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Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Jaarlijks worden
ruim 600 kinderen van 0-14 jaar opgenomen in het ziekenhuis na een
verkeersongeval en vallen er 35 verkeersdoden onder kinderen.
Met goede � etsverlichting neemt het risico met 20% af om in het
donker te worden aangereden. 

Goede � etsverlichting redt levens. Daarom organiseert de ANWB ook dit jaar weer 
ANWB Lightwise: de handige check- en herstelactie om kinderen veilig en goed 
verlicht op pad te sturen. Meer weten, of meedoen? Kijk op onze website voor het 
digitale lespakket en vraag de gratis gereedschapsko� er aan (op=op!).

> anwb.nl/lightwise> anwb.nl/lightwise

Wintertijd: licht aan!
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De school in 2040 helemaal energieneutraal krijgen. Dat is het streven van de Werkgroep Greenteam 
van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, die daartoe twee weken geleden 30 zonnepanelen plaatsten op 
het dak van hun school aan de Kronenburgersingel. Eerder waren daar al 10 panelen  bevestigd.
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Stikspelletjes op basisschool Limburg
Op basisschool Swentibold in Born hadden leerlingen uit groep 

3 een aparte manier van spelen ontdekt. Kinderen knepen 

elkaars keel dicht totdat het ze zwart voor de ogen zag. Het zou 

vooral op het schoolplein gebeurd zijn. Dat bevestigt schoolbe-

stuur Innovo, waar Swentibold onder valt. ‘Wij hebben signalen 

gekregen dat deze spelletjes hebben plaatsgevonden’, laat een 

woordvoerder weten. Twee leerlingen uit groep 3 hebben zich 

op een zeker moment ziek gemeld. Er wordt onderzocht of dat 

samenhangt met de pestspelletjes. ‘Inmiddels zijn de kinderen 

weer beter.’ Ook de rest van de klas maakt het goed, weet de 

woordvoerder. Volgens haar zijn de grensoverschrijdende pest-

spelletjes inmiddels gestopt. Micha de Winter, hoogleraar maat-

schappelijke opvoedstukken aan de Universiteit Utrecht, kan 

het gedrag van de jonge kinderen wel verklaren. ‘Op jonge leef-

tijd experimenteren kinderen veel. Vaak wordt er heen en weer 

gepest en pakken de sterken de zwakken. In groep 3 hebben 

kinderen nog niet het vermogen om hun grenzen te bepalen.’ 

Het is volgens hem niet vreemd dat deze extreme spelletjes 

worden gespeeld. ‘Kinderen zijn nou eenmaal geen volwasse-

nen.’ Ook weet hij hoe zulk pestgedrag voorkomen kan worden. 

‘Als er signalen van pestgedrag zijn, moet er goed toezicht wor-

den gehouden. Als zoiets op het schoolplein gebeurt, moet er 

misschien een extra leraar naar buiten tijdens de pauze. Als het 

echt een trend is, moet er in de klas aandacht worden besteed 

aan pesten. Praat erover met de leerlingen.’ Op basisschool 

Swentibold wordt momenteel onderzocht wat er precies is voor-

gevallen en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. De 

school zelf was niet bereikbaar voor commentaar. TS
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Bijbaan in begeleiding levert 4Om2 studentenkamer op
Studenten kunnen tegenwoordig een deel huur van de stu-

dentenkamer betalen door acht uur per week te werken als 

begeleider in het onderwijs. ‘Betalen in natura’, plat gezegd. 

Voor het eerst in Nederland mogelijk bij het Roemer Visscher 

College in Den Haag. De middelbare school heeft speci-

aal een studentenflat voor toekomstige jonge werknemers 

gebouwd die gisteren is opgeleverd. Bedenker Karel Bun, 

directeur van Scholengroep Zuid-West, hoopt op een win-

win situatie. ‘Deze studenten zijn goede voorbeelden voor 

onze kinderen. We zetten ze in op hun eigen vakgebied in 

ruil voor een woonruimte. Ze begeleiden onze leerlingen met 

speciale projecten. Dat zijn specialisatieprogramma’s naast 

het reguliere lespakket. De studenten helpen bijvoorbeeld 

havo-leerlingen Natuur en Techniek bij het specialisatiepro-

gramma Technologie en Ontwerp waar ze een energiezuinig 

huis moeten ontwerpen. Maar ook bij bijvoorbeeld huiswerk-

begeleiding of het organiseren van sportclinics.’ Studenten 

van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, de 

Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan in Den Haag 

hebben gretig gereageerd op dit bijbaantje. Zonder te hoe-

ven adverteren zijn er van de 26 beschikbare kamers al 20 

gereserveerd. In ruil voor het helpen van de leerlingen van 

het Roemer Visscher college krijgen ze in het aangelegen 

gebouw een nieuwbouw appartement van 40m². ‘Aan het 

verhuren verdienen we niets’, vertelt Bun. ‘We zijn geen 

woningcorporatie. Het is een goede investering van subsi-

die en sponsering. We hopen zo op een upgrading van de 

Haagse wijk Moerwijk.’ MB



Fikse stormschade op scholen
De storm die twee weken 

geleden over Nederland 

raasde, heeft op verschil-

lende scholen voor ravage 

gezorgd. Op het Bertrand 

Russel College in Kromme-

nie vielen vier lichtgewon-

den nadat een boom een 

klaslokaal binnenviel. Eén 

leerling had een gat in zijn 

hoofd en drie anderen had-

den wat schaafwonden, laat 

de school weten. De andere 

leerlingen moesten tijdens 

het incident verzamelen in 

de aula. Dat verliep erg rus-

tig, omdat de school pas 

geleden nog een rampen-

oefening heeft gehouden. 

De gewonde leerlingen zijn 

intussen allemaal weer op 

school. Twee lokalen zijn nog 

niet in gebruik, die worden momenteel hersteld. Ook bij het Gerrit 

Rietveld College in Utrecht vielen vier lichtgewonden, toen door de 

zware storm een raam kapot waaide en glas door een lokaal vloog. 

Op Basisschool De Mieden in Meeden waaide het dak deels van 

het gebouw af. Buurtbewoners zagen enorme brokstukken van 

het dak vliegen. Personeel en kinderen van de school waren tij-

dig in veiligheid gebracht. Ook het dak van Piter Yelles Ynsicht in 

Leeuwarden is naar beneden gestort. Het ging om de onderkant 

van een ‘zwevend’ gebouw (foto). Er stond op het moment van 

instorten niemand onder het afdak. Nog meer dakschade door de 

storm: Bij het Lauwers College in Buitenpost stond het dak op 

instorten. Leerlingen moesten daarom verzamelen in de zitkuil van 

het hoofdgebouw. En op basisschool De Slingerbos in Diepen-

veen viel een boom op het dak van een van de klaslokalen. Dat 

gebeurde net toen het pauze was. Het betreffende klaslokaal kon 

tijdelijk niet worden gebruikt. TS

Schoolnieuws

• Het onderwijs is te smal bezig. er wordt te 
eenzijdig gewerkt aan meetbare doelen, zoals het 
verbeteren van reken- en taalprestaties. Dat is een 
verschraling, zo constateren de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en de Onderwijsraad. 
Niet de minsten in adviesland!
• De tweede kamer viel er ook al over bij 
de bespreking van de onderwijsbegroting: de 
toetsgekte, de afrekencultuur en de prestatiedrift. 
een kind is meer dan een toetsscore, vindt 

iedereen, zeker de mensen die zelf met kinderen 
werken.
• en wat zegt staatssecretaris Dekker? Dat 
de kritiek van de Onderwijsraad niet goed 
onderbouwd is. en dat Den Haag niet moet 
bepalen wat kwalitatief goed onderwijs is, maar 
dat daar op scholen over gesproken moet worden. 
Ik hoor politici niet anders doen dan bepalen, 
maar er is blijkbaar hoop. 
Ciska de Graaff

Schooljournaal 6

jo
u

r
n

a
a

l

Fo
to

: A
nt

on
 K

ap
pe

rs



Schooljournaal 7

Oproep: kies de 
10 beste liedjes over 
onderwijs
Binnenkort kan er weer gestemd worden op de Top 2000, 

het muziekevenement van Radio 2. Omdat verrassend veel 

nummers de school of een leraar als onderwerp hebben, 

willen wij dit jaar een top 10 van de beste onderwijsliedjes 

samenstellen. Hiervoor willen wij jou vragen je persoonlijke 

favoriet te posten op de Facebookpagina van CNV Onder-

wijs, www.facebook.com/cnvonderwijs. Je kunt hier ook 

direct het bijbehorende Youtube-filmpje plaatsen. Is het 

School (Supertramp), Wonderful World (Sam Cooke), Don’t 

Stand So Close To Me (The Police), Another Brick In The 

Wall (Pink Floyd) of School’s Out (Alice Cooper)? In het laat-

ste nummer van Schooljournaal voor de kerst maken we 

de top 10  bekend! Kijk voor inspiratie op eerdergenoemde 

Facebookpagina.

29 oktober: Bijna tweehonderd Nederlandse en 
Vlaamse kinderen die in of vlakbij Parijs wonen, 
voeren vandaag actie. Hun school Lycée International 
in de voorstad, waar ze les krijgen in het Nederlands, 
wordt gesloten omdat Nederland de subsidie stopt. 
(Bron: Algemeen Dagblad)

30 oktober: De eindexamens op middelbare scholen 
zijn dit jaar beter gemaakt dan vorig jaar. Het aantal 
geslaagde leerlingen ligt zelfs 1,6% hoger. (Bron: 
Spits)

1 november: Van de 67 mbo’s in Nederland hebben 
er tien geen studentenraad, terwijl dat wel wettelijk 
verplicht is. Leerlingen kunnen bij de studentenraad 
terecht met klachten over hun school. Ook moet de 
raad de jaarrekening van hun school controleren en 
goedkeuren. Mbo-instellingen hadden tot november 
vorig jaar de tijd om een raad van de grond te krijgen. 
(Bron: Spits)

3 november: Een studentenbond van het University 
College in Londen heeft voor elkaar gekregen dat het 
nummer Blurred Lines van Robin Thicke niet meer 
op de universiteit gedraaid mag worden. Volgens de 
woordvoerder van de bond is het een monsterlijk 
nummer dat opgebouwd is uit zinnen die verkrachters 
bezigen tegen hun slachtoffers. (Bron: Spitsnieuws.nl)

4 november: Nederlandse basisschoolbesturen en 
gemeenten moeten veel sneller op het snel dalende 
aantal jonge kinderen in krimpregio’s reageren met 
schoolsluitingen. Het lang openhouden van relatief 
veel scholen is in crisistijd uiteindelijk niet eerlijk 
tegenover de bevolking. Dat stelt cultureel geograaf 
Tialda Haartsen van de Rijksuniversiteit Groningen. 
(Bron: Friesch Dagblad)
•Onderwijswethouder Hugo de Jonge heeft de IMC 
Weekendschool in Rotterdam-Zuid geopend. Jonge-
ren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar hebben daardoor 
tweeënhalf jaar lang de kans om zich bij te scholen in 
vakken als recht, beeldende kunst, taal & poëzie en 
techniek. De school moet de  toekomstperspectieven 
van jongeren in Bloemhof, Afrikaanderwijk en Feijen-
oord verbeteren. Die wijken kampen met een hoog 
percentage schoolverlaters. (Bron: Metro)

Wat was!

Schoolreisjesspecial 
Schooljournaal
Schooljournaal wil graag mee op schoolreis, educatieve trip, 

kamp of werkweek voor een begin volgend jaar te verschij-

nen special over dit soort bestemmingen. Wie het leuk vindt 

om een verslag van het schooluitje van zijn of haar school 

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

de uitnodiging mailen naar schooljournaal@cnvo.nl.

Meepraten 
jOngeren OVER 
PENSIOENEN
CNV Jongeren, FNV Jong en MHP Young professionals wil-

len de inspraak van jongeren in de pensioenwereld vergro-

ten en hebben daarvoor een jaar geleden het PensioenLab 

opgericht. Het PensioenLab is bedoeld voor iedereen die 

geïnteresseerd is in pensioenen, niet ouder is dan 35 jaar 

en van november 2013 tot juni 2014 betrokken wil blijven 

bij het onderwerp pensioenen. Voor meer info: www.cnvo.nl, 

kijk onder Nieuws en agenda.
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 
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geachte mevrouw den besten, 
Beste Rinda,

Passend onderwijs is al 
jaren een heet hangijzer in 
onderwijsland. Het is nu vijf 
voor twaalf om het invoeren 
ervan tot een succes te maken. 
Voor mij is het een succes als 
schoolleiders, leraren en onderwijs-
ondersteunend personeel toegerust 
zijn om kinderen zorg en onderwijs 
op maat te bieden. Dat kan lukken, 
maar er moet nog veel gebeuren. 
Eerst moeten feiten en fabels 
gescheiden worden. De acties 
tegen de bezuinigingen op passend 

onderwijs hebben voor koudwater-
vrees gezorgd. En dat terwijl het 
bieden van onderwijs dat passend is 
op veel draagvlak kan rekenen. Er 
is een grote bereidheid om het tot 
een succes te maken. Alleen is voor 
een aantal schoolteams onduidelijk 
welke gevolgen de invoering nu 
precies heeft. Schoolbesturen 
zouden daarvoor meer verantwoor-
delijkheid moeten nemen richting 
het team. 
Er speelt nog iets. Door de ‘stille 

bezuinigingen’ zijn veel onder-
wijsondersteuners hun baan 
kwijtgeraakt. Daarmee zijn niet 
alleen handen, maar is ook kennis 
verdwenen en komt er extra druk op 
onderwijzend personeel. De miljoe-
nen die nog dit jaar naar het onder-
wijs komen, zouden voor een groot 
deel aan onderwijsondersteunende 
functies besteed moeten worden.
Ik nodig je uit om samen scholen 
en onderwijspersoneel goed voor 
te bereiden op passend onderwijs. 
Met voldoende kennis, middelen en 
mensen. Het is haalbaar. Desnoods 
met wat uitstel of gefaseerd, want 
het mag nooit ten koste gaan van 
kinderen die zorg en maatwerk 
nodig hebben. Ons motto blijft: ‘Elk 
kind telt’!De acties tegen De 

bezuinigingen hebben voor 
kouDwatervrees gezorgD

Mijn kleutertjes doen sinds de herfstvakantie een 
beetje mal. 'Wij gaan onze jassen pakken', roep ik. 
Hup daar gaan  ze. Zonder duwen, trekken en sjorren 
komen zij braaf terug met hun jassen en gaan netjes 
op hun stoeltjes zitten. Ik check voor de zekerheid de 
gang even of daar niet een platgedrukte kleuter ligt. 
Zoals ik al dacht ging dit net als de afgelopen week 
zeer gestructureerd. 'Ga met je hulpmaatje in de rij 
staan', en daar staan ze alweer. Serieus kijken die 
kleine koppies mij aan. 'Waarom lach jij?', vraagt een 
kleuter. Zonder dat ik het door heb sta ik hardop te 
lachen. 'Ik vind jullie zo knap', zeg ik. Ik meen het, 
zij weten het en ik zie ze gloeien van trots. Die kleine 
regeltjes die voor een startende juf in eerste instantie 
zo onbelangrijk lijken maar juist zo belangrijk zijn, 
lijkt het schorriemorrie ineens door te hebben. 'Loop 
maar jongens', ga ik giebelend verder. Daar lopen 

ze, twee aan twee keurig in de rij. Het lijkt mijn eigen 
kleine militaire colonne wel. Vanaf de zomervakantie 
heb ik ze flink getraind, het harde werken wordt nu 
beloond. Bij al mijn vijfentwintig kleuters stop ik 
flink wat veren in het achterwerk, want ik weet, dit 
duurt niet lang. Nog even en dan is het Sinterklaas, 
vergeten we alles en zullen we zo af en toe weer eens 
lekker ongestructureerd elkaar de hersens in slaan.
 
Mirjam (34) is leerkracht groep 1/2 en 6 van 
 basisschool de notenkraker in amsterdam

Mirjam de goey
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    den besten
geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Ieder kind heeft recht op passend 
onderwijs. Dat vindt de PO-Raad, 
maar dat zijn ook geluiden die ik 
hoor van leraren, schoolleiders en 
schoolbestuurders. Als geen ander 
willen zij elke leerling het beste 
onderwijs geven, dat aansluit bij 
hun mogelijkheden. Er zijn echter 
reële zorgen. Veel leraren weten 
nog niet wat er op hen afkomt en 
ouders zijn ongerust over de zorg 
en aandacht voor hun kind. Ook 
ik weet niet precies wat passend 
onderwijs op de basisschool van 

mijn kinderen gaat betekenen. 
Toch heb ik er vertrouwen in dat 
we het met elkaar kunnen realise-
ren. De afgelopen tijd hebben we 
vooral op bestuurlijk niveau hard 
gewerkt. Dat was nodig. Als het 
op dat niveau niet goed in elkaar 
zit, is het risico dat het in de klas 
fout gaat groot. Maar nu is het heel 
belangrijk dat leraren en ouders 
goed worden geïnformeerd en 
voorbereid. Wij blijven de komende 
maanden dit proces  faciliteren en 

stimuleren.
We maken een beweging naar 
voren. Als we meer preventief 
werken en daarbij de expertise 
vanuit speciaal (basis)onder-
wijs benutten, krijgen we echt 
passend onderwijs. Dat krijgt 

nu verder vorm in ondersteu-
ningsplannen. De extra financiële 

middelen kunnen daarbij gebruikt 
worden voor ondersteuning en 
expertise, maar daar beslissen 
de samenwerkingsverbanden zelf 
over. Vergeet niet dat 1 augustus 
2014 pas het begin is. Het blijft in 
beweging. Daarom is het niet zinvol 
om invoering uit te stellen. We 
moeten nu doorpakken, zodat elke 
leerling daadwerkelijk  passend 
onderwijs krijgt. 

    Rinda den Besten is voorzitter van de PO-Raad
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we moeten nu Doorpakken, 
zoDat elke leerling 

DaaDwerkelijk  passenD 
onDerwijs krijgt

Verstand van onderwijs?
In de Tweede Kamer: verstandige mensen debatteren over zaken 

waar zij weinig verstand van blijken te hebben. Alsof caissières 

in gesprek zijn over het dashboard van een Boeing747: over 

wijzertjes, cijfertjes en lampjes. Ja, zij hebben ook gevlogen; drie 

keer naar de Canarische eilanden. Gelukkig hoeven zij niet te 

beslissen over acties in de cockpit.  Helaas, in de Kamer wordt 

wel beslist door mensen die niet weten waar het over gaat. Zij 

hebben goede bedoelingen:  ‘Er mogen geen kinderen in de knel 

komen…. dat zult u toch met mij eens zijn?’

De staatssecretaris had het over de kleutertoets, gedifferentieerde 

toetsing, Citoscores, passend onderwijs. Regelmatig sprak hij 

zichzelf tegen. Wanneer uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 

de ontwikkeling van jonge kinderen sterk fluctueert en toetssituaties 

negatieve effecten hebben, zegt hij dat er daarom vaker getoetst 

moet worden. Sommige Kamerleden noemden inhoudelijke 

argumenten; iemand had inspectierapporten geraadpleegd en 

concludeerde dat daarin tegenstrijdigheden voorkomen. Maar de 

staatssecretaris kon dat niet plaatsen. Zo debatteerden verstandige 

mensen over zaken waar zij geen verstand van hebben! Zij wilden 

vooral niet ingrijpen in de professionele verantwoordelijkheid van 

leraren. ‘Laten wij het rapport Dijsselbloem serieus nemen en ons 

niet bemoeien met het hoe, maar uitsluitend met het wàt!’

In het onderwijs hoor ik vele mensen zuchten, vertwijfeld doen zij 

dingen waarvan zij weten dat dit schadelijk is voor de ontwikkeling 

van ‘hun’ kinderen. ‘Toetsscores zijn bepalend, daarom richt ik 

mijn onderwijs op toetsen, niet meer op het kind. Moet van de 

inspectie, anders krijgen we een ‘zwak’!’

Hoe lang duurt het nog dat professionele leerkrachten onder druk  

uitvoeren wat democratisch besloten is door verstandige mensen 

die daar geen verstand van hebben!?!

Arie de Bruin (oud-onderwijsman en -columnist van 
Schooljournaal)
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‘Wat een gezeur 
rondom Zwarte Piet’

Makkers staakt uw wild geraas! Het heerlijk 
avondje is bijna gekomen. Over twee 

weken is het zover: het sinterklaasfeest. 
Een belangrijke tijd voor basisscholen met 
dit jaar een enorme hoeveelheid aandacht 
voor de kleur van Piet. Zwart. Kan dat nog 

wel? Verschijnt de Zwarte Piet dit jaar in zijn 
traditionele uiterlijk op school of is het tijd 

voor verandering?

Sinterklaasfeest roept emoties op

tot ongekende hoogte te stijgen. De basisscholen die wel reageren, 
zijn het in ieder geval over één ding met elkaar eens: de media 
kloppen de zaak op. Laten we ons vooral niet te druk maken.

Praktisch niet handig
‘Zolang er geen verbod komt op het vieren van Sinterklaas met 
Zwarte Pieten gaan we het op school ook niet veranderen’, vertelt 
kleuterjuf Femke Goedendorp van basisschool De Opstap uit 
IJsselstein. ‘Het is hier niet eens onderwerp van discussie, alleen 
rond de koffietafel. Pas als het Sinterklaasjournaal veranderingen 
in het feest doorvoert, gaan we erover nadenken. Natuurlijk 
verschilt het wel per school hoe je hiermee moet omgaan maar 
in deze regio leeft het bijna niet. Een verandering naar gekleurde 
pieten is praktisch gezien ook niet handig. Alle prentenboeken en 
verzameld lesmateriaal moeten de deur uit. Daarnaast moeten de 
liedjes veranderd worden en wij als leraren moeten de kinderen 
uitleg gaan geven. We zitten helemaal niet te wachten op deze 
poespas en we houden ons liever met andere dingen bezig. We 
steken onze tijd liever in de verandering die passend onderwijs 
met zich meebrengt.’  

Meegaan Met de tijd
De gekleurde pieten zijn al eerder geïntroduceerd in 
Nederland voordat ze aan land gingen op Curaçao. Eind jaren 
negentig stond basisschool De Blauwe Lijn uit Amsterdam 
Zuid-Oost centraal in een artikel in dit blad. Zij hadden toen al 
tien jaar Zwarte Piet ingeruild voor een gekleurde. ‘Het is een 
vrolijke Piet maar dan met de kleur rood, blauw of groen’, vertelt 
directeur Marga van Ree. ‘Het is een hype geworden en ik vind 
dat de media hier slecht mee om gaan. Ik snap heel goed waarom 
mensen zich beledigd voelen door de rol die Zwarte Piet inneemt 
tijdens het feest. Hij is onderdanig aan een blanke man. Aan mij 
niet de taak te vertellen wat andere scholen moeten doen, maar 
ik vind wel dat je hier goed over na moet denken. Het feest hoeft 
niet te verdwijnen maar inmiddels is de samenstelling van onze 
bevolking veranderd en daarmee ook de cultuur. Wij veranderen 
met die tijd mee.’ 

In alle kleuren van de regenboog. Zo huppelen 
de Pieten op Curaçao aan land. De stoomboot 
is namelijk tijdens zijn tocht door een regen-
boog gevaren en de kleurtjes zijn achtergeble-
ven op de gezichten van de pietenbazen. De 
kinderen geloven het en dat is het belangrijkst. 
Het feest is aangepast om de discussie te 
sussen. Niet de discussie van dit jaar, nee, van 
vorig jaar en daarvoor. Want dit onderwerp 
komt al tientallen jaren rond deze tijd opborre-
len. Schooljournaal schreef er in 1997 al over. 

gevoelig 
Moet het feest dan aangepast worden op 
school? Weinig scholen willen op deze vraag 
reageren. Zelfs hoe ze het gaan vieren willen de 
scholen liever niet openbaar maken. Voor de 
meeste betrokkenen ligt het onderwerp toch 
veel te gevoelig, slechts een enkeling geeft aan 
dat de Werkgroep Sinterklaas nog niet bezig is 
met de voorbereidingen. Want een uitspraak 
doen over Zwarte Piet kan riskant zijn. Een 
bedreigende situatie op het Malieveld in Den 
Haag en doodsbedreigingen op Facebook 
richting zangeres Anouk maken de sfeer er niet 
prettiger op. Het raakt mensen en de ethiek-
kwestie rondom het onderwerp lijkt dit jaar 
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Pakjesdag
Een andere basisschool in Amsterdam Zuid-Oost viert het feest 
helemaal zonder pieten én zonder sint. Ze vieren het zeker wel, mét 
cadeautjes. Pakjesdag heet de viering. Dat alle basisscholen in dit 
stadsdeel hiermee bezig zijn, is niet het geval. Zo rigoureus en snel 
de veranderingen doorgevoerd zijn op de ene school, zo weinig is 
het aan de orde op de andere school. Om de hoek bij de hindoeïs-
tische basisschool Shri Laksmi gaan ze helemaal niets veranderen 
aan het feest. Directeur Rabin Mathoera: ‘We gaan het vieren 
zoals we elk jaar doen met een Sinterklaas en drie Zwarte Pieten. 
De kinderen krijgen snoepgoed en een cadeautje, daar gaan we nu 
niets aan veranderen.’

afbreuk
Op de Van Brienenoordschool in Rotterdam vieren ze het 
feest zoals ze altijd al gedaan hebben. Hier gaan ze daar pas aan 
gekleurde pieten denken als er van hoger hand besloten wordt dat 
het niet meer mag. Ze hebben er nog geen ouder over gehoord 
en de kinderen zijn er niet mee bezig. De prioriteiten van de 
leerkracht hier liggen naar eigen zeggen ‘meer bij de bezigheden als 
bijvoorbeeld de rapporten dan bij de vraag of het feest aangepast 
moet worden.’ ‘Gelukkig!’, vertelt juf Vanda van groep 5 opgelucht. 
‘Dat gezeur om niets, het was prima zoals het was. Zelf kom ik 
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uit Kaapverdië en ik ben donker van huids-
kleur. Op negenjarige leeftijd kwam ik naar 
Nederland. Ik geef toe: ik moest eerst aan het 
feest wennen maar ik voel me er nu prima bij. 
Het feest aanpassen op school? Nee, dat doet 
afbreuk aan het echte verhaal. Het is puur een 
traditie. Ik snap wel dat je je beledigd voelt, 
wanneer je als donker persoon voor Zwarte Piet 
wordt aangezien, maar zoiets heb ik nog nooit 
meegemaakt. Je moet het los van de slavernij 
zien. Het beeld van Zwarte Piet is veranderd. 
Je moet het anno 2013 bekijken. Pieten zijn 
de hulpjes van Sinterklaas op een positieve 
manier. De sint is niet de baas en geeft geen 
bevelen, de pieten helpen alleen maar.’ 

Marjolein Bakker

‘we besteDen onze tijD 
liever aan De veranDering 
Die passenD onDerwijs met 
zich meebrengt’



jasper van dijk (tweede van rechts): ‘Wacht nog een jaar met passend onderwijs!’
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Politieke zorgen over 
passend onderwijs 
en toetsgekte 

Fo
to

: H
an

s 
K

ou
w

en
ho

ve
n

Toetsgekte, afrekencultuur, te grote klassen, passend onderwijs. Daar maakte de Tweede Kamer zich 
druk om, vorige week bij de behandeling van de onderwijsbegroting. ‘Welkom op het songfestival! 
School 1, twelve points! School 2, zero points! Ranking the schools!’ stak Jasper van Dijk (SP) de 

draak met de afrekencultuur. De bewindslieden bewogen hier en daar mee, maar niet veel.
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De kleutertoets is de oppositiepartijen 
een doorn in het oog. In de Tweede 
Kamer is nooit besloten tot invoering 
van een dergelijke toets, zo merkte een 
aantal Kamerleden op, en opeens staat 
hij in het toetsingskader van de Inspec-
tie. Van Dijk (SP): ‘Ik vind dat dat niet 
kan!’ Michel Rog (CDA): ‘Wanneer heb-
ben wij in dit huis de afspraak gemaakt 
om kleuters te toetsen?’ Staatssecretaris 
Dekker ontkende dat de Kamer is 
gepasseerd op dit punt. ‘Er is in mijn 
ogen niets geheimzinnigs gebeurd.’ Wel 
beloofde hij bij herziening van het toet-
singskader te bekijken of een dergelijke 
toets wel nodig is. Hij wees er op dat er 
‘echt geen sprake zal zijn van zwetende 
kleuters die zitten te zwoegen op hele 
lange testen.’ En er zou ook geen sprake 
zijn van standaardisering van het kleute-
ronderwijs, hoewel er volgens hem wel 
een landelijke, objectieve toets nodig is. 

cijferfetisjisMe
Ook de prestatiedrift die spreekt uit de 
onderwijsbegroting stuitte Kamerleden 
tegen de borst, met name de ambitie om 
de gemiddelde Citoscore te laten stijgen 
van 535,5 naar 537 punten. Van Dijk 
grapte: ‘Welkom op het songfestival! 
Ranking the schools! School 1, twelve 
points! School 2, zero points! Deze 
bewindslieden reduceren de school tot 
een toetsfabriek!’ Rog (CDA): ‘Ons 
onderwijs lijdt aan Citoïsering. Het doel 
van dit kabinet is om de Citoscores te 
verhogen. Wat een cijferfetisjisme!’ Ook 
regeringspartij PvdA liet bij monde van 
Loes Ypma weten niet blij te zijn met de 
Citoscore als streefcijfer in de begroting, 
omdat die score op zich niet veel zegt 
over de kwaliteit van het onderwijs. 
Dekker verdedigde zich met de woor-
den: ‘Waarom zou je niet laten zien 
hoe goed je bent als school?’ Hij hield 
vol dat een Citoscore wel iets zegt over 
de kwaliteit van het onderwijs. ‘Als wij 
gaan voor beter onderwijs, dan zou zich 
dat moeten doorvertalen aan het eind 
van groep 8 in een hogere Citoscore.’ 

Wel nam de staatssecretaris een idee van het CDA over om te 
experimenteren met minder Inspectietoezicht op scholen die het 
aantoonbaar goed doen. Zeer goede scholen kunnen bijvoorbeeld 
elkaar beoordelen of ouders inzetten voor kwaliteitsbewaking. 
‘Maar scholen die het slecht doen, moeten wel last hebben van 
ons!’, waarschuwde Dekker. 

Passend
Kamerbreed was er vrede over het extra geld voor onderwijs, 
deels door het Nationaal Onderwijsakkoord, deels door het 
Herfstakkoord. Maar genoeg is het allemaal niet, meende de 
oppositie. De klassen zijn bijvoorbeeld veel te groot om passend 
onderwijs mogelijk te maken. Van Dijk: ‘Stop de grote klassen! 
De bewindslieden zeggen dat de gemiddelde groepsgrootte wel 
meevalt, maar gemiddeld gezien is er ook geen armoede.’ Hij 
haalde Schooljournaal en een onderzoek van CNV Onderwijs aan, 
waaruit blijkt dat 60 procent van de schoolleiders niet klaar is 
voor passend onderwijs, mede doordat de klassen te groot zijn. 
‘Wacht er nog een jaar mee. Zorg dat scholen er klaar voor zijn en 
dat klassen kleiner worden.’  Paul van Meenen (D66) stelde voor 
passend onderwijs gefaseerd in te voeren: wel als scholen er klaar 
voor zijn en niet als scholen dat niet zijn. 
Ypma (PvdA) fel: ‘Betekent dit dat u accepteert dat er nog een jaar 
langer kinderen thuis zitten? Er blijven gewoon 70.000 plekken 
in het speciaal onderwijs, dus doe nou niet mee aan de indianen-
verhalen.’ Karin Strauss (VVD): ‘40 procent van de scholen is er 
dus wel klaar voor. Waarom is dat zo? Dat zou ik wel eens willen 
onderzoeken. Het is al een gefaseerde invoering, pas in 2021 
is het volledig ingevoerd. In die fases is het mogelijk om extra 
ondersteuning te vragen.’ Ook de bewindslieden lieten weten vast 
te willen houden aan augustus 2014 als invoeringsdatum.

acadeMici
Alle bovenbouwdocenten op het vwo academisch geschoold. Dat 
stelde VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg voor. ‘Zonder heldere 
doelen ben ik bang dat we niet vooruit gaan. Wij willen dat in 
2020 alle vwo-bovenbouwdocenten academisch geschoold zijn. 
Nu is dat voor 30 procent van de docenten niet het geval, 3.000 
docenten. Wie kan leerlingen nu beter voorbereiden op de weten-
schap dan de ervaringsdeskundigen zelf?’ Minister Jet Bussemaker 
zei daarover eerder in het Radio 1 Journaal: ‘Ik zou niet zo ver 
willen gaan dat dat 100 procent moet zijn. Kan Johan Cruyff dan 
geen sport meer geven in de bovenbouw?’ Staatssecretaris Dekker 
omarmde het voorstel van zijn partijgenoot. Hij kon ‘er een heel 
eind in meegaan’, zei hij, ‘maar voor sommige cultuur- of bewe-
gingsvakken is er geen academische opleiding.’ Zittende docenten 
moeten bovendien niet gedwongen worden een hele opleiding 
te doorlopen. In de Kamer is een meerderheid voor het plan van 
upgrading van deze groep docenten. 

Ciska de Graaff

Politieke zorgen over 
passend onderwijs 
en toetsgekte 
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‘Het brengt leraren in spe op een andere  
      manier in contact  met scholieren’

Als hbo-student een scholier van de 
basisschool of middelbare school een jaar lang 

begeleiden als persoonlijk coach. Studenten 
pedagogiek en studenten van de pabo en 

tweedegraads lerarenopleidingen van de 
Hogeschool van Amsterdam doen dat met het 

project SalsA, de Stad als Academie.  

van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat is bewust gedaan 
om het project een vaste plek binnen de opleiding te geven, 
bijvoorbeeld als (deel van een) stage. Studenten van het eerste, 
tweede en derde leerjaar kunnen hiervoor worden ingezet. Voor 
studenten pedagogiek, zoals Alicia, is het een stage op zich, omdat 
de vaardigheden die met SalsA getraind worden onderdeel zijn van 
de opleiding. ‘Vaardigheden zijn bijvoorbeeld een band opbouwen 
met een leerling en het individu beter leren kennen’, zegt Liz 
Savage, projectmanager bij de HvA. Anders is het bij de lerarenop-
leidingen. Daar is het project maar een deel van de stage, omdat 
studenten een extra vaardigheid kunnen leren naast het lesgeven. 

Ervoor zorgen dat twee brugklassers met 
autisme beter leren plannen en hun huiswerk 
beter maken. Dat is wat eerstejaars pedagogiek-
student Alicia Kromokario vorig jaar voor haar 
kiezen kreeg. En dat was af en toe best lastig. 
‘In het begin was het heel moeilijk om contact 
te maken met de jongens en om een gesprek 
met ze te voeren. Voor een deel kwam dat 
omdat ze autisme hebben, maar ook omdat ik 
een meid ben.’  

sPeeddate
Het idee voor de persoonlijke coaches ont-
stond bij de ideële stichting Academie van de 

Stad, die zich inzet voor ontwikkeling en leef-
baarheid van de stad door onder andere samen 
te werken met het hoger beroepsonderwijs. 
SalsA begon vorig jaar met drie deelnemende 
scholen. Dit jaar zijn het negen middelbare 
scholen en twee basisscholen, weet Charlotte 
Hendrickx, projectcoördinator bij Academie 

van de Stad. Bij de scholen die zich aanmelden, 
kunnen in principe alle kinderen begeleiding 
krijgen, niet alleen probleemkinderen. ‘Het 
streven is om iedereen te coachen.’ Om te 
zorgen dat de coaches ook bij de leerlingen 
passen, moeten zij eerst een training volgen. 
Daarin wordt onder andere ingegaan op 
persoonlijke eigenschappen. Zo weet de orga-
nisatie meer over de coaches. Docenten van 
deelnemende scholen weten weer veel van de 
leerlingen. Op die manier worden de matches 
gemaakt. Maar er zijn ook scholen waar er een 
soort speeddate wordt georganiseerd.
De deelnemende studenten komen allemaal 
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alicia kromokario: ‘ik kreeg echt een band met die twee jongens.’
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een echte band
De bedoeling is dat de kinderen zelf hun doelen bepalen, de 
coach moet vervolgens bedenken hoe hij of zij daarbij kan helpen. 
Voorbeelden van doelen waarmee kinderen vorig jaar zijn geholpen 
zijn erg divers. Zo zijn er kinderen die zich afvragen wat ze met 
hun vrije tijd moeten doen. En er was een Turks meisje dat van 
school moest, omdat het niveau te hoog lag. Omdat haar ouders 
nauwelijks Nederlands spraken, heeft de coach toen geholpen met 
het vinden van een nieuwe school. Ander voorbeeld was iemand 
die een huisdier wilde hebben, maar dat niet mocht van de ouders. 
Samen met de coach is toen afgesproken dat er wel een hamster 

mocht komen. Kromokario helpt vooral bij het 
beter plannen en maken van huiswerk. Waar dat 
in het begin soms wat stroef verliep, ging het na 
verloop van tijd steeds beter. ‘Ik merkte echt dat ik 
een band kreeg met de jongens. Door gesprekken 
met hun ouders en de mentor, moest ik een plan 
maken om ze te helpen. Dat ging vaak goed. Als 
beloning ging ik dan wel eens met ze naar de bios-
coop. Ik werd echt een soort maatje van ze.’ Maar 
niet altijd lukte de dingen die Kromokrario wilde. 
Iedere week gaf zij aan Charlotte Hendrickx door 
hoe het ging. ‘Als iets niet lukte, had ze goede tips 
voor me. Ze wist bijvoorbeeld op welke manieren 
ik het ijs kon breken of welke materialen ik kon 
gebruiken.’ Aan het eind van vorig schooljaar 
waren de schoolcijfers van de twee jongens een 
stuk omhoog gegaan. ‘Maar met het plannen had-
den ze nog wel moeite. Dat vond ik jammer, maar 
voor mij was het pas een eerste stage en ik heb er 
veel van geleerd. Het was echt een project met een 
goede opzet.’

blij Met aandacht
Kromokario is niet de enige die positief is over het 
project. Van de leerlingen die deelnamen heeft 70 
procent hun leerdoelen bereikt. Van de studenten 
is dat 87 procent. Zij beoordelen het project met 
een 7,5 als rapportcijfer. Dat terwijl de studenten 
een heel jaar lang de kinderen moeten begeleiden, 
en soms ook in hun vrije tijd. ‘Geen van de stu-
denten is daardoor afgehaakt’, weet Savage. Ook 
docenten van basis- en middelbare scholen zijn 
blij met het project. Savage: ‘Een onderzoek naar 
de beoordeling van het project loopt nog, maar 
ik hoor wel dat docenten het fijn vinden dat leer-
lingen nu individuele aandacht krijgen. En er zijn 
meer scholen die mee willen doen aan het project 
dan wij aankunnen.’
Met de twee jongens die Kromokario begeleidde 
gaat het goed. Maar zelf ziet ze hen niet meer. ‘Het 
is niet de bedoeling dat ze afhankelijk worden van 
mij. En het had ook invloed op mijn vrije tijd, dat 
vond ik tijdens de stage niet erg, maar het is niet 
goed als dat altijd zo is. Daarom heb ik ze aan het 
eind van mijn stageperiode erop voorbereid dat ik 
na een tijdje niet meer langs zou komen.’ 

Tim Steen

‘Het brengt leraren in spe op een andere  
      manier in contact  met scholieren’

alicia kromokario: ‘ik kreeg echt een band met die twee jongens.’
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‘Mijn zusje zit op de 
huisbouwschool’

Anekdotes van een ‘ouderwetse’ schooljuf

‘Wat is het jammer dat ze niet meer leeft. Dit had ze erg leuk 
gevonden’, zegt mijn vader tegen me als ik hem vertel dat ik 
een verhaal mag schrijven over de schriftjes die mijn oma 
bijhield over grappige en gekke gebeurtenissen van haar kin-
deren in de klas. En dat kan ik alleen maar beamen. Want 
hoewel ze de laatste tijd af en toe een beetje vergeetachtig 
was, kon ze honderduit praten over haar tijd als juffrouw. 
Dat maakte de meestal toch al grappige stukjes die in de 
schriftjes staan nog leuker.

Uitzonderlijk
Ik herinner me dat ik een jaar of vijf geleden bij haar op 
bezoek was en dat ze de schriftjes uit een lade haalde om er 
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juffrouw joop Steen op een klassenfoto in 1953.

‘Wat zoek jij hier?’ ‘Een jas.’ ‘We 
spreken hier met twee woorden. 

Wat zoek jij hier?’ ‘Een blauwe 
jas.’ Het is een van de vele korte 

anekdotes die mijn oma opschreef 
in een schriftje. Het zijn de woorden 

die de herinnering aan haar leven 
als schooljuf in stand houden. Mijn 

oma kan er zelf helaas niks meer 
over vertellen. Zij is anderhalf jaar 

geleden overleden. 
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uit voor te lezen. Eén uitspraak van een leerling staat nog 
in mijn geheugen gegrift, omdat mijn oma dat zo leuk kon 
vertellen en er zelf de humor ook wel van in zag. Leerlingen 
moesten tellen hoeveel sommen er op een vel papier ston-
den en het antwoord daarvan opschrijven. Eén leerling was 
zo gevat om ‘veel ste veel’ op te schrijven. ‘Mijn zusje zit op 
de huisbouwschool’, was ook zo’n uitspraak van een leerling, 
die mijn oma dan met haar keurige juffrouwenhandschrift 
in een schriftje schreef. Ander voorbeeld: ‘Schrijf eens het 
woordje kous.’ ‘Ik schrijf wel sok, dat is toch hetzelfde.’ Of: 
Een leerling vraagt wat snot is, waarop een andere leerling 
antwoordt dat het afval van de hersens is. En op de opmer-
king van mijn oma dat een vader niet op de ouderavond 
was, zei een leerling: ‘Nee, want mijn vader houdt niet van 
koffie.’
Mijn oma (Johanna Frederika Steen–van Dijk, geboren in 
1933, roepnaam Joop) gaf al lang voor ik geboren werd les 
in het primair onderwijs en vooral in de eerste klas (groep 
3). Voor die tijd was dat uitzonderlijk. Er waren niet veel 
vrouwen die werkten. Toen mijn oma op haar achttiende 
op de Kweekschool in Maastricht zat (de voorloper van de 
Pabo), zat er slechts één ander meisje bij haar in de klas. Op 
de Kweekschool leerde oma mijn opa kennen. En toen ze op 
die school klaar was, ging ze in het onderwijs werken om te 
sparen voor haar huwelijk. 

degelijk en betrokken
En werken in het onderwijs beviel haar uitstekend. Mijn 
oma noemde zichzelf een ouderwetse schooljuf. Ze was 
er trots op dat ze kinderen op een degelijke en betrokken 
manier de beginselen leerde, waar ze later in het leven mee 
verder konden. Zo is er een verhaal van een jongetje dat vol-
gens haar collega’s een beetje achterlijk was en daarom maar 
achter in de klas mee moest sukkelen. Dat gebeurde niet bij 
mijn oma. Zij ontdekte dat het jongetje niet goed kon horen 

‘Mijn zusje zit op de 
huisbouwschool’

en nam hem mee naar de oorspecialist. 
Na behandeling kon hij de lessen gewoon 
weer volgen. Voor mijn oma was dat heel 
belangrijk. Kinderen die niet goed mee 
konden komen in de les, toch een stapje 
verder proberen te helpen. 
Toen haar kinderen werden geboren, 
stopte ze met lesgeven, dat hoorde zo in 
die tijd. Maar zelfs toen bleef ze af en toe 
zieke leerkrachten vervangen. En op het 
moment dat haar jongste zoon drie jaar 
oud was, dat was in 1970, ging ze weer 
voltijds aan de slag. Hij ging naar het kleu-
terklasje dat naast de school lag waar mijn 
oma lesