen. En toch zijn er weinig gefundeerde meningen. 
Met mijn onderzoek wil ik recht doen aan de diversiteit onder 
islamitische scholen en inzicht geven in de dagelijkse praktijk 
op de 43 islamitische basisscholen in Nederland.”

De basisschool waar Marietje werkt, wist dat ze wilde promo-
veren. “Werken met jonge kinderen is heel bijzonder, maar ik 
zoek ook theoretische verdieping. Onze directeur staat achter 
deze constructie van werken-promoveren omdat die combinatie 
mij motiveert en energie geeft .” Haar onderzoek sluit niet 
direct aan bij haar werk. “Toch neem ik levensbeschouwelijke 
vorming mee in de klas. Bij een overlijden vraag ik wat de 
kinderen denken dat er met de overledene gebeurt. Dan kom je 
al snel op geloven, stromingen en meningen.”

Dat ze per week maar twee dagen tijd heeft  voor haar onder-
zoek vindt ze pitt ig. “In eenzelfde periode moet je hetzelfde 
eindresultaat tonen als iemand die fulltime promoveert. 
Bovendien sta ik van 8.30 uur tot 15.30 uur voor de klas, je kunt 
niet zomaar schuiven. Promoveer je op deze manier, dan moet 
je er volledig achter staan. Bij mij is dat geen probleem, ik heb 
mijn nieuwsgierigheid als drijfveer!” 

De lerares wist direct dat ze Maurits Berger als promotor zou 
vragen. “Ook als oud-journalist vervult hij een voorbeeldrol. 
Mijn onderzoek zorgt voor betere informatie over islamitische 
basisscholen. Door die informatie voor een breder publiek 
toegankelijk te maken, hoop ik bij te dragen aan de discussie 
over bijzondere scholen.” 

“Wat ik uit mijn onderzoek haal, 
koppel ik terug in het onderwijs.”

“Hoewel ik van mijn hobby mijn werk maakte, is de 
wens tot promotie altijd gebleven.” Dat zegt bioloog 
Erich Grothe die na 23 jaar lesgeven in het mbo nu een 
Promotiebeurs heeft . Zijn onderzoek richt zich op hoe 
Nederlandse bossen soortenrijker kunnen worden. 

Erichs onderwerpskeuze komt voort uit het door bosecoloog 
Patrick Hommel ontdekte ‘linde-eff ect’. “In Nederland vind 
je veel aangeplante productiebossen. De bladeren van die 
eiken en beuken maken de bodem zuur zodat er weinig kan 
groeien. Lindes zorgen voor een betere voedingsbodem 
en meer soorten in het bos. Vanuit mijn specialisatie in 
plantenfysiologie en -systematiek bekijk ik de invloed van 
boomsoorten op de bodem in detail.”

De Netwerkschool Helicon Opleidingen MBO Velp leidt mensen 
op voor banen in het groen, van bosbeheer tot internationale 
studies Eco & Wildlife. Erichs onderzoek sluit aan bij dit  
onderwijs. “Onze oud-directeur was enthousiast over de 
Promotiebeurs en plaatste direct zijn handtekening.
De school heeft  mij gevraagd om een les te ontwikkelen over 
het onderwerp. Ook streef ik ernaar om studenten in te zett en 
bij mijn veldonderzoeken. Zij gaan dan samen met een student 
van de universiteit Wageningen grondboringen doen. Verder 
merk ik dat mijn promotie fl ow oplevert binnen de school, ik 
draag mijn kennis over aan jonge docenten.”

Erich moest wennen aan de universitaire wereld. “Ik raad 
iedereen aan om rondom de aanvraag goed te sparren met 
mensen uit je eigen onderzoeksveld. Mijn stellingen zijn later 
bijvoorbeeld nog behoorlijk aangescherpt, je moet niet te 
veel willen onderzoeken. Tussentijds feedback vragen bij je 
promotoren is aan te raden, wees niet bang om op je gezicht 
te gaan!” 

De wens om het probleem van de Nederlandse bossen op 
te lossen is Erichs grootste drijfveer. “Ik kan niet wachten 
tot ik meer weet over de soortenrijkheid. In mijn lessen 
natuurbeheer bestuderen we ook de structuur van bossen. 
Dan zie ik dat studenten leren om anders te kijken. Dat is 
prachtig, toch?” 
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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Klassengrootte
Staatssecretaris Dekker schreef 
in Schooljournaal 15 – in antwoord 
op een column van CNV Onderwijs-
voorzitter Helen van den Berg - dat 
de gemiddelde klassengrootte 23 
leerlingen is. Bij ons schoolbestuur 
is de gemiddelde klassengrootte 27 
leerlingen. In mijn groep 3 zitten er 
28. Hoe kan dit? En vooral, wat kan 
er aan gedaan worden?! 
J. Akkermans, Barendrecht

Tweede Kamer
We kunnen constateren dat het 
al een tijdje rommelt tussen de 
dames en heren van de Tweede 
kamer en die van de senaat. Het 
primaat in de politiek zou volgens 
de goegemeente  bij direct geko-
zenen, dus bij de Tweede Kamer, 
moeten liggen. We weten ook dat 
onze vakcentrale CNV, bij monde 
van vice-voorzitter Limmen, het 
goed vindt dat de senaat inhoudelijk 

nog eens goed naar de voorstellen 
over de hoogte van de belastingvrije 
pensioenpremie heeft gekeken en 
de boel heeft terug gestuurd. Als je 
het een met het ander combineert 
ligt de les van het verhaal voor de 
hand:  de Tweede kamer wilde over 
de ruggen van onze jonge collega’s 
om oneigenlijke belasting-voor-
deel-redenen geld binnen halen 
of had de zaak niet goed door. Het 
eerste kan ik me niet voorstellen 
van direct gekozen volksvertegen-
woordigers. Blijft dus het tweede. 
De meerderheid snapt de dingen 
blijkbaar inhoudelijk niet zo goed. 
Zal wel weer aan het door hen ooit 
gevolgde (reken-) onderwijs liggen.
W. Stoop, Santpoort

Brieven

colofon
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Meedenken
De minister vroeg het onderwijs onlangs om mee te denken over 
onderwijs. Ik wil dat heel graag. Ik hoor altijd dat we veel van Finland 
moeten leren. Daar is geen Inspectie. Die is wegbezuinigd. Sindsdien 
is het Finse onderwijs het beste van de wereld. Dus als we iets van hen 
willen leren, schaffen we de Inspectie af. Vanuit onze eigen Inspectie 
en ministerie wordt niet echt gewerkt aan het zelfvertrouwen van het 
onderwijspersoneel: we doen het immers nooit goed en het kan altijd 
beter.
Ik heb heel veel plezier in mijn werk, al bijna 35 jaar. Dankzij de Bapo 
heb ik eindelijk een werkweek die te behappen is. Ik ben directeur van 
een basisschool in Elim, in Drenthe. Ik heb veel laagopgeleide ouders 
en we halen dus niet de Cito-scores die in Wassenaar en Bloemen-
daal behaald worden. Dankzij de vrijgevigheid van de minister kon RTL 
Nieuws met de Cito-scores leuke rekensommetjes en rankinglijsten 
maken. Als ik meedenk over onderwijs, breng ik in waar het al eeuwen 
om gaat: om kinderen, liefde, geluk en plezier. Kinderen zijn meer dan 
opbrengsten en hun Cito-score!
M. Greidanus, Hoogeveen
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ZIJ IS ALLES 
KWIJT! 
HELP NU!
Syrische kinderen hebben uw hulp
keihard nodig. 

 Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu!

Bel 0800 1747 of stort op giro 809.
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fOtORUBeNSCHiPPeR

Pingpongballenactie moet kleine 
scholen openhouden
Laat de kinderen geen speelbal zijn. Met dat motto gaat de 

Stichting Behoud Kleine Scholen actie voeren om kleine scho-

len open te houden. Deelnemers van de actie, vooral school-

leiders van kleine scholen, kunnen hun school aanmelden. 

Leerlingen van die scholen mogen dan honderden pingpong-

ballen beschilderen. Wat daar precies de bedoeling van is, wil 

de stichting nog niet kwijt. De actie komt er omdat onvrede 

bestaat over de nieuwe begrotingsafspraken die zijn gemaakt. 

In die afspraken is voor 2015 en 2016 € 20 miljoen vrijge-

maakt voor kleine scholen. De stichting vindt dat te weinig en is 

bovendien bang dat het geld verkeerd gebruikt wordt. ‘Het geld 

wordt nu vooral besteed om de kwaliteit van kleine scholen te 

verbeteren, maar die is niet noemenswaardig beter of slechter 

dan van andere scholen. Sterker nog, er zijn zelfs excellente 

kleine scholen’, weet een woordvoerder. Daarbij komt dat er 

niet structureel geld vrij is gemaakt voor kleine scholen, maar 

slechts voor twee jaar. De angst bestaat dat na 2016 veel kleine 

scholen alsnog zullen verdwijnen. ‘Het beleidsplan van staats-

secretaris Dekker is niet veranderd. Volgens dat plan moeten 

kleine scholen gaan samenvoegen. Door twee keer € 20 miljoen 

te besteden aan kleine scholen, lijkt het alsof dat geld bedoeld 

is om het beleidsplan uit te kunnen voeren.’ De stichting ziet 

liever dat er wordt gekeken naar de kwaliteit en financiële situ-

atie van individuele scholen. ‘Als het geld op de grote hoop bij 

de provincie wordt gegooid, weet je zeker dat de kleintjes het 

nakijken hebben’, aldus de woordvoerder. Midden november 

gaat een delegatie naar Den Haag om de pingpongballen aan 

de bewindspersonen te overhandigen. TS

Muziekvereniging Prins Bernhard uit Apeldoorn geeft de komende tijd workshops aan leerlingen van groep 6 en 7 uit 
Apeldoorn-Zuid. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De vereniging heeft jonge aanwas nodig, terwijl op scholen 
de muziekles er vaak bij inschiet. De foto is gemaakt in de klas van juf Nancy op de Meester Lugtmeijerschool. 
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kiVa vermindert pestklachten met meer dan de helft
Het Finse anti-pestprogramma KiVa vermindert het aantal pest-

klachten met meer dan de helft. Dat blijkt uit onderzoek van 

socioloog René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Onder leiding van de socioloog werd de methode vorig jaar 

op ongeveer 100 basisscholen, met in totaal 10.000 leerlingen, 

geïntroduceerd. 

Basisschool De Sprenge, met locaties in Vaassen en Emst, 

werkt met KiVa. De school is zeer positief over het anti-pestpro-

gramma. ‘Leerlingen geven aan dat er minder wordt gepest en 

dat ze het fijner vinden op school’, zegt intern begeleider Bet-

tie Bolderink, die het programma op de Veluwse basisschool 

coördineert. ‘Wij doen mee met de pilot omdat we benieuwd 

zijn naar de ontwikkelingen van het nieuwe programma.’ Ze 

hecht eraan te zeggen dat de school niet meedoet omdat er 

zoveel wordt gepest. ‘Natuurlijk gebeurt het wel eens,maar nu 

is het makkelijker bespreekbaar en doen we dat ook in een 

eerder stadium. Kinderen bespreken pestgevallen samen met 

een begeleider in een steungroep.’ Bolderink heeft het idee dat 

de leerlingen zich door KiVa meer bewust zijn van pestgedrag. 

Gedragsdeskundige Patrick van Veen zet vooralsnog vraagte-

kens bij het resultaat. ‘Het pesten zou met 53 procent zijn gere-

duceerd, maar in de controlegroepen, waar KiVa niet is geïm-

plementeerd, is het pesten ook met 35 procent verminderd. Je 

kan je afvragen of het effect van het Finse anti-pestprogramma 

dan voldoende is.’ Ook wacht Van Veen nog op een officiële 

publicatie met onderbouwing van de cijfers, nu heeft socioloog 

Veenstra die cijfers alleen genoemd in zijn oratie. 

Het onderzoek van Veenstra loopt nu een jaar en heeft nog een 

jaar te gaan. Bij De Sprenge weten ze het nu al: na die periode 

gaan ze gewoon door met KiVa. TS



Hottie van een leraar

Schoolnieuws

• In wat voor land leven we toch? In een land 
waarin tot op hoog niveau gediscussieerd wordt 
over de vraag of Zwarte Piet een uiting is 
van racisme of niet. Het moet echt niet gekker 
worden. 
• Nee, dan Pakistan. Waarom Pakistan? Ik ben een 
boek aan het lezen, Ik ben Malala, over het meisje 
dat op 9 oktober 2O12 in haar gezicht werd 
geschoten door een Talibanstrijder. Haar verhaal 

maakt indruk, ontroert, verbijstert. 
• Samen met haar vader kwam Malala op voor 
het recht op onderwijs voor meisjes. Ze moest 
het bijna bekopen met de dood. In juli sprak 
ze de Verenigde Naties toe over het belang van 
onderwijs, dezelfde VN die nu onderzoekt of 
Zwarte Piet racistisch is. Ik weet wel waar ik me 
als VN’er liever mee bezig zou houden.
Ciska de Graaff
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‘Girls met lekkere leraren opgelet!’ Begint het oproepje op de 

website. Het jongerenblad Hitkrant heeft zo z’n eigen versie 

van de verkiezing Leraar van het jaar. Bij deze wedstrijd, Hotste 

leraar 2013, gaat het alleen niet om de kwaliteiten maar om 

de looks. Leerlingen kunnen foto’s in sturen en via een stem-

ming online de winnaar kiezen. ‘Hotste teacher’ van vorig jaar, 

Stijn Folkerts, heeft er leuke herinneringen aan. ‘Het kwam als 

een verrassing, ik merk eigenlijk niet dat de leerlingen mij leuk 

vinden. Ik heb nog nooit een liefdesbrief gehad, ik merk het 

hooguit door gegiechel op de gang. Een meisje uit 3 havo had 

mij opgegeven. Dat ik deze titel gewonnen heb vind ik super. 

Het heeft mijn autoriteit alleen maar goed gedaan. Als kinderen 

tijdens de les vervelend doen, roep ik ze weer tot de orde: “Hé, 

je hebt het wel tegen de hotste leraar van Nederland.” De eer-

ste editie van deze verkiezing was vorig jaar. De reden waarom 

De Hitkrant deze verkiezing tot leven heeft gebracht is duidelijk: 

‘We willen het begin van het schooljaar een beetje leuk maken. 

Want weer naar school gaan is totaal niet leuk natuurlijk.’ Nieu-

we deelnemers kunnen tot 7 november worden aangemeld. 

Naast het winnen van de titel krijgt de knapste leraar een dagje 

Efteling met heel de klas. Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand, 

wie o wie is dit jaar de hotste leraar van het land? MB

Stijn is mijn hotste collega. Veel 
leerlingen zijn verliefd op hem en geef 
ze eens ongelijk! Mvg Lisette

Een fragment uit de collage rond winnaar Stijn Folkerts in de  
Hitkrant van eind vorig jaar
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In aanloop naar de Internationale Mensenrechtendag zenden EO en 

IKON een televisieserie uit over het thema mensenrechten. Mirjam 

Sterk, oud-Kamerlid voor het CDA en tegenwoordig ambassadeur 

aanpak jeugdwerkloosheid, presenteert de serie waarin zij onder meer 

vakbonds- en arbeidsrechten in de kledingsector in Cambodja onder 

de loep neemt. Voor een aflevering  bezocht Sterk de C.CAWDU, een 

partnervakbond van CNV Internationaal. Deze aflevering wordt uitge-

zonden op woensdag 13 november om 20.30 uur op Nederland 2. 

Voor scholen is een lespakket over Eerlijke Kleding beschikbaar. Kijk 

voor meer informatie op www.cnvinternationaal.nl 

Lespakket Eerlijke Kleding
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Nieuwe columnist
Schooljournaal heeft een nieuwe columnist: Marlies Sietsma. 

Zij is 27 jaar en woont in Luinjeberd (Friesland). Ze heeft vijf jaar 

lesgegeven in het basisonderwijs, vooral in de bovenbouw. 

Sinds kort werkt ze als docent Nederlands op het Agnieten 

College in Zwartsluis, waar ze lesgeeft aan de eerste klassen 

niveau basisberoepsgerichte leerweg tot en met havo. Daar-

naast volgt ze een schakeljaar Onderwijskunde in Groningen 

als voorbereiding op een master in die richting. (Zie pagina 15)

Meepraten over Bapo 
De Sectorraad Voortgezet Onderwijs van CNV Onderwijs wil graag 

met leden in discussie over een (mogelijk veranderende) senioren-

regeling. Hoe moet die er anno 2014 uitzien? Hoe gaan we om met 

de vaak gevoelde noodzaak van taakverlichting aan het eind van 

de carrière? En hoe zit het met de jongere collega’s die nog vele 

jaren in het onderwijs mogen werken? Hoe kunnen wij het mogelijk 

maken om dat gezond en met plezier te doen? Kom op donderdag 

7 november naar de bijeenkomst. Aanvang: 17 uur, inloop vanaf  

16.30 uur. Raadpleeg voor de locatie www.cnvo.nl. Reiskosten 

worden vergoed op basis van ov 2e klas. Halverwege de bijeen-

komst is er een broodmaaltijd. Mail naar voortgezetonderwijs@

cnvo.nl o.v.v. ‘bijeenkomst Bapo’. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 

donderdag 31 oktober. Bij aanmelding graag leeftijd vermelden. 

ToEKomSTgEricHTE 
jONGEREN GEZOCHt
Ben je onder de 45 jaar en wil je graag meedenken en meepra-

ten over onderwerpen op het terrein van pensioenen en sociale 

zekerheid? Meld je dan nu aan voor de Sozep, de Commissie 

Sociale Zekerheid en Pensioenen, die CNV Onderwijs adviseert 

op deze terreinen. Pensioen is voor later en daarom voor jonge-

ren vaak niet echt een item. Maar de huidige  discussie over het 

pensioenstelsel laat zien dat het belangrijk is dat ook jongeren 

hierover meedenken. Het is niet goed als pensioen alleen een 

onderwerp is voor ouderen. CNV Onderwijs heeft een com-

missie die zich hiermee bezig houdt en het bestuur adviseert. 

Alle ontwikkelingen op het terrein van pensioenen en de ABP-

regeling, worden daar besproken. Maar ook ontwikkelingen in 

de sociale zekerheid als de participatiewet. In deze commis-

sie zitten vertegenwoordigers vanuit de diverse sectoren van 

CNV Onderwijs. Ook zijn er enkele jongerenzetels. Hiervoor is 

de bond op zoek naar jongeren onder de 45 jaar die graag mee 

willen denken en mee willen praten. De commissie Sozep komt 

ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar in Utrecht. Reiskosten wor-

den vergoed. Vakbondsverlof is mogelijk. je kunt je aanmelden 

voor de Sozep of meer informatie krijgen via adcock@cnvo.nl.

Wat was!

14 oktober: Een filmpje van PowNews met 
uitlatingen van leerlingen van ROC Mondriaan 
leidt tot ophef. In het kader van de Dag van de 
Leraar mogen leerlingen iets zeggen over hun 
favoriete leraar, maar in plaats daarvan worden 
er beledigingen geuit als ‘Ik wil geen huiswerk, 
dus oprotten allemaal’ en ‘Alle docenten zijn 
stupid’. (Bron: AD.nl)
• Een 12-jarig meisje uit groep 8b van basis-
school De Wissel in Vlissingen wordt verdacht 
van doodsbedreigingen aan die klas. Ze deed de 
bedreigingen via het sociale netwerk Instagram. 
(Bron: AD.nl)
15 oktober: Het aantal vroegtijdige schoolverla-
ters is vorig schooljaar in Amsterdam met zo’n 
450 jongeren gedaald. Dat komt neer op twintig 
procent. De gemeente had ten doel gesteld om 
het aantal schoolverlaters met 32 procent terug 
te dringen. Na de herfstvakantie gaat op veel 
scholen de spijbelboete in om het aantal verder 
terug te dringen. (Bron: Algemeen Dagblad)
16 oktober: Omroep NTR komt ouders tege-
moet die zich verzetten tegen de seksuele 
voorlichting in het Schooltv-weekjournaal. De 
omstreden filmpjes met Dokter Corrie worden 
een dag voor uitzending online gezet, zodat 
ouders en leerkrachten ze vooraf kunnen 
beoordelen. Het programma benadert het 
onderwerp volgens een groep van 70 ouders te 
consumerend. (Bron: Nederlands Dabglad)
• Een 16-jarige scholier uit Lemmer wordt door 
de politie opgepakt omdat hij met een balle-
tjespistool op het schoolplein loopt. Het wapen 
is niet van echt te onderscheiden. De jongen 
wordt met een proces-verbaal vrijgelaten. 
(Bron: Leeuwarder Courant)
18 oktober: Een kwart van de schoolleiders 
geeft een ruime onvoldoende voor het bin-
nenklimaat in hun klaslokalen. Dat blijkt uit 
onderzoek van het Centrum voor Gezonde 
Scholen naar schoolgebouwen in de Benelux. 
Zo klaagt één op de drie scholen over tocht- en 
vochtplekken en klaagt 43 procent van de 
schoolleiders over slechte ventilatie.  
(Bron: Trouw)
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 
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geachte heer Hilhorst, 
Beste Pieter,

De afgelopen weken waren 
nieuwe onderwijsinitiatieven 
in het nieuws. In het VPRO-
programma Tegenlicht een 
superschool voor 2(!)- tot 18-jari-
gen, terreur van de kleutertoets in 
Brandpunt en in Amsterdam gaat de 
stichting Beter Primair Onderwijs het 
werk van de Onderwijsinspectie nog 
eens dunnetjes over doen. Alsof er nog 
niet genoeg gecontroleerd wordt. Het 
moet steeds maar weer anders, met 
meer toetsen, meer harde cijfers en 
met hoge rankings. Het liefst beginnen 
we niet al te lang na de geboorte van 

een kind om de kennis te vergroten en 
te testen. Je zou bijna terug verlangen 
naar de kleuterschool.
Er zitten goede elementen in deze 
initiatieven, maar we schieten door. 
Een kind heeft tegenwoordig nauwe-
lijks ruimte om nog echt kind zijn. Laat 
een peuter/kleuter ontdekken, ervaren, 
fantaseren en spelen. Hij/zij moet nog 
zijn eigen identiteit vormen. Een kind 
van twee in een leerprogramma is 
dubieus. De politiek zou geen toetsen 
en programma´s  moeten loslaten op 

een kind dat nog in de luiers zit. En 
straks moeten scholen die niet mee-
doen zich zorgen maken om hun eigen 
ranking of beoordeling. Voor mij is het 
duidelijk: scholen verantwoorden zich 
naar ouders, de Inspectie controleert 
op hoofdlijnen. Leerkrachten helpen 
kinderen de consequenties van hun 
handelen te overzien. Zij stimuleren en 
motiveren kinderen door verhalen te 
vertellen, met voorbeelden en materi-
alen die aansluiten bij hun belevings-
wereld. Een kind waarbij verwondering 
wordt opgewekt, zodat het wil weten 
hoe iets zit, leert sneller. De leerkracht 
zorgt daarvoor en biedt de routes naar 
de antwoorden aan. Dat is de kern van 
het vak en niet het afnemen en contro-
leren van toetsen en het invullen van 
verantwoordingsformulieren. En zeker 
niet bij tweejarigen.

De POlITIek ZOu GeeN TOeTSeN 
eN PrOGraMMa’S  MOeTeN 
lOSlaTeN OP eeN kIND DaT 

NOG IN De luIerS ZIT

Automaat geeft kinderen complimenten

In plaats van een dikke gekleurde kauwgombal komt er een 
plastic bolletje met een button uitrollen. Basisschool De Borg 
in Haren heeft tijdelijk een zogehete complimentenautomaat. 
Op elke button staat een compliment met bijvoorbeeld ‘goed 
gedaan’, ‘goed bezig’ of ‘top!’. 16 Muntjes per dag worden er 
uitgedeeld aan kinderen die iets bijzonders doen. Positief gedrag 
wordt op deze manier beloond en de kinderen lijken net zo blij 
met de button als met een kauwgombal. ‘ja, het werkt heel goed 
op de school’, vertelt conciërge Fijbe Bijl. ‘je ziet de kinderen er 
trots mee rondlopen. Zo leer je ze met complimenten omgaan.’ 

Het apparaat blijft slechts enkele weken staan en verhuist dan 
weer naar de volgende school. De complimentenautomaat is 
een landelijke campagne van de Stichting Collectief Goedbezig 
in samenwerking met de ASN bank. Vanaf begin oktober tot 
april 2014 geven ze alle basisscholen de mogelijkheid gebruik 
te maken van deze machine. Door positief gedrag te belonen 
hopen ze negatief gedrag als pesten tegen te gaan. ‘Er reizen nu 
twee automaten door heel het land, maar we hopen dat we alle 
vijf kunnen verhuren’, vertelt initiatiefnemer thijs Brouwer van de 
stichting. MB
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    HiLHorSt
geachte mevrouw Van den berg,
Beste Helen,

In mijn ideale wereld bestaan er geen 
zwakke scholen, geen zwakke leraren 
en zijn kinderen altijd geïnteresseerd 
in de lessen die ze moeten volgen. 
Alle kinderen hebben in deze wereld 
de kans om hun talenten maximaal te 
ontplooien. Maar helaas hebben wij in 
Amsterdam geleerd dat de wereld er 
anders uitziet. In 2008 hadden wij 33 
zwakke scholen en duizenden peuters 
begonnen met een taalachterstand 
aan de basisschool. Gelukkig is er de 
afgelopen jaren veel gebeurd. Door de 
kwaliteitsaanpak basisonderwijs zijn er 

nog maar vijf zwakke scholen. Leraren 
die beter willen worden, krijgen extra 
hulp en de verbeteraanpak wordt 
inmiddels breed ondersteund. Om de 
kwaliteit van het onderwijs verder te 
verbeteren gaan wij nu samen met 
de scholen de Stichting Beter Primair 
Onderwijs oprichten. Leraren, scholen, 
en kinderen gaan hier allemaal van 
profiteren. Ook wil ik de taalachter-
stand van peuters wegwerken. Veel 
van deze kinderen gaan naar een 
slechte voorschoolse voorziening en 

groeien op in een huis waar slecht 
Nederlands wordt gesproken. 
Hierdoor missen zij de kans om 
spelenderwijs de taal te leren van 
hun ouders of van kinderen die goed 
Nederlands spreken. Daarom wil ik 

dat alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar de 
mogelijkheid hebben om naar een peu-
terschool te gaan: één voorschoolse 
voorziening met één doorlopende 
leerlijn met de basisschool. Niet met 
een boek in de bankjes, maar spelen-
derwijs leren onder leiding van goed 
opgeleide leidsters, die oog hebben 
voor een uitdagend pedagogisch 
klimaat en de ontwikkeling van jonge 
kinderen optimaal stimuleren. Hier-
door komt mijn ideale wereld, waar 
alle kinderen de kans hebben om zich 
zo goed mogelijk te ontplooien, weer 
een stuk dichterbij.

     Pieter Hilhorst is wethouder van Financiën, 
Onderwijs en Sport in Amsterdam 
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Ik WIl DaT alle kINDereN 
VaN 2,5 TOT 4 jaar De 

MOGelIjkHeID HebbeN OM Naar 
eeN PeuTerSCHOOl Te GaaN

Het is toch nog geen Halloween? bedenk ik mij. De 
korsten lopen vanuit zijn mond zijn neus in. ‘Kren-
tenbaard’, zegt hij. In de pauze google ik hoe besmet-
telijk dat ook alweer is. ‘Snot!’, roept een kleuter. 
Het groene snot zit op zijn wang, kin en tafel. ‘Ik ben 
klaahaaar’, roept weer een andere kleuter. ‘Ja en?’, 
zeg ik.
‘Jij moet mijn billen afvegen’. ‘Nee‘, ben ik streng, 
‘dat moet je nu echt zelf doen. Je zit nu op school.’ 
‘Maar ik kan het niet.’ ‘Probeer het maar, ik kijk wel 
of het goed gaat.’ ‘Ja, je doet het heel goed’, lieg ik. 
‘Was je wel je handjes even?’
Met haar feestmuts  staat ze trots voor me. ‘Deze 
cakejes heb ik zelf gebakken’, zegt ze, terwijl ze diep 
in haar neus graaft. ‘Ooh, lekker’, zeg ik, terwijl mijn 
neus langer wordt.
In mijn kring meurt het opeens verschrikkelijk. ‘Juf, 

ik heb in mijn broek gepoept’. Haar diarree loopt van 
rug tot teen. Diezelfde dag  is mijn kapster al volop 
aan het knippen als ze acuut stopt. ‘Luizen’, zegt ze. 
‘Wij hebben hier een policy.’ Voor ik het weet sta ik 
een paar minuten later met een half geknipt kapsel 
buiten. Bedankt kinderen. Gelukkig maar dat jullie juf 
het zo naar haar zin heeft.  Want ‘getverdemme’, wat 
is dat werken in het onderwijs toch heerlijk!
 
Mirjam (34) is leerkracht groep 1/2 en 6 van 
 basisschool de notenkraker in amsterdam

Mirjam de goey
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Dagboek van een startende leraar
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Veel leden zeggen zich zorgen te maken over de bapo.
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Akkoorden buitelen over elkaar  
   heen in onderwijs

Een overgrote meerderheid van de 
leden van CNV Onderwijs gaf aan in te 

stemmen met het bereikte Nationaal 
Onderwijsakkoord (NOA). In de digitale 

ledenraadpleging was ook de mogelijkheid 
gecreëerd om opmerkingen achter te 
laten. En daar werd massaal gebruik 

van gemaakt. Helen van den Berg, 
voorzitter van CNV Onderwijs, reageert 

op meest voorkomende opmerkingen en 
veelgestelde vragen. En hoe verhoudt het 

begrotingsakkoord zich tot het NOA?

Veel leden maken zich druk over de bapo. Wat kun je tegen hen zeggen?

'Ik begrijp de zorgen, want er is nog geen duidelijkheid over 
een nieuwe regeling. Maar er komt een nieuw huis, voordat het 
oude wordt afgebroken. Men hoeft zich daar geen zorgen over 
te maken. Er komt een overgangsregeling, er komt een nieuwe 
seniorenregeling. Dat wordt per cao-tafel uitonderhandeld. Daar 
zitten we dus zelf bij. En de leden hebben daar zeggenschap over. 
Want de inzet voor cao’s wordt zoals gebruikelijk besproken 
met de leden. De seniorenregeling kan er wel per sector anders 
uitzien.’

Welke concrete maatregelen worden er genomen tegen werkdruk?

‘In het NOA zijn geen concrete maatregelen opgenomen tegen 
werkdruk. Dat heeft er ook mee te maken dat er in elke sector 
een andere mate van werkdruk is, en ook een andere mate van 

Is het akkoord geen sigaar uit eigen doos?

‘Nee, dat is het niet. Als er geen akkoord 
was geweest, dan was er ook geen miljard 
euro naar het onderwijs gegaan. Het geld 
zat bijna al in de zak van Dijsselbloem en 
wij hebben ervoor gezorgd dat dit geld is 
veiliggesteld voor het onderwijs. Daarnaast 
is er ook extra geld bijgekomen, bijvoor-
beeld voor loonontwikkeling. En de € 150 
miljoen die is gemoeid met de banen voor 
3.000 jonge leraren. Vóór de zomervakantie 
hebben we de onderhandelingstafel verlaten 
omdat de nullijn voor ons een breekpunt 
was, en die is nu gewoon van tafel.’

Staat er in het NOA ook iets over oop’ers?

‘Het NOA is bedoeld voor al het onder-
wijspersoneel. Als je het hebt over profes-
sionalisering en het professioneel statuut, 
dan heb je het over de ruimte voor iedereen 
die in het onderwijs werkt. Het gaat over 
teamwerk, en dus niet alleen over leraren. 
Ook het ondersteunend personeel krijgt de 
ruimte om te professionaliseren. Datzelfde 
geldt ook voor de waardering. De nullijn is 
verdwenen, voor iedereen in het onderwijs, 
dus ook voor de oop’ers.’
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regeldruk. Per sector komt er een onderzoek naar beide proble-
men. Administratieve rompslomp zorgt ervoor dat er een gevoel 
van werkdruk wordt ervaren en komt ook de kwaliteit van het 
onderwijs niet ten goede. Dat probleem moet in kaart worden 
gebracht, om het vervolgens aan te kunnen pakken.’

En hoe gaat CNV Onderwijs ervoor waken dat we niet in een 

jarenlange fase terechtkomen waarin er alleen maar onderzoeken plaats

vinden?

‘Wij hebben erop aangedrongen dat er concrete, snelle maatrege-
len komen. Het is ook niet zo dat er allemaal nieuwe onderzoe-
ken opgestart moeten worden. Er ligt al heel veel, waaronder ons 
eigen onderzoek naar werkdruk. Daar kan snel op geanticipeerd 
worden.’ 
Edwin van Baarle
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Akkoorden buitelen over elkaar  
   heen in onderwijs

bEgrotingSakkoord 
Na het afsluiten van het Nationaal Onder-
wijsakkoord (NOA) werd kort geleden ook 
het begrotingsakkoord getekend. Hoe 
verhouden die twee zich tot elkaar? Met 
het begrotingsakkoord dat PvdA en VVD 
hebben afgesloten met D66, Christen-
Unie en SGP wordt in 2014 € 650 miljoen 
extra geïnvesteerd in onderwijs. Dit komt 
bovenop de afspraken uit het Nationaal 
Onderwijsakkoord. Maar waar komt het 
geld vandaan? De € 650 miljoen wordt 
betaald uit overschotten die overblijven 
aan het eind van dit begrotingsjaar. Wat 
er dan nog ongedekt blijft, wordt bij het 
begrotingstekort opgeteld. De € 650 
miljoen uit het begrotingsakkoord wordt 
in december al met de € 150 miljoen voor 
extra leraren uit het NOA, via lumpsum 
aan scholen uitgekeerd. Met dit geld 
kunnen scholen wat doen aan de te grote 
klassen, de oplopende werkdruk en andere 
gevolgen van de stille bezuinigingen de 
afgelopen jaren. In 2015 en 2016 wordt in 
totaal € 40 miljoen uitgetrokken voor de 
kwaliteitsverbetering van kleine scholen. 
Met het begrotingsakkoord wordt struc-
tureel € 600 miljoen extra in onderwijs 
gestoken. Dit geld is onder meer bestemd 
voor zomerscholen, extra onderwijson-
dersteunend personeel, mbo-praktijk en 
-techniek, betere leraren en schoolleiders 
en passend onderwijs. Helen van den 
Berg is blij met de extra investeringen in 
onderwijs. De voorzitter van CNV Onderwijs 
reageert: ‘Na het Onderwijsakkoord zijn dit 
welkome extra investeringen op onderwer-
pen die wij ontzettend belangrijk vinden en 
waar we ons langer voor hebben ingezet.’ 



‘Een leraar moet zelf het goede voorbeeld 
voorleven. Spreek op vriendelijke toon, geef 
complimenten, hou de deur open voor een leer-
ling, pak terloops een jas op die op de grond ligt. 
Anders gezegd: als je een fijne groep leerlingen 
wilt, wees dan een fijne leraar. Hoe beter de rela-
tie, hoe beter de prestatie. Die houding betaalt 
zich ook terug tegenover collega’s’, weet Lucie 
Nijmeijer-Snellers, leerkracht groep 7 op basis-

school De Wheele in Borne, coach bij 
de Stichting Katholiek Onderwijs 

Midden Twente, eigenaar van een 

coachings bureau en in die functie actief bij het landelijk plat-
form van coaches van CNV Onderwijs. ‘Ik vind dat kinderen 
zich fysiek en psychisch veilig moeten voelen. Uiteraard moeten 
ze zoveel mogelijk leren, maar wel op een aangename manier, ze 
zitten er tenslotte verplicht. Over succesvol leraarschap en het 
reduceren van het risico op  burn-out schreef ze het boek Leraar, 

jij maakt het verschil! Daarin pleit Nijmeijer voor een positieve, 
flexibele werkhouding en geeft ze aan hoe moeilijke situaties 
de baas te worden, zoals omgang met (over)assertieve ouders en 
slechtnieuwsgesprekken. In combinatie met effectief werken, 
leidt dat tot meer plezier in het werk en een professionele 
werkhouding.
 
HaLVE opVoEdErS
‘Een leraar die met succes een klas runt, klaart een stevige klus’, 
vindt Nijmeijer. ’De druk op leraren is de laatste jaren enorm 
toegenomen. Niet alleen zijn het halve opvoeders, voor de 
overheid zijn scholen het vehikel voor het oplossen van maat-
schappelijke problematiek, van pesten tot obesitas. Daar komt 
vanaf volgend jaar ook nog eens passend onderwijs bij. Een 
maatregel die nu al leidt tot grotere klassen en een groeiend 
aantal leerlingen met specifieke leerbehoeften. Het verbaast me 
niet dat van alle beroepsgroepen in Nederland het onderwijs de 
meeste burn-outs telt, vooral in het basisonderwijs.’

ScHrappEn oVErHEadtakEn
Ze is hoopvol over het Nationaal Onderwijsakkoord. Nijmeijer: 
‘De leraar krijgt het vertrouwen in zijn professionele hande-
len terug en weer de ruimte voor het invullen van zijn vak. 
Helemaal gelukkig zou ik zijn als het aantal administratieve 
handelingen naar beneden wordt bijgesteld. Dat vermindert 
de werkdruk aanzienlijk. Bovendien gaat het ten koste van de 
effectieve tijd die aan kinderen kan worden besteed.’ Toch mist 
ze nog een belangrijke koerswijziging. ‘Veertig procent van de 
startende leraren stopt binnen vijf jaar met lesgeven vanwege 
de eisen die het beroep aan hen stelt  Ik ben daarom voor het 
schrappen van overheadtaken voor startende leraren.’
Nijmeijer verwacht geen wonderen. Wie haar boek van buiten 
kent is niet ineens een betere leraar. ‘De persoonlijkheid van de 
man of vrouw voor de klas is de meest bepalende succesfactor 
in het onderwijs.’

Peter Magnée

Leraar, jij maakt het verschil. De leerkracht als succesfactor (ISBN 978 90 

469 0330 8) kost € 21,50 en wordt uitgegeven door uitgeverij Coutinho. 

‘Hoe beter de relatie, hoe 
beter de prestatie’ 

‘Be the change that you want to see in 
the world!’ Deze uitspraak van de Indiase 
leider Mahatma Ghandi is de leidraad in het 
dagelijks functioneren van leerkracht, coach en 
lerarenbegeleider Lucie Nijmeijer-Snellers. Dat 
staat in haar boek Leraar, jij maakt het verschil! 
Eerder deze maand was ze genomineerd voor 
de prijs van Leraar van het jaar.
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Foto: Privé collectie

Lucie nijmeijer-Snellers: 'Van alle beroepsgroepen 
telt het onderwijs de meeste burn-outs.'
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Marlies Sietsma (27) is 
docent Nederlands op 
het agnieten College in 
Zwartsluis en volgt een 

schakeljaar Onderwijskunde 
in Groningen.

HOuVaST VOOr De 
kINDereN Of alleeN 

Maar DOCeNT 
NeDerlaNDS?

Marlies Sietsma

Wat is mijn rol als docent? Ik hield me veel bezig 
met deze vraag. De afgelopen vijf jaar was ik 
leerkracht op een basisschool. Mijn rol was vanaf 
het begin duidelijk. Ik was de juf van een groep 
leerlingen en het aanleren van nieuwe dingen op 
verschillende vakgebieden was mijn taak. Waar ik 
altijd veel tijd in stopte, was het zorgen voor een 
goed pedagogisch klimaat in de groep. Als dat in 
orde is, gaat het leren vaak gemakkelijker. Ik nam 
daar de tijd voor en het was fijn dat ik de leerlingen 
de hele dag zag, want daardoor kon ik makkelijker 
dit klimaat creëren. 
Nu ben ik docent van vijf brugklassen. Als juf ben 
je voor de meeste kinderen hun houvast tijdens de 
schooltijden. Willen de kinderen voetballen, dan 
gaan ze dat eerst aan juf vragen. Is er ruzie, dan 
heeft juf vast wel een oplossing. Lekke band? Juf 
helpt wel! In de lagere groepen van het basisonder-
wijs zien de kinderen je vaak als een ‘superjuffie’ die 
alles kan, terwijl ze je in de bovenbouw beschouwen 
als iemand die hen kan helpen bij ‘ het worden van 
een tiener’. Met iets van pijn in mijn hart moet ik 
concluderen dat die tijd voor mij voorbij is. 
Wat is mijn rol nu? Heeft een leerling een probleem, 
dan gaat hij naar de mentor. Fiets kapot? De con-

ciërge heeft wel een oplossing. Waar sta ik in het 
schoolleven van de leerlingen? Of denk ik te moei-
lijk? Het is toch duidelijk wat mijn rol is? Ik ben 
docent Nederlands, dus het is mijn verantwoorde-
lijkheid om de leerlingen les te geven en ervoor te 
zorgen dat ze de stof begrijpen, zodat ze over een 
aantal jaren hun examen met een mooi cijfer kun-
nen afronden. Maar voor mij klinkt dat alsof de zin 
nog niet af is. Hoe de leerlingen in het leven staan, 
wat hen bezighoudt en wat voor mening zij hebben, 
vind ik reuze interessant. Hoe kan ik daar op inha-
ken als ik de leerlingen maar zo weinig zie? Tijdens 
een lesactiviteit kreeg ik daar meer zicht op. Aan 
het eind van een blokuur deed een klas in groepjes 
een taalspel. Waardevolle tijd om de leerlingen wat 
beter te leren kennen. Ik kwam tot de conclusie 
dat mijn rol niet veel verschilt met eerdere jaren. 
Het duurt nu wat langer voordat ik de leerlingen 
goed ken, ik zal wat meer moeten investeren, maar 
ik kan nog steeds in mijn lessen zorgen voor een 
goed pedagogisch klimaat en de leerlingen nieuwe 
lesstof aanleren. Met een lach op mijn gezicht pak 
ik mijn spullen bij elkaar en loop naar het lokaal. 
Tijd om de leerlingen de Nederlandse taal te leren 
beheersen!

Máár een docent?

Schooljournaal 15
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Marlies Sietsma (27) is 
docent Nederlands op 
het agnieten College in 
Zwartsluis en volgt een 

schakeljaar Onderwijskunde 
in Groningen.



‘Het zijn jongeren die heel erg teleurgesteld 
zijn. Ze hebben heel vaak te horen gekregen 
hoe slecht ze zijn en hoeveel dingen ze fout 
gedaan hebben, waardoor ze dat zelf zijn 
gaan geloven. Ze hebben geen vertrouwen 
meer in de maatschappij en de mensen. Ze 
missen veiligheid en een goede schoolsitua-
tie. Door die barrière moet je heen’, vertelt 
Ilona Geurts, docent aan de school Vso 
De Sprong in Zeist. Op deze school zitten 
strafrechtelijk geplaatste jongeren tussen 12 
en 24 jaar. Zij verblijven in het naastgelegen 
gebouw van justitiële jeugdinrichting De 
Eikenstein. Twee dagen na binnenkomst zit-
ten de jongeren hier al in de schoolbanken. 
Onderwijs is onderdeel van de behandeling. 

dagbesteding
‘Natuurlijk zit er een aantal tussen die daar 
niet om staan te springen en botweg weige-
ren. Maar school is hier dé dagbesteding’, 
legt Geurts uit. ‘Als ze niet naar school gaan, 
dan hebben ze helemaal niets en dat gaat 
snel vervelen. Ze komen daar dan snel op 
terug, al helemaal als je iemand duidelijk 
maakt dat hij hier de kans krijgt om een 
diploma te halen. Dat laatste heeft driekwart 
van de motivatieproblemen opgelost. Er valt 
hier daadwerkelijk iets voor ze te halen.’

afhankelijk van externen
In 2009 voerde De Eikenstein een aantal drastische veran-
deringen door. In plaats van een opvang werd deze locatie 
een behandelinrichting. Opvoeding en behandeling kwamen 
daarbij centraal te staan. ‘We zijn gaan kijken hoe we ervoor 
konden zorgen dat de recidive zou verminderen. Dat kon door 
de school een onderdeel van de behandeling te laten zijn’, 
vertelt Geurts. ‘We hebben nu ook aanbod in veel mbo-oplei-
dingen en werken nauw samen met scholen in de regio om zo 
een volledige opleiding aan te kunnen bieden. Wij diplome-
ren op niveau 1 en bij de opleiding Sport en Bewegen zelfs op 
niveau 2 tot en met 4’, zegt Geurts trots. ‘Een veroordeelde 
blijft niet altijd zo lang om niveau 3 en 4 te kunnen afronden. 
We werken heel goed samen met de Sportacademie in Utrecht 
en Mbo Amersfoort. Een leerling van ons is daar kortgeleden 
afgestudeerd op niveau 2 met een 9,5. Hij mag niveau 3 en 4 
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Criminelen verplicht naar school
Twee jaar verplicht naar school is 
misschien wel de beste straf voor 

criminele jongeren. In plaats van een 
taak- of celstraf krijgen ze een tweede 
kans op een betere toekomst. Dit kan 

de rechter wellicht in de toekomst 
opleggen door het nieuwe wetsvoorstel 

van staatssecretaris Teeven van 
Veiligheid en Justitie. 
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nu in één keer doen op de Sportacade-
mie. Daar zijn we best trots op.’

extra push
Wat op deze school gebeurt is precies 
het doel van de tbo-maatregel, het ‘ter 
beschikking stellen’ van het onderwijs. 
Het zal dan alleen gaan om hen die zijn 
veroordeeld voor lichtere vergrijpen als 
bijvoorbeeld diefstal en zij die de straf 
in de jeugddetentie er op hebben zitten. 
Dit betekent dat samenwerkingsverban-
den van reguliere en speciale scholen 
deze jongeren moeten opvangen, met 
begeleiding door de reclassering. Geurts 
vindt het nieuwe wetsvoorstel een goed 

idee en denkt dat het tot meer succesverhalen kan leiden. 
’Jongeren die veroordeeld zijn voor lichtere vergrijpen komen 
dan niet meer hier. Dit zorgt ervoor dat ze niet meer in contact 
komen met zwaardere delinquenten. Hij of zij die deze verplich-
ting na de detentie krijgt, ervaart een extra push om alles wat hij 
hier heeft geleerd goed af te ronden.’ 

uitweg 
‘Het is ook een verplichting voor de samenwerkingsverbanden 
om jongeren een kans te bieden. We moeten samen het plan 
uitvoeren dat er ligt. Nu reageren scholen nog weleens lastig: 
“Waarom zou ik een leerling aannemen van Eikenstein? Dan 
weet ik zeker dat ik een gedragprobleem in de klas heb.” Onder-
wijs geeft een kans op een betere toekomst, die wèl  binnen 
de wet past, in tegenstelling tot de toekomst die ze zelf hadden 
bedacht: niet binnen de regels en wetten. Deze jongeren hebben 
zo’n laag zelfbeeld. Onderwijs moet ervoor zorgen dat ze inzien 
dat ze wèl kwaliteiten hebben en dat ze zelfs ergens in kunnen 
uitblinken. Je spreekt iets tegen wat ze in hun hoofd hebben. 
Het inzien hiervan is een uitweg uit het oude wereldje. Het 

voorkomt dat ze op straat gaan rondlopen. Ze hebben rust, 
duidelijkheid, structuur en regels nodig. Dat kan al heel simpel 
met bijvoorbeeld dagritmekaarten: een dagplanning, maand-
planning of desnoods een jaarplanning. Dat geeft structuur. Het 
zijn jongeren die zichzelf niet aan kunnen sturen, dus zij hebben 
die externe sturing nodig. Consequent zijn is daarnaast ook erg 
belangrijk. Ik hou van de kleine overwinningen. Als je door-
dringt tot zo’n puber, dan krijg je er zoveel voor terug. We moe-
ten ze een eerlijke kans geven. Als wij ze die kans ontnemen, wie 
geeft hem dan nog wel?’

goodwill
Geurts maakt daarbij wel een kanttekening. ‘Wat gebeurt er met 
de jongere die midden in het jaar wordt vrijgesproken of deze 
straf krijgt opgelegd? Alle scholen hebben met de 1 oktobertel-
ling te maken. In het slechtste geval moet iemand wachten tot 
het eerstvolgende schooljaar. Het zal dan aan de goodwill van 
de school liggen of ze diegene aannemen, ze krijgen er geen geld 
voor. Bij ons werkt dat anders, wij hebben met plaatsbekostiging 
te maken; misschien is dat de oplossing?’

Marjolein Bakker

Criminelen verplicht naar school
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‘Waarom zou ik een leerling aannemen  
van eikenstein? Dan Weet ik zeker Dat  
ik een geDragsprobleem in De klas heb!’



Schooljournaal 18

‘Het speelse raakt 
ondergesneeuwd’ 

‘Zodra volwassenen leerdoelen in hun hoofd 
hebben, gaan ze schooltje spelen. Het speelse 

raakt daarmee ondergesneeuwd.’ Dat zegt 
pedagoog en ontwikkelingspsycholoog Elly 
Singer, die op 17 september met pensioen 

ging. Samen met taalwetenschapper en lector 
ontwikkelingsgericht onderwijs Dorian de Haan 
breekt ze een lans voor goede begeleiding van 

het jonge kind.

Twee specialisten jonge kind maken zich zorgen

de toe, waardoor de eigen ontwikkeling van het kind ondermijnd 
wordt.’  

toetsen
Ook De Haan blikt terug op de afgelopen decennia: ‘Het inzicht 
in de taalontwikkeling van jonge kinderen en het stimuleren daar-
van is enorm toegenomen. Dat is heel positief. Negatief vind ik 

De Haan en Singer zijn allebei al hun hele werk-
zame leven gepassioneerd met peuters en kleuters 
bezig. Hun schat aan kennis en ervaring bundel-
den ze in het boek Speels, liefdevol en vakkundig, 
dat vorige maand verscheen. Kern van hun 
betoog: doe iets aan de sterk wisselende groepen, 
vooral in de kinderopvang, wees onbevangen en 
speels als je met jonge kinderen werkt, volg de 
ontwikkeling van een kind en daag het uit, begin 
niet te vroeg met toetsen en investeer niet in pro-
gramma’s, maar in professionals.

schooltje spelen
Vijftig jaar geleden werkten veel moeders niet 
buitenshuis en zaten kinderen vooral thuis, 
veilig onder moeders vleugels. Singer, die veel 
observatieonderzoek deed in kindercentra: ‘In 
die tijd moest nog ontdekt worden dat groeps-
opvang van kinderen ook positief kan zijn voor 
leer- en opvoedingsmogelijkheden. Een andere 
grote verandering in de afgelopen decennia is de 
focus op het schoolse leren van kinderen. Al op 
zeer jonge leeftijd worden leerdoelen gehanteerd 
en nagestreefd. Zodra volwassenen leerdoelen in 
hun hoofd hebben, gaan ze schooltje spelen. Op 
steeds jongere leeftijd is er prestatiedruk; nadruk 
op wat kinderen moeten bereiken, niet op het 
hoe. Het speelse raakt ondergesneeuwd. Leer-
krachten en leidsters werken naar een gemiddel-

‘de kwaliteit van de leraar is bepalend, niet de methode.’
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de toenemende druk om dat volgens een schoolse opzet te doen. 
De onbevangenheid en speelsheid die het werken met jonge kin-
deren vereist, worden daardoor naar de achtergrond gedrukt. Uit 
Zweeds onderzoek blijkt dat professionals gehinderd worden door 
de vaste normen waarmee ze naar kinderen moeten kijken en de 
verantwoording die ze voortdurend moeten afleggen. Kinderen 
hebben verschillende paden, de ene heeft veel meer tijd nodig 
dan de ander. En daar is geen ruimte meer voor. Ik vind de trend 
om op steeds jongere leeftijd te toetsen, zonder dat dat inzicht ver-
schaft in wat je kunt doen, uiterst negatief.’ Met een frons in haar 
voorhoofd: ’Als je je overlevert aan toetsen, krijg je het brede beeld 

van een kind niet meer in beeld.’ Singer verwacht overigens dat het 
hele toetscircus vanzelf weer verdwijnt. ‘Het zijn golfbewegingen. 
Ik denk dat mensen op een gegeven moment gek worden van het 
invullen van al die papieren en het dan gewoon niet meer doen.’ 

kwaliteit professionals
Singer en De Haan hechten meer aan goede professionals dan 
aan goede programma’s of methodes. De Haan: ‘Uit onderzoek 
bleek laatst dat voor- en vroegschoolse programma’s alleen zoden 

aan de dijk zetten als ze gegeven worden door 
goede leidsters en leraren. De kwaliteit van 
de professional is bepalend, niet de methode. 
Investeer dus niet in programma’s, maar in 
professionals!’ 
Goede leidsters/leerkrachten zijn volgens Sin-
ger ‘echt betrokken bij het kind, hebben inzicht 
in de ontwikkeling van kinderen, plannen 
activiteiten van te voren, bedenken achteraf of 
die zinvol zijn geweest, kijken ondertussen goed 
naar kinderen wat ze nodig hebben en leuk 
vinden, werken goed samen met ouders. Veel 
leidsters en leraren denken dat ze permanent 
overzicht moeten hebben, maar ze moeten 
gewoon gaan zitten op een plek in de klas of 
in een speelhoek en erop vertrouwen dat het 
goed gaat. Kinderen slaan niet continu elkaars 
hersenen in. Als er iets is, komen ze wel naar 
de juf toe.’ 
De Haan knikt: ‘Een grote kleutergroep draait 
prima als je goed georganiseerde hoeken hebt, 
afspraken maakt met de kinderen en zelf in een 
hoek gaat zitten en bereikbaar voor hen bent.’ 

vertrouwde relaties
Over de trend om kinderen steeds jonger 
naar kindercentra of voorscholen te laten 
gaan, zijn Singer en De Haan op zich niet 
negatief, maar wel als het op een schoolse 
wijze gebeurt. Singer: ‘Het kan als de kwaliteit 
van het onderwijs goed is en aansluit bij de 
ontwikkeling van het kind en de groepen een 
vaste samenstelling en een vaste juf hebben.’ 
Met een zucht: ‘Het is ongelooflijk met hoe-
veel wisselingen jonge kinderen te maken heb-
ben! Op de kinderopvang zijn twee shifts per 
dag met dus minimaal twee leidsters, er zijn 
geen vaste invallers, de groepssamenstelling 
is elke dag anders. En dat terwijl vertrouwde 
relaties zo belangrijk zijn voor jonge kinderen! 
Wisselingen zijn niet goed voor het ontstaan 
van vriendschappen, voor het niveau van 
het spel, voor het aantal conflicten. Als de 
minister of staatssecretaris bij mijn afscheid 
zou zijn geweest, had ik dat gevraagd als 
afscheidscadeau: doe iets aan het grote aantal 
wisselingen in de groepen en investeer vooral 
in de professional!’ 

Ciska de Graaff

Speels, liefdevol en vakkundig. Theorie over ontwik-

keling, opvoeding en educatie van jonge kinderen. 

Elly Singer, Dorian de Haan. Uitgeverij SWP. ISBN 

978 90 8850 441 9. € 29,90.
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Werk &recht
herfstakkoord en de 
 koopkracht
Het begrotingsakkoord tussen de regeringspartijen 
en D66, ChristenUnie en SGP leidt in 2014 tot 
een klein plusje in de koopkracht ten opzichte van 
de oorspronkelijke plannen van Rutte II. Dit komt 
vooral doordat het tarief in de eerste belastingschijf 
tijdelijk met 0,75 procentpunt wordt verlaagd. Over de 
periode 2014-2017 verzacht het akkoord de negatieve 
koopkrachtontwikkeling die Rutte II voor alleenver-
dieners en huishoudens met kinderen had voorzien. 
Het akkoord is vooral ook gunstig voor de allerhoogste 
inkomens, omdat de beoogde volledige afbouw van 
de algemene heffingskorting niet meer doorgaat. 
Gepensioneerden met een redelijk aanvullend pensi-
oen lijken er in deze periode door de afspraken nog 
rond de 1 procent extra op achteruit te gaan. Maar dit 
kan meevallen, omdat ook is afgesproken dat fiscale 

aftrek van zorgkosten gedeeltelijk mogelijk blijft. 
Een naar element in het akkoord is dat de 

werkbonus voor werkenden van 61 tot 
64 jaar vanaf 2015 voor nieuwe geval-

len volledig verdwijnt. Hierdoor wordt 
wat eerder stoppen met werken dan op de verhoogde 
AOW-leeftijd voor mensen met een laag inkomen nog 
moeilijker.

Meer geld voor kinder
opvangtoeslag 
Huishoudens met een midden- of hoger inkomen 
krijgen vanaf 1 januari 2014 meer kinderopvangtoe-
slag als tegemoetkoming in de kosten van kinderop-
vang. De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind 
zal voor huishoudinkomens tussen rond € 47.000 
en  € 105.000 worden verhoogd. Ouders met een 
inkomen vanaf € 105.000 krijgen weer recht op een 
vaste vergoeding van 18 procent van de kosten voor 
kinderopvang voor hun eerste kind. Vooral voor de 
minst verdienende partner in deze gezinnen wordt 
het weer aantrekkelijker om een extra dag te gaan 
werken. Daarnaast is eerder al besloten de maximum 

uurprijzen voor kinderopvang te indexeren. De door 
de overheid te verstrekken vergoeding per uur wordt 
nu weer aangepast aan de stijgende kosten in de kin-
deropvang. Deze indexatie is vooral van belang voor de 
lagere inkomens. Bij deze groep komt het harder aan 
als zij over een deel van de betaalde uurprijs geen toe-
slag ontvangen. Het kabinet heeft voor deze verhoging 
van de kinderopvangtoeslag in totaal € 100 miljoen 
extra vrijgemaakt. CNV Onderwijs vindt betaalbare 
kwalitatief goede kinderopvang van groot belang om 
de combinatie van werk en privé mogelijk te maken. 

Kans op nieuwe pensioenkorting 
kleiner 
In het derde kwartaal is de dekkingsgraad van 
ABP met 6,2 procentpunt gestegen naar 103,3 pro-
cent. Dat is nog 0,9 procentpunt onder de mini-
maal vereiste dekkingsgraad van 104,2 procent. 
Als dat percentage eind 2013 wordt gehaald, dan 
hoeft er per 1 april 2014 niet gekort te worden. De 
verbeterde financiële positie van ABP is vooral te 
danken aan de wat hogere rente. Hierdoor daalde 
de waardering van de verplichtingen van ABP met 
€ 11 miljard. Als rekenrente moet het gemiddelde 
van de laatste drie maanden worden gebruikt. 
Op basis van alleen de actuele rente van eind sep-
tember zou de dekkingsgraad nog wat hoger zijn 
uitgekomen. Als de rente tot het eind van dit jaar 
op ongeveer het huidige niveau blijft, dan ziet het 
er goed uit. Maar een nieuwe neerwaartse rentebe-
weging blijft mogelijk. Ook kan een daling van de 
waarde van de beleggingen van ABP nog roet in 
het eten gooien. Mocht de minimaal vereiste dek-
kingsgraad eind dit jaar  onverhoopt niet gehaald 
worden, dan is de wettelijk verplichte korting 
(vrijwel) gelijk aan het verschil tussen het feitelijke 
percentage van de dekkingsgraad op 31 december 
en 104,2 procent.
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Overzicht regiOspreekuren 

maandag    4 november  Utrecht
donderdag    7 november  Den Bosch
donderdag    7 november  Rotterdam
dinsdag  12 november  Roermond
dinsdag  12 november  Assen
donderdag  14 november  Apeldoorn
maandag  2 december  Utrecht

rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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In 2009 is de functiemix ontwikkeld om te zorgen dat leraren 
carrière kunnen maken in hun vak. Daartoe zijn nieuwe leraars-
functies omschreven en zijn in de cao voor primair en voortgezet 
onderwijs percentages opgenomen van de verplicht te bereiken 
aantallen LA-, LB-, LC- en LD-functies. In augustus 2014 moe-
ten deze percentages zijn behaald. Binnen dit schooljaar moeten 
de afspraken rondom de functiemix dus zijn gerealiseerd in het 
primair en voortgezet onderwijs. Als de cao’s op de juiste manier 
zijn nageleefd, heeft de (G)MR jaarlijks de voortgang vernomen 
van het bestuur. 
Om (G)MR’en en besturen te ondersteunen bij de laatste stap in 
de functiemix hebben de onderwijsbonden, het ministerie van 

Hoe staat het met  
de functiemix? 

Onderwijs en de werkgeversorganisaties een tool ontwikkeld, in 
eerste instantie voor het basisonderwijs, die scholen helpt inzicht 
te krijgen in de stand van zaken rondom de functiemix. Ook 
vindt de (G)MR hier tips over vervolgstappen die bestuur, directie 
en (G)MR kunnen nemen om de functiemix goed af te ronden. 
Deze functiemix moet immers goed geïmplementeerd zijn in het 
personeelsbeleid. 
De nieuwe functiemixtool voor het basisonderwijs is sinds 16 
oktober te vinden op: www.hetkaninhetonderwijs.nl. Wij raden de 
(G)MR aan de functiemixtool te agenderen in een van de eerst 
volgende (G)MR-vergaderingen. MR-Partners kunnen bij dit 
onderwerp natuurlijk de hulp van hun contactpersoon inroepen.

vraag:

antwOOrd:



In de regio
Een gewone doordeweekse avond in zomaar een personeelskamer in een school. 
Eén voor één druppelen de deelnemers aan de bijeenkomst binnen. Het zijn ver-
tegenwoordigers van de MR-en binnen een samenwerkingsverband passend onder-
wijs: werknemers, ouders, en soms ook een leerling. Zij gaan zich buigen over het 
medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsregelement voor de ondersteu-
ningsplanraad (OPR). Mijn taak is hen daarbij te begeleiden. Je zou kunnen zeggen 
dat ik voor deze klus ben uitgeleend aan het steunpunt medezeggenschap passend 
onderwijs. Daardoor zit ik hier niet alleen namens CNV Onderwijs, maar namens 
alle ouder- en onderwijsorganisaties die betrokken zijn bij passend onderwijs. Als 
regiobestuurder praat ik vaak over sociale plannen en het voorkomen van ontslagen. 
Bij het begeleiden van MR’en ben ik op een positieve manier met de toekomst en de 
inhoud van het vak bezig. Daarmee past dit ‘uitgeleend worden’ prima in de nieuwe 
koers van CNV Onderwijs.

Regiobestuurder:
Joop Witteveen
jwitteveen@cnvo.nl
06 12 54 42 82
Twitter; @joopwitteveen

Regio:
Veluwe, Flevoland, Oost-Utrecht 
(incl. stad)
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Cursussen
bent u sinds kort met pensioen gegaan en kunt u uw draai nog niet helemaal vinden? of gaat u binnenkort met 

leeftijdspensioen? heeft u al enig idee hoe het zal zijn als uw werk wegvalt? 

inhoud
Als uw werk wegvalt heeft dat meer consequenties dan 
u zou verwachten. In de cursus Op weg naar pensioen 
kijken we naar wat het voor u betekent om te stoppen 
met betaald werk. Hoe ervaart u het afscheid nemen 
van de school? Hoe kunt u plannen voor de pensioentijd 
evenwichtig vormgeven? Hoe verandert uw dagelijks 
leven en welke effecten heeft dat op uw contacten met 
anderen en de relatie met uw eventuele partner? 

Meer info
De eerste bijeenkomst is op 21 en 22 november 2013. 
Deze tweedaagse cursus vindt plaats in een hotel met 
overnachting. 
Ook worden er informatiemiddagen georganiseerd. Kijk 
voor meer informatie en data op www.cnvo.nl/academie. 
Vragen? Neem contact op met CNV Onderwijs 
Academie, tel. (030) 751 17 47 of stuur een e-mail naar 
scholing@cnvo.nl. 

paola pistone is een van de trainers van CNV 
Onderwijs Academie die de cursus Op weg naar 
pensioen verzorgt. ‘Stoppen met werken is een 
grote verandering. Deze cursus gaat over hoe 
je je dag invult en hoe je voor jezelf een zinvol 
bestaan kunt opbouwen. Daarbij kijken we naar 
het verleden van de deelnemers. Wat heb je in je 
leven gedaan? Wat zijn je talenten? En wat zijn 
je valkuilen? Met die analyse gaan we vervol-
gens aan de slag, hoe kun je die gebruiken in de 
toekomst? Op de bijeenkomsten is iedereen wel-
kom, ook de eventuele partner. Want regelmatig 

bestaan er binnen een relatie verschil-
lende verwachtingen over het leven 
nadat een van de twee is gestopt met 
werken. Denk daarbij aan eenvoudige 
dingen als: wie doet de boodschappen 
en wie bepaalt wat er wordt gege-
ten? Maar ook: hoeveel tijd breng je 
eigenlijk met elkaar door? Boven-
dien worden ook zakelijke thema’s 
besproken, zoals de pensioen- of 
fpu-uitkering en erfrecht. Het is 
dus een vol programma!’
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Op weg naar pensioen
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Jan bijstra (56) is 
ontwikkelingspsycho-
loog en onderzoeks-
coordinator regionaal 

expertisecentrum 
noord-nederland 4

Jan bijstra
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Enige tijd geleden las ik in een regionale internetkrant 
het volgende: ‘Vroeger stookten we fikkie, gingen we bel-
letje trekken, maakten we met een stuk karton tussen de 
spaken van onze fiets lawaai en speelde we legertje en 
cowboytje. Die tijd is vergaan, nu is het de tijd van de ban-
galijst. Is hier sprake van een nostalgisch verlangen naar 
de tijd van Swiebertje en Bromsnor of is dit het begin van 
de Apocalyps? Deze vraag blijft mij bezighouden en ik 
kom er maar niet uit hoe het nu precies zit.
Neem nu dat bangalijstje. Dat is natuurlijk helemaal niet 
mooi, maar uit archeologisch onderzoek blijkt dat je in 
het oude Pompeii complete bangamuren had. Daar stond 
dan bijvoorbeeld op geschreven: ‘Arphocres is hier voor 
een denarius (een oude munt, JB) stevig met Drauca van 
bil geweest.’Oude wijn in nieuwe zakken dus? Nu zal uw 
tegenwerping zijn dat zo’n spreuk niet verder komt dan 
Pompeii terwijl een digitale bangalijst in principe de hele 
wereld over kan gaan. Dat klopt, maar tegelijkertijd: in 
die tijd was Pompeii voor het gros van de inwoners de 
hele wereld.
Een ander voorbeeld. Het Nederlands Jeugdinstituut 
meldde een tijdje geleden dat suïcide een steeds groter 
aandeel levert aan sterfgevallen onder jongeren: was het 
in 1969 één op de 26 sterfgevallen, in 2008 was dat al één 
op de 6,5. Reden tot zorg? Ja, misschien, maar wat blijkt 
ook? Dat grotere aandeel wordt vooral veroorzaakt door 

een flinke daling van andere doodsoorzaken zoals 
verkeersongelukken en kanker en hart- en vaatziek-
ten. Het grotere aandeel zegt dus minstens zoveel 
over de afname van andere doodsoorzaken als over de 
toename van suïcide.
Nog een voorbeeld. Van TV programma’s als Zon, 
zuipen, ziekenhuis en Het wilde oosten wordt de gemid-
delde kijker niet vrolijk, maar is er iets nieuws onder 
de zon? Ik was middelbare scholier in de eerste helft 
van de zeventiger jaren en zat op een ‘deftig’ gymna-
sium. Maar ook toen al kon je een aantal klasgenoten 
aan het eind van een schoolfeestje toeterzat bij elkaar 
vegen. Is er dus iets veranderd behalve dat het tegen-
woordig via de vele media veel breder wordt uitgeme-
ten dan vroeger?
Zo bekeken ben ik geneigd om deze vraag met ‘nee’ 
te beantwoorden, maar ik kom er toch niet goed uit. 
Waarom hadden scholen in mijn middelbare school-
periode bijvoorbeeld geen kluisjes? Ik geef het toe: 
deze constatering ligt in het verlengde van ‘vroeger 
kon je je fiets nog onbeheerd zonder slot op straat 
laten staan’, maar het houdt mij wel bezig. Ik betrap 
mij erop dat ik graag wil denken dat de donkere kant 
van de mensheid niet wezenlijk verandert, maar dat 
iedere tijd zo haar eigen uitingsvorm heeft. Maar 
zeker weten doe ik het niet.

is hier sprake  
van een nostalgisCh 

verlangen naar 
sWiebertJe en bromsnor 

of het begin van De 
apoCalyps?

donkere kant
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Papa en mama als  nieuwe juf  
  of meester? 

Worden leerkrachten overbodig? Dat is 
te kort door de bocht, maar als het aan 

basisschool De Bolster in Drunen ligt, zijn 
ze niet meer nodig om kinderen rekenen 
en taal te leren. Ouders kunnen dat met 

een-op-eenbegeleiding namelijk veel beter. 
In november start in het Brabantse dorp 

de Partnerschapschool. Die moet zorgen 
voor een verhoging van het rendement en 

werkdrukvermindering voor de leerkrachten. 

‘Ouders gaan niet lesgeven. Dat is voor-
behouden aan een leerkracht. Dat is 
Joris, hij is de leerkracht van de Partner-
schapklas en is ook altijd aanwezig om 
kinderen en ouders te ondersteunen.’ 
Het zijn de geruststellende woorden van 
Henk van der Pas, directeur-bestuurder 
van Stichting Scala, waar De Bolster 
onder valt. Rekenen, begrijpend lezen, 
spelling, taal, technisch lezen en schrij-
ven doen kinderen van groep 5 tot en 
met 8, die deelnemen aan de Partner-
schapschool, niet meer klassikaal, maar 
met een van hun ouders onder begelei-
ding van leerkracht Joris Spekle. In één 
lokaal zitten maximaal 24 leerlingen met 
hun ouders te werken. In hun niet te 
stuiten enthousiasme vertellen Van der 
Pas en Spekle in de bestuurskamer van 
Scala over het nieuwe project. 

geen thuisonderwijs
Het idee voor de Partnerschapschool 
ontstond nadat Van der Pas op werkbe-
zoek was geweest bij de Stichting Lan-
delijk Onderwijs aan Varende Kleuters. 
‘Kinderen van Schippers krijgen les van 
hun ouders. Leraren zitten op kantoor 
en begeleiden de ouders bij het lesgeven 

‘grote misvatting is dat ouders gaan lesgeven. dat is 
voorbehouden aan leerkrachten.’ 
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van hun kinderen op het schip. Zelfs observaties doen de 
ouders zelf. Dat was zo’n eyeopener voor mij dat ik ben gaan 
doordenken.’ Van der Pas brengt het onderwijsproces terug 
tot een aantal facetten en komt hier op uit: Een kind ontwik-
kelt zich in een groep op sociaal-emotioneel niveau, maar ook 
creatief, motorisch en cultureel. Aan de andere kant is er de 
harde basis van de instrumentele vakken als rekenen, taal en 
schrijven. Daar werkt een-op-eenbegeleiding veel beter voor. 
Met die wetenschap is een concept ontwikkeld dat recht doet 
aan beide: de Partnerschapschool.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ouders hun kinderen 
’s ochtends thuis zouden begeleiden en dat de leerlingen ’s 
middags op school zouden zijn voor de niet instrumentele vak-
ken. ‘Maar dat plan is afgekeurd door de Onderwijsinspectie 
omdat kinderen op school les moeten krijgen onder toezicht 
van een leerkracht. Daarom is het idee aangepast en komen de 
ouders naar school.’ Ouders kunnen kiezen bij welke vakken 
ze hun kind begeleiden. Dat moeten ze dan wel minimaal een 
half jaar doen. De school noemt de inzet van ouders vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend. Van der Pas: ‘Er kan gekozen worden 
om bijvoorbeeld alleen met begrijpend lezen te helpen. Dat is 
dan twee ochtenden anderhalf uur. De gewone klas doet op 
dat moment ook dat vak, anders gaan lesprogramma’s door 
elkaar lopen en wordt de werkdruk te hoog.’ 
Spekle maakt voor kinderen van de Partnerschapklas geperso-
naliseerde lesprogramma’s. Omdat ouders met hun kinderen 
bezig zijn met de leerstof, heeft Spekle tijd om te monitoren 
en ontwikkelingsplannen te maken. Elke vier of zes weken 
maakt hij in overleg met de ouders een nieuw ontwikkelper-
spectief.

niet voor iedereen
Ieder kind is geschikt voor de Partnerschapschool, maar niet 
iedere ouder is dat. Om te kijken of zij geschikt zijn, is er een 
ouderprofiel opgesteld. Er wordt vooral gekeken of ouders 
gedisciplineerd en in opdracht van de docent kunnen werken. 
Ook is het belangrijk dat er een goede band met het kind 
is. Van der Pas: ‘Er zijn hier voldoende mensen in huis die 
pedagogisch geschoold zijn en daarbij kunnen assisteren.’ Zijn 
ouders zelf niet in staat hun kind te begeleiden, dan is het ook 
mogelijk om daar iemand voor in te huren. In tegenstelling 
tot leerkrachten, hoeven ouders niet opgeleid te zijn om hun 
kinderen te begeleiden bij de instrumentele vakken. Volgens 
Van der Pas moet iedere ouder het basisschoolniveau zonder 

opleiding aan kunnen en ook uit kunnen 
leggen aan de leerling. 
Kinderen die geen een-op-eenbegeleiding 
krijgen, lijken in het nadeel. Zij krijgen de 
instrumentele vakken in een groep, terwijl 
de deelnemers van de Partnerschapklas 
individuele aandacht krijgen. Nee, zegt 
Spekle, ook zij hebben er voordeel van: ‘De 
klas waar het kind in zit is kleiner geworden. 
Dat zorgt voor een hoger leerrendement. 
Een leerling heeft meer minuten van de 
leerkracht.’ Dat ouders naast papa of mama 
nu ook meester of juf zijn, hoeft volgens de 
twee niet voor problemen te zorgen. ‘Vaak 
investeren ouders al in hun kind door 
bijvoorbeeld trainer van het voetbalteam te 
worden. Waarom zou je dat dan ook niet 
op cognitief gebied doen? Ouders kunnen 
beter het ontwikkelpotentieel van hun kind 
inschatten dan de leerkracht.’
Spekle is niet bang dat de Partner-
schapschool prestatiedrang in de hand 
werkt. ‘Ouders zouden te veel van hun kind 
kunnen verlangen, maar ik ben er altijd 
bij. Ik accepteer het niet als er een situatie 
ontstaat waarbij het kind door druk van 
anderen te veel moet leren. Gebeurt dat wel, 
dan gaan we de ouders overtuigen dat het op 
een andere manier moet. Gaat het echt niet 
goed, dan kunnen we in het uiterste geval 
stoppen met de begeleiding door die ouder.’

erg wennen
De leerkrachten die voor de klas staan, zijn 
niet meer verantwoordelijk voor de instru-
mentele vaardigheden van de deelnemers 
van de Partnerschapklas. Dat is erg wennen 
voor de leerkrachten omdat zij volgens Van 
der Pas graag de touwtjes in eigen hand wil-
len houden. Maar Van der Pas en Spekle zijn 
het er over eens: een klas verkleinen en het 
ontwikkelperspectief bij instrumentele vak-
ken overnemen leidt tot werkdrukverlaging. 

Tim Steen

Papa en mama als  nieuwe juf  
  of meester? 
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Volgens schoolleiders zijn er grenzen aan het aantal 
zorgleerlingen per klas.
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Yvonne Vaes, directeur van basisschool 
Het Dal/Brede School Markeent in 
Weert en bestuurslid van de Stuurgroep 
Schoolleiders van CNV Onderwijs, 
heeft de afgelopen twee jaar drie 
zorgleerlingen geweigerd. ‘Die drie 
gingen onze zorg te boven’, zegt ze 
onomwonden. ‘Een daarvan was bijvoor
beeld ernstig visueel beperkt en daar 
is onze school niet op ingericht en we 
hebben er de knowhow niet voor. Een 
ander met een stoornis in het autistisch 
spectrum had dusdanige driftbuien, dat 
we de veiligheid van de kinderen niet 
konden garanderen. En een derde had 
een enorme ontwikkelingsachterstand 
en praatte nog niet, waardoor ik meende 
niet genoeg te kunnen betekenen voor 
dit kind in een klas met 27 kleuters. En 
ja, ik zal na augustus 2014, als passend 
onderwijs ingevoerd is, ook nog af en 
toe een leerling moeten weigeren als die 
onze zorgmogelijkheden te boven gaat.’ 

Grenzen
De schoolleiders in het onderzoek zijn 
het roerend eens dat het aantal aange
melde zorgleerlingen stijgt. Op de vraag 
Bent u in staat al die leerlingen met leer- en/

of gedragsproblemen een plek op uw school 

te bieden? antwoordt 59 procent ‘nee’. 
Op de vraag Waarom niet? volgen heel 
diverse antwoorden, met als rode lijn: te 
grote klassen, nog niet genoeg expertise, 
storend voor ‘normale’ leerlingen, te 
weinig ondersteuning. Zo meent een 
directeur: ‘Ons onderwijs is er niet op 
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Onderzoek passend onderwijs: ‘De rek is eruit’
Ruim helft scholen weigert wel eens zorgleerlingen

Zes van de tien schoolleiders zeggen onvoldoende in staat te zijn om vanaf 2014 
passend onderwijs aan te bieden. Ruim de helft weigert wel eens leerlingen met leer- 

en/of gedragsproblemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder schoolleiders van CNV 
Onderwijs en KRO’s Brandpunt. Schoolleider Yvonne Vaes: ‘De rek is er uit in het 

onderwijs. Zonder extra faciliteiten en middelen gaat passend onderwijs niet lukken.’
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ingericht. Lokalen en middelen zijn niet 
altijd geschikt, de groepen zijn te groot. 
Leerkrachten hebben nog te weinig 
expertise en kennis op kunnen doen 
om met gedragsproblemen om te gaan 
zonder dat de groep eronder lijdt.’ Een 
ander: ‘Om goed les te kunnen geven 
aan alle kinderen, zijn er grenzen aan 
het aantal zorgleerlingen in een groep.’ 
En: ‘Te weinig geld voor ondersteuning.’ 
En een hele stellige: ‘Deze zorgkinderen 
kunnen door ons niet zo goed worden 
geholpen als in het special basis
onderwijs. Iedereen die iets anders zegt, 
staat óf niet voor de klas óf heeft boter 
op zijn hoofd.’ Van de ondervraagde 
schoolleiders weigert 52 procent wel 
eens een zorgleerling. De afgelopen twee 
jaar ging dat meestal om 1 tot 4 leerlin
gen, maar er is ook een  uitschieter met 
18 geweigerde leerlingen. 

elastiek
Op de vraag Bent u voldoende in staat het 

passend onderwijs vanaf 2014 op uw school 

aan te bieden? antwoordt 42 procent 
met ‘ja’ en 58 procent met ‘nee’. Argu
menten voor ‘wel’: ‘De leerkrachten 
zijn de afgelopen jaren goed opgeleid 
om om te gaan met verschillen tussen 
leerlingen, zowel wat betreft kennis 
als vaardigheden.’ ‘We werken al sterk 
gedifferentieerd.’ ‘Er is veel expertise 
in mijn scholen.’ ‘Doen we nu ook al!’ 
‘We hebben de organisatie goed op de 
rails, het team is geschoold, er zijn extra 
handen, dus ik heb er vertrouwen in.’ 
Argumenten voor ‘niet’: ‘De financiële 
rek is er op dit moment helemaal uit. 
Je kan een elastiek niet constant blijven 
oprekken!’ ‘Gedragsproblemen kunnen 
wij als reguliere school niet aan!’ ‘We 
hebben net twee mensen in de extra 
zorg moeten ontslaan door de stille 
bezuinigingen. Het is een prachtig 

ideaal, dat uitvoerbaar zou zijn als er ook geïnvesteerd wordt in 
kleinere groepen.’ Het is duidelijk: de wil om elk kind passend 
onderwijs te bieden is er zeker, maar de middelen en mogelijkhe
den ontbreken. ‘Het wordt tijd dat de bewindslieden zelf voor de 
klas gaan staan en ervaren wat het is om te differentiëren en ook 
nog eens goed met gedragsproblemen om te gaan.’ Een teleurge
stelde schoolleider schrijft: ‘De werkvloer is nauwelijks bereid tot 
meer extra werk.’ 

Frustraties
‘Als er niet meer voorzieningen en middelen komen, wordt pas
send onderwijs heel moeilijk’, meent schoolleider Vaes. ‘Scholing 
is niet het ei van Columbus, er moeten extra handen in de klas 
komen en bijvoorbeeld een timeoutplek op scholen. De afgelopen 
jaren is er al een heleboel veranderd en vangen we al veel meer 
zorgleerlingen op. Leerkrachten zijn er beter voor toegerust en 
beter geschoold. Tegelijkertijd is de problematiek van leerlingen 
enorm toegenomen. De rek is er echt uit bij leraren. Mensen 
kunnen het niet meer aan, hebben last van frustraties: ze wíllen 
wel, maar kunnen niet, voelen zich tekortschieten tegenover hun 
leerlingen. Passend onderwijs is een utopie die met de huidige 
middelen niet waar te maken is.’ 

Ciska de Graaff

Onderzoek passend onderwijs: ‘De rek is eruit’

‘zorGwekkende siGnalen’
CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg is niet ver-
baasd dat scholen wel eens zorgleerlingen weigeren. ‘Het 
geeft aan dat scholen de grenzen van hun eigen moge-
lijkheden kennen. Het kan zijn dat er onbalans ontstaat 
tussen het aantal zorgleerlingen en reguliere leerlingen, 
de draagkracht van de leraar of het team in het geding is, 
leraren onvoldoende geschoold zijn of er onvoldoende mid-
delen zijn om maatwerk te bieden. Dat zijn zorgwekkende 
signalen. Door de stille bezuinigingen de afgelopen jaren 
zijn alle extra handen verdwenen, de klassen onverantwoord 
groot geworden en de grenzen bereikt. De rek is eruit. Wat 
er nodig is om passend onderwijs wel te laten slagen? Meer 
ondersteunend personeel, kleinere klassen, training on the 
job en behoud van het speciaal onderwijs. Er komt 50 mil-
joen door het begrotingsakkoord, maar dat is slechts genoeg 
voor één extra stel handen voor één op de vijf scholen. 
Alleen die extra handen zouden dus al een investering van 
200 miljoen vragen.’
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webbedingetjes

@ Zoek Het Uit! Is een Klokhuisproject over wetenschap. In 

tien tv-uitzendingen zie je waar wetenschappers werken en 

hoe zij onderzoek doen. Hierbij hoort ook een gratis iPad-app 

waarmee je samen wetenschappelijke experimenten kunt 

doen met spullen uit huis. Er is ook een bijbehorend boek, 

Het Klokhuisboek over onderzoek. Te koop in de boekwinkel 

voor € 16,95. Meer info: zoekhetuit.hetklokhuis.nl 

@ 3FM Serious Request voert dit jaar actie om aandacht te 

vragen voor kindersterfte door diarree. NTR Schooltv heeft 

gratis lesmateriaal ontwikkeld over dit onderwerp voor vmbo, 

havo en vwo. Met dit lesmateriaal hebben docenten een 

praktische handleiding voor een aantal actieve lessen. Het 

lesmateriaal is te downloaden op www.schooltv.nl/seriousre-

quest 

@ Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Schooltv heb-

ben 700 basisscholen meegedaan met de Grote Schooltv-

quiz met vragen over de geschiedenis van tv, computer en 

nieuwe media. Via schoolcomputers konden leerlingen live 

meedoen met de quiz. Kinderen die de quiz nog niet gedaan 

hebben of nog een keer willen doen kunnen terecht op www.

schooltvweekjournaal.nl 

     Het opvoeren van de prestatiedruk 
op scholen is nodig om de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren

@@@@

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:

De bewindslieden moeten verplicht een week les geven aan 

een klas met 30 leerlingen, waarvan 10 zorgleerlingen.

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Aart Zeeman (Journalist, KRO Brandpunt): 
Scholen die kinderen weigeren. Lastig, niet slim 
genoeg en dus niet goed voor Cito-ranglijst. 
Mooi hoor, dat opbrengst-gericht werken.
www.twitter.com/AartZeeman

Discussie in de LinkedIn-groep over de ideale schoolleider. Ge-

neratiestrateeg Marjolein Risseeuw zei in het vorige nummer 

van Schooljournaal dat mensen van de Generatie X, geboren 

tussen 1960 en 1975, de ideale schoolleider zijn. Daar is niet 

iedereen het mee eens. Een reactie: ‘Ik en een aantal collega’s 

die in de jaren ’50 geboren zijn, functioneren nog zeer goed. 

Fris van geest en vol nieuwe ideeën.’ Een ander stelt dat het 

niet om leeftijd gaat. ‘Het gaat mij juist om de inhoudelijke kant. 

Gelukkig zijn er altijd mensen die jong van geest blijven en dus 

in de X-generatie passen. Het gaat niet om de hokjes, het gaat 

om de mensen die het werk doen.’ 

@ @@ @@ @@@@
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Een staking van een jaar lijkt voor Neder
landse onderwijsbegrippen misschien lang, 
maar in Benin hebben ze dat nog niet zo lang 
geleden meegemaakt. De onderwijsbonden 
konden geen overeenstemming over de 
salarissen bereiken met de verantwoordelijke 
minister en gingen staken. Een jaar lang 
genoten leerlingen niet of nauwelijks onder
wijs. Het  deed de onderlinge verhoudingen 
geen goed. 
Onderwijsvakbond COSIBenin besloot 
CNV Onderwijs en CNV Internationaal 
te vragen af te reizen naar Cotonou in het 
WestAfrikaanse land, teneinde leraren en 
schoolleiders, die tevens vakbondsbestuur
ders zijn, te scholen op het gebied van onder
handelingen, communicatie en strategie. 

dialooG
‘De geesten waren rijp voor verandering’, 
blikt Cees Kuiper, algemeen secretaris van 
CNV Onderwijs, terug. Onder zijn leiding 
reisde een team naar Benin om daar de 
gevraagde workshops te verzorgen. CNV 
Onderwijs werd daarbij behalve door Kuiper 
vertegenwoordigd door trainers Annemieke 
Schoemaker en Hans van Dinteren en 

beleidsmedewerker Diederik Brink, CNV Internationaal door 
projectmedewerker Esther Droppers. Kuiper: ‘Na flinke stakingen 
en een specifieke hulpvraag was duidelijk dat we ze echt konden 
helpen.’
Tussen het kenmerkende gezang door, dat de Afrikaanse bijeen
komsten opluisterde, werden de deelnemers uitgedaagd om op een 
nieuwe manier de dialoog met hun minister aan te gaan. Voor het 
eerst begonnen de bonden samen te werken. Hierdoor ontstond 
ruimte om nieuwe inhoudelijke doelen op te stellen. Zo werd voor 
het eerst afgeweken van de eis om meer salaris. In plaats daarvan 
kwamen de deelnemers met wensen voor verbetering van de onder
wijskwaliteit. Zij waren namelijk gegrepen door de manier waarop 
in Nederland leraren juist gaan voor de kwaliteit van het onderwijs 
en betrokken zijn bij de vakinhoud. 

samenwerkinG
De workshops werden afgesloten met een gezamenlijke persver
klaring die de bonden hadden opgesteld. ‘Dit is echte een flinke 
stap’, zegt Kuiper, Voor het eerst spreken de bonden zich samen 
uit voor beter onderwijs.’ De minister van Onderwijs nodigde de 
bonden daarop uit met een kleine delegatie  en de verklaring langs 
te komen, waarna hij het enthousiast heeft ondertekend. 
De reis naar Benin is door het team afgerond met een bezoek aan 
de Nederlandse ambassade. Hierdoor is een samenwerking tussen 
de onderwijsbonden en de ambassade tot stand gekomen over 
projecten rondom schoon water en hygiëne en seksuele veiligheid.

Diederik Brink 

Nederlands 
onderhandelmodel   
in Afrikaans Benin
Op uitnodiging van de onderwijsvakbonden in Benin vloog een team van CNV Onderwijs 
naar Benin. Daar gaven zij workshops  aan leraren en onderwijsbestuurders. De resultaten 
zijn verrassend positief. 
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GEPENSIONEERDEN
rayon noordoost Brabant
Woensdag 30 oktober, 14 uur, inloop 13.30 
uur, De Brouwketel, Hoogeweg 9, Escha-
ren. Lezing door A. Rooms, correspondent 
BN/De Stem, over het Rijke Roomse Leven 
(met ’n lach en ’n traan). Info:
G. Verbruggen, (0485) 45 14 82, verbrug@
home.nl.

rayon Het Groene Hart
Woensdag 30 oktober, 10 uur, leden-
vergadering, Open Poort, Parklaan 1B, 
Boskoop. Over Nieuwe ontwikkelingen 
binnen CNV t.a.v. seniorenbeleid, door 
Pieter Heerens. Lunch en aansluitend dhr. 
Tamerus over boomteelt in Boskoop. Info/
aanmelden: H. van ’t Spijker, h.vt.spijker@
casema.nl, (0182) 61 55 79.

rayon ’s-Hertogenbosch
Woensdag 6 november, 14 uur, SCC De 
Helftheuvel, Den Bosch. Ledenbijeen-
komst met lezing over expositie Utopia 
door kunsthistorica Marie Christine 
Walraven. Info/aanmelden: Gerrit Mol, 
(073) 521 41 09, g.mol@ziggo.nl.

rayon eindhoven / de kempen
Vrijdag 8 november, 9-16.30 uur, ontmoe-
tingsdag, uitreiking spelden jubilarissen, 
lezing prof.dr. J. Schols over Verzorging 
van ouderen in de toekomst. Korte jaar-
vergadering: alle leden ontvangen een 
schriftelijke uitnodiging. Info/aanmelden: 
J. Kleijne, (0499) 37 27 79, jhkleijne@
hetnet.nl.

rayon zeeland
Vrijdag 8 november, 09.30 uur (+ lunch), 
rayonledenvergadering/ontmoetingsdag, 
De Zeeuwse Alp, Zeelandlaan 3, Terneu-
zen. Tevens huldiging jubilarissen als-
mede bezoek/rondleiding Sluiskil Tunnel-
centrum. Info/aanmelden: cnvozeeland@
gmail.com, Henny Pieters, (0118) 46 17 94.

rayon midden nederland
Woensdag 13 november, 14 uur (incl. koffietafel), 
restaurant De Molshoof, Rijksweg Zuid 3, Kelpen. 
Bijeenkomst met o.a. toespraak door Helen van den 
Berg, voorzitter CNV Onderwijs. Huldiging jubilaris-
sen en muzikaal optreden. Info/aanmelden (voor 1 
nov.): J. van Hunsel, (0495) 55 17 18.

rayon utrecht
Donderdag 14 november, 10 uur, ontmoetingsdag 
(incl. lunch), Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. U 
ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging. 
Info/aanmelden: Arie Breur, (0348) 47 52 55 of Ria 
Lasthuis (0348) 41 19 68.

rayon rivierendelta
Vrijdag 15 november, jaarlijkse ledenvergadering, 
wijkzaal prot. gemeente De Levensbron, J. Luy-
kenstraat 10, Ridderkerk. 10-13 uur: huldiging 
jubilarissen, 13.30-15.30 uur: jaarvergadering; 
lezing door mw. De Sutter, ex-burgemeester van 
Rozenburg, over Wat brengt ons de WMO? Info/aan-
melden (voor 1 nov.): hr. J. Buur, (010) 438 36 41, 
j.buur@planet.nl.

LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 6 november, 15-18 uur, incl. broodmaal-
tijd, Zalencentrum Antwerpsestraat 267, Bergen  
op Zoom. Workshops: a) nieuwe cao po/Bapo,  
b) Lerarenregister, c) passend onderwijs. Inleiding 
door Joany Krijt, vice-voorzitter CNV Onderwijs, 
over Wat zijn de gevolgen van het onderwijsakkoord 
voor mij? Rechtspositioneel spreekuur door 
Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs. Info/
aanmelden (voor 1 nov., o.v.v. letter workshop): 
cnvolagbrabantzeeland@hotmail.com. Aanmelden 
rechtspositioneel spreekuur (vanaf 15 uur, o.v.v. 
spreekuur Bergen op Zoom): belangenbehartiging @
cnvo.nl.

ANDERS ACTIEVEN
Woensdag 6 november, 10.30 uur, ontmoetings-
dag/jaarvergadering. Ochtend: presentatie dhr. 
Fred Lardinois (ABP) over Arbeidsmobiliteit en de 
gevolgen daarvan voor het ABP-pensioen. Middag: 
2 workshops. Je leven in eigen handen en Anders 

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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Actieven zijn creatieve ondernemers. CNV-gebouw, 
Tiberdreef, Utrecht. Info/aanmelden (voor 30 okt.): 
Lia van Velzen, (023) 785 06 16, andersactieven@ 
cnvo.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 28 november, 16.15 (inloop)-19.30 uur, 
CNV-kantoor, Utrecht. Havo/vwo-bijeenkomst over 
De leraar als sleutel tot succes en Van voortgezet 
onderwijs naar vervolgonderwijs, door Hans van Dinte-
ren & Jacqueline Hoornweg. Met soep/broodjes. Info/
aanmelden (voor 7 november): voortgezetonderwijs@
cnvo.nl o.v.v. 'bijeenkomst Utrecht'.

PRIMAIR ONDERWIJS
limburg
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. Op een 
viertal scholen reikt de activiteitengroep Limburg van 
CNV Onderwijs op ludieke wijze spelpakketten uit. 
Dit gebeurt met medewerking van Barbara de Vries 
(theater Rabarber) en de nieuwe voorzitter van CNV 
Schoolleiders, Robert Pinter. De spelpakketten zijn te 
gebruiken voor onder- midden- en bovenbouw. CNV 
Onderwijsleden krijgen een leuke attentie tijdens dit 
scholenbezoek. Als uw school graag een spellen-
pakket 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 
CNVO/CNVS en theater Rabarber geef dit dan ook aan 
bij de aanmelding. Aanmelden (voor 30 oktober) via 
een vakbondslid van de desbetreffende school (dus 
geen aanmelding per bestuur).

VROUWEN
Bijeenkomsten voor Vrouwen in een leidinggevende 
rol (vrouwelijke schoolleiders, teamleiders, afde-
lingsleiders en vrouwen in het middenmanagement):  
Utrecht, CNV kantoor, maandag 28 oktober; Zwolle, 
Windesheim, dinsdag 29 oktober; Bemmel, sbo De 
Vinderboom, maandag 18 november. Tijd: 16.30-20 
uur. Hans van Dinteren, CNV Onderwijs Academie, 
spreekt over: Taakbeleid en Leren van en met elkaar 
(peer learning). Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl

Bijeenkomst met Vrouwen met een andere etnische 
achtergrond Zaterdag 16 november, 10.30-15 uur, 

basischool De Verbinding Rotterdam. 
Spreker: Rachida-carla Ramzan. 
Onderwerp: Maak kennis met de sociale 
atlas van jezelf als etnische vrouw. Info/
aanmelden: Maryam Abdoelbasier, 
m.abdoelbasier @gmail.com

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 Vervangings-/Participatiefonds. Info/
aanmelden: Natasje Schotel, nschotel@
online.nl

Woensdag 6 november, 16.30-20 uur, 
Johanneskerk, 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 Kindercoa-
ching, door S. Reerink, eigen praktijk. 
Info/aanmelden: Gerdien Boom-ten 
Brinke, gerdienboom@hotmail.com

noord-Brabant
Woensdag 20 november, 16.30-20 uur, 
Aloysius/De Roosten, Eindhoven. Over 
Stad van Axen, door Adrion de Wit en 
Ellen Schaap, regioadviseurs voor het 
Vervangings-/Participatiefonds. Info/
aanmelden: Ria Barendregt, riabaren-
dregt@live.nl
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ODP (Onder Dezelfde Paraplu)
Voor gepensioneerden CNV-bonden.
Najaarsbijeenkomsten 2013. Meer 
informatie op: www.cnvsenioren.nl

29.10,  Nieuwerkerk ad IJssel,  
Herv.Kerk. Centrum

30.10,  Geleen , Plenkhoes
31.10,  Elst, Onder de Toren
07.11,  Doornspijk, De Deel
12.11,  Utrecht, Jeruzalemkerk
13.11,  Stiphout (Helmond), De Smed
14.11,  Goes, De Spinne
19.11,  Wierden, Ontmoetingscentrum

WERKGROEP INVALLERS
Woensdag 6 november, 17-20 uur (incl. 
broodjes), CNV-gebouw, Tiberdreef, 
Utrecht, netwerk bijeenkomst. Thema: CNV 
Onderwijs netwerk invallers midden. Werk jij 
als invaller in het onderwijs of probeer je 
als invaller werk te vinden? M. Lieskamp, 
medewerker CNV Onderwijs, vertelt over 
de nieuwste ontwikkelingen. Info/aanmel-
den: werkgroepinvallers@cnvo.nl
Woensdag 20 november, 17-20 uur (incl. 
broodjes), basisschool Het Timpaan, Kon. 
Wilhelminastraat 10, Wehl, netwerk-
bijeenkomst. Thema: CNV Onderwijs 
netwerk invallers oost. Werk jij als invaller 
in het onderwijs of probeer je als invaller 
werk te vinden? Info/aanmelden: werk-
groepinvallers@cnvo.nl

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Woensdag 13 november, 09.30-16 uur (incl. 
lunch), ODV Scholingsdag, CNV-gebouw, 
Tiberdreef, Utrecht. Thema: Onderwijs-
adviesbureaus en een eigentijds profes-
sionaliseringsbeleid. Op welke wijze kan 
de Ondernemingsraad proactief invloed 
uitoefenen op een meer duurzaam perso-
neelsbeleid en een daarbij passend ade-
quaat professionaliseringsbeleid? Inleiding 
door Willem Jelle Berg, bestuurder, en 
Hans van Dinteren, trainer CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: scholing@cnvo.nl, Francis 
Huisman, fhuisman@cnvo.nl

Schooljournaal 32

Mentor in balans  
Wat heb je als mentor nodig om iedereen 
de aandacht te geven die nodig is? Meer en 
meer wordt de mentor een sleutelfiguur in 
het creëren van een gezond en veilig leer- 
en leefklimaat op school. Op maandag 4 
november organiseert Congres Content in 
de Reehorst in Ede het congres Mentor in 
balans. Inschrijven kan via www.congres-
content.nl/2013-mentor-in-balans en kost  
€ 250,-.

nieuwe bosatlas 
Van klimaatverandering tot 
fietsendiefstallen, van mazelen 
tot belgedrag. De nieuwe Bosatlas 
Nederland van Boven geeft een 
rondvlucht boven ons land in hon-
derden kaarten en luchtfoto’s. Een 
mooi boek voor in de boekenkast. 
De atlas is tot en met 31 december 
te verkrijgen voor de introductie-

prijs van € 29,95, daarna geldt de reguliere  
prijs, die is € 39,95. Te bestellen via de website 
www.bosatlas.nl 

Succesvol taal- en  
rekenonderwijs 
Uit analyses van 2,5 miljoen toetsen en 
diepte -interviews op tien mbo-instellingen 
heeft Bureau ICE onderzocht welke facto-
ren taal- en rekenonderwijs tot een succes 
maken in het beroepsonderwijs. Tijdens de 
conferentie Het streefniveau voorbij: Bouw-
stenen voor succesvol taal- en rekenonderwijs 
op dinsdag 29 oktober in De Vereeniging in 
Nijmegen worden de resultaten gepresen-
teerd. Op www.rendementsonderzoek.nl staat 
het volledige programma. Deelname kost  
€ 50,-.

Vereniging
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Gratis training voor 1.500 vo- 
docenten  
Trainingsorganisatie Insights Benelux geeft een gratis 
workshopdag aan 1.500 docenten in het voortgezet on-
derwijs. Thema is zelfinzicht en effectieve samenwer-
king. Voor docenten wordt een dagvullend persoonlijk 
programma samengesteld. Deelnemers kunnen 
kiezen uit verschillende onderwerpen als leerstijlen, 
diversiteit, communicatie en effectieve samenwerking. 
Data van de workshops worden in overleg met docen-
ten en scholen afgestemd. Aanmelden kan bij Ruben 
de Boer via Ruben@insightsbenelux.com.

B Bezig
voor de ond

Naam: 
Ger Goessens

Leeftijd: 
56 jaar 

Beroep: 
docent wiskunde

Vrijwilligerswerk: 
lid van de Sectorraad Voortgezet Onderwijs

Motivatie: 
Ik wil mijn steentje bijdragen aan betere 
arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. 
Zolang het vanzelfsprekend is dat zeer veel 
werknemers in het onderwijs kiezen voor een 
parttime-baan wegens de hoge werkdruk, 
heeft CNV Onderwijs nog veel te doen op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden. Onderwijs 
krijgt structureel te weinig geld. Een sterke 
bond is dus belangrijk!
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Congres Brede school 

Het negende Congres Brede School, met dit jaar 

als thema Kindcentra en brede scholen, vindt op 

woensdag 6 november plaats. De dag zal begin-

nen om 9 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Er zijn 31 

verschillende workshops en een informatiemarkt. 

Deelname kost € 295,- en aanmelden kan via de 

website www.bredeschoolcongres.nl

Media-ervaring voor groep 7 en 8 
Hoe werken media als tv, internet en apps en wat 
kan je er eigenlijk mee? Tijdens de week van de me-
diawijsheid, van 22 tot en met 29 november, kunnen 
leerlingen van groep 7 en 8 meedoen met het spel 
MediaMasters 2013 om dat te ontdekken. Via  
www.mediamasters2013.nl kunnen schoolklassen 
kosteloos worden aangemeld. Voor het spel moet 
wel één uur lestijd per dag worden vrijgemaakt en 
er dient een digibord aanwezig te zijn in de klas. 

Op grond van artikel 13.1 lid 6 van de cao-vo kan een werk-
nemer die een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
ontvangt, ook in 2014 in bepaalde gevallen aanspraak ma-
ken op een fiscaal vriendelijke regeling. Daarbij wordt (een 
deel van) de eindejaarsuitkering geruild voor een (aanvul-
lende) reiskostenvergoeding. Deze ruil van brutoloon (de 
eindejaarsuitkering) voor een netto-vergoeding (voor reis-
kosten) is voordelig voor de werknemer. Hoogstwaarschijn-
lijk brengt uw werkgever u binnenkort op de hoogte van 
deze regeling en de procedure die u moet volgen om ervoor 
in aanmerking te komen. Is dat niet het geval, informeert u 
dan bij de personeelsadministratie. 

Reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer 2O14  



Graag nodig ik u namens het bestuur uit voor onze 26e 

Algemene Vergadering (AV). Voor deze vergadering zijn twee 

moties ingediend. Daarnaast komen de gebruikelijke aspec-

ten aan bod: het bestuursbeleid dat wordt besproken aan de 

hand van de besluitenlijst van de AV van 5 juni 2013 en de 

begroting voor 2014. Nieuw is dat de arbeidsvoorwaarden-

nota voor het komende jaar zal worden besproken en vastge-

steld. Deze nota vormt de basis voor alle onderhandelingen 

in 2014. Tenslotte wil het bestuur u graag bijpraten over de 

ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van CNV 

Onderwijs en daarover ook met u allen in gesprek gaan.

De inleider is dit keer uitgenodigd door het bestuur. Een 

vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs zal u 

toespreken over de gevolgen van het Nationaal Onderwijsak-

koord. Dit onderwerp staat overigens ook ter bespreking op 

de agenda. 

De vergadering zal weer ’s middags zijn, vanaf 14 uur. Een 

belangrijk deel van de werkende AV-deelnemers kan op deze 

manier ‘s ochtends gewoon op school zijn. De vergadering 

wordt tussen rond 18-18.30 uur afgerond. Daarna volgt een 

warme maaltijd.

Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs

MOTIES
Het bestuur heeft naar aanleiding van het thema 
van de AV in juni 2013 een motie ingediend over 
identiteit.De sectorraad gepensioneerden heeft een 

motie ingediend die oproept tot nog meer inzet op het gebied 
van ledenbinding- en behoud. De tekst van beide moties en het 
preadvies van het verenigingsbestuur op de motie van de Sectorraad 
Gepensioneerden zijn te vinden op mijncnvo.nl.

AGENDA
1. Welkomstwoord en opening
2.  Inleiding over het nationaal onderwijsakkoord door een verte-

genwoordiger van het ministerie van Onderwijs
3. Mededelingen
4.  Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en telcommissie 
5.  Bespreking bestuursbeleid aan de hand van de besluitenlijst 

en de verantwoording besluiten AV 5 juni 2013 en eventuele 
actuele beleidsontwikkelingen

a. Bespreken kader voor werkzaamheden regiobestuurders
b. Presentatie besteding extra gelden ledenwerving
6. Gevolgen van het nationaal onderwijsakkoord
7. Arbeidsvoorwaardennota
8.  Toekomst CNV Onderwijs – samenwerkingstraject met CNV 

Publieke Zaak
9. Begroting 2014
a. Voorstel begroting
b. Voorstel contributie
10. Moties
11. Presentatie van De O-factor 2014: Talent in beweging

12. Rondvraag
13. Rede van de voorzitter
14. Sluiting

OPVRAGEN TEKSTEN AV-STUKKEN
De AV-stukken zijn te downloaden op mijncnvo.nl. Kaderleden die 
een bestuursfunctie bekleden binnen CNV Onderwijs ontvangen de 
AV-stukken per e-mail. Andere geïnteresseerde leden kunnen deze 
stukken opvragen door een e-mail te sturen aan av@cnvo.nl.

AANMELDING ALS BELANGSTELLENDE
Het aanmelden als stemgerechtigd deelnemer aan de AV verloopt 
via de sectorraden en stuurgroepen. Zij hebben hiervoor inmiddels 
de nodige informatie ontvangen. Daarnaast zijn alle leden van CNV 
Onderwijs welkom als belangstellende op onze Algemene Vergade-
ring. U kunt zich als belangstellende voor de Algemene Vergadering 
aanmelden via de sectorraad of stuurgroep van het aandachtsgebied 
waar u onder valt. Ook kunt u een mail sturen aan av@cnvo.nl. 
Aanmeldingen moeten uiterlijk op 4 november bij ons binnen zijn.

Algemene Vergadering
27 november, Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort
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Het dagelijks bestuur van CNV Onderwijs.
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‘Surinaamse vrouwen, zoals ik, zijn met de 
Nederlandse taal grootgebracht. We begrij-
pen ieder woord dat wordt gezegd tijdens 
teamvergaderingen, tussen de collega’s 
onderling, door ouders en door leerlingen. 
Dat scheelt hoor’, weet Rachida-carla 
Ramzan, intern begeleider op basisschool 
De Barkentijn in Rotterdam. Het is die 
taalbarrière, gecombineerd met de (achter-
gestelde) rol op de maatschappelijke ladder 
in landen als Turkije en Marokko en hun 
religie, waardoor deze niet-westerse alloch-
tone vrouwen zich op de scholen waar zij 
lesgeven toch minder op de voorgrond 
durven plaatsen. Het is volgens Ramzan 
ook een belangrijke reden waarom hun 
aandeel in het onderwijs minder groot is 
dan maatschappelijk gewenst, om over hun 
aandeel in de leiding van scholen maar te 
zwijgen.

UITSTRALING 
Redenen genoeg voor de Stuurgroep 
Vrouwen van CNV Onderwijs om onder 
de noemer Vrouwen met een andere etnische 

afkomst een aparte bijeenkomst te beleggen 
over dit onderwerp. Enige spreker is Ram-
zan, die in de 31 jaar dat zij werkzaam is in 
het basisonderwijs, vrijwel alle in die sector 
bekende functies heeft vervuld. ‘Veel van 
deze allochtone vrouwen zijn hoog opge-
leid en voldoen aan alle kwalificaties die 
scholen voor les- en leidinggevende functies 
stellen. En toch worden ze vaak niet 
geselecteerd. Ik weet bijna zeker dat dit met 
uitstraling te maken heeft, met presentatie. 
Het mag allemaal wel wat assertiever. Als je 

overtuigd bent van je kwali-
teiten en wat je wilt bereiken 
en zeker bent over je identi-
teit, dan straal je kracht uit. 
Dat je een kleurtje hebt doet 
dan minder ter zake. Zelfs 
niet of je een hoofddoekje 
draagt, maar je moet je 
sociaal wel aanpassen aan je 
werkomgeving. Zeker hogere 
functies worden bekleed 
door zelfverzekerde, kordate, 
besluitvaardige personen. Als 
je “lekker in je vel” zit bezit je 
die kwaliteiten, waardoor je 
gezien wordt.’

AMBITIE
‘Zelfs Surinaamse vrouwen 
klagen tegen mij dat ze bij 
gelijk niveau soms toch het 
onderspit delven tegen een 
witte collega’, vertelt Ramzan. ‘Voor mezelf herken ik dat niet. Overal 
waar ik werkte, kwam ik al snel bovendrijven. Ook op witte scholen. 
Ik nam geen genoegen met een bijrol. Dat komt doordat ik werd 
gedreven door ambitie. Mijn ouders leerde me al op jonge leeftijd dat 
geluk niet uit de hemel komt vallen, maar dat daar hard voor moet 
worden gewerkt.’
Toch heeft ze hoop. ‘Er zijn meer en meer Turkse en Marokkaanse 
vrouwen in het onderwijs, die het prima doen en gaan voor hun car-
rière. Dat is belangrijk, want allochtoon onderwijspersoneel, of ze nu 
lesgeeft of ondersteunt, speelt een sleutelrol in het integratieproces.’ 

Peter Magnée

Zaterdag 16 november, 10.30-15 uur, Vrouwen met een andere etnische 

afkomst, basisschool De Verbinding, Jan Greshoffstraat 5, Rotterdam. Info/

aanmelden: vrouwen@cnvo.nl (o.v.v. plaats/datum bijeenkomst).

‘Het mag allemaal wel 
wat assertiever’
Hun culturele achtergrond, religie en etniciteit en het feit dat ze de Nederlandse taal niet vanaf hun 
geboorte spreken zet niet-westerse allochtone vrouwen die les willen geven meteen al op achterstand. 
Reden voor de Rotterdamse intern begeleider met Surinaamse roots, Rachida-carla Ramzan, om op een 
speciale bijeenkomst van de Stuurgroep Vrouwen van CNV Onderwijs het geheim van haar succesvolle 
loopbaan toe te lichten.
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Rachida Ramzan: ‘Ik heb nooit genoegen genomen 
met een bijrol.’ 
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Hoe gaat u om met vertrek en ontslag?
Minder leerlingen? Krappere budgetten? Dat kan leiden tot boventalligheid in uw 

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

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

medewerkers kunnen we de financiële gevolgen voor inkomen en pensioen op 

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

de Financiële Vertrekscan van Loyalis.

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

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

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



GEZOCHT: 

Ervaren en ondernemende 
Directeur (M/V)

Wij zijn op zoek naar die ondernemende 
directeur die een dynamisch Kindcentrum in 
Genemuiden verder laat groeien en bloeien.
Kindcentrum Ichthus biedt kinderopvang en 

basisonderwijs onder één dak.

Voor meer informatie over deze functie gaat u 
naar www.accrete.nl/vacatures.html 

school-accrete 131015.indd   1 16-10-13   09:52

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!

Wegens vertrek van de huidige directeur heeft het bestuur van  
de stichting KOE m.i.v. 1 januari 2014 (of zo spoedig mogelijk erna)  

een vacature voor de functie van

Directeur  m/v
voor de Paulusschool 

Regulusstraat 8-10, 7521 DX Enschede

Komt U ons enthousiaste team van 17 personeelsleden versterken? 
Kijk voor uitgebreide informatie op www.skoe.nl/vacatures
Uw reactie ontvangen wij graag voor 14 november 2013.

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

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMSTWWW.SKOE.NL

Schooljournaal 37



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

nr. 17 09 november

nr. 18  23 november

nr. 19 14 december

nr. 01 11 januari

nr. 02 25 januari

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

Workshop Verhalen Vertellen:

Op school worden er steeds minder verhalen verteld. Velen durven 
het niet of hebben dat nog nooit gedaan. Ab Kok is sprokenist en 
komt met tips naar uw school om met het team de basisprincipes van 
het vertellen te leren en te oefenen. Voor info: www.abkok.nl.

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

90 x 130 fc schooljournaal.indd   1 13-09-2011   10:04:50

Nr. 14  17.09.2011

 

DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN 
GEEN TIJD WORDEN DAT U DE 
PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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



stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

PRIMAIR ONDERWIJS
Mevr. F. Goedendorp
(06) 24 55 46 17
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
(06) 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

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

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

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

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ren leerlingen met een mobiele telefoon onderdelen van 
melkmachines. Tijdens de les bespreken we die foto’s. 
Zo leren ze over verschillende merken en onderdelen 
van de machines.’
Voorheen was dierenvriend Van Vliet werkzaam bij de 
Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Dat beviel 
hem erg goed, maar werken in het onderwijs leek hem 
toch leuker. Hij besloot daarom een open sollicitatie te 
sturen naar Aoc Oost, want dieren moesten wel een rol 
spelen bij zijn nieuwe baan. ‘Ik kom niet van een boerde-
rij, maar ik heb koeien altijd interessante dieren gevon-
den. Waar dat vandaan komt weet ik ook niet precies.’ 
Boer worden was voor Van Vliet lastig, omdat er thuis 
geen melkveehouderij was. Toch komt hij nu vaak op de 
boerderij, als hij leerlingen bezoekt tijdens hun stage. TS

‘Op de school waar ik werk vallen de laatste tijd ontsla-
gen. De toekomst is daarom onzeker. Om goed gesteund 
te worden ben ik lid geworden van CNV Onderwijs.’ Jan 
van Vliet werkt sinds drie jaar op mbo-instelling Aoc Oost 
in Almelo en geeft daar les in veehouderij-vakken. 
Lessen die hij geeft gaan onder andere over melkmachi-
nes en melkwinning bij koeien. ‘Op hun stage fotografe-

Jan van Vliet (50):   
‘Ik heb vooral een 

 fascinatie voor koeien’
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Jouw partner  
in de school
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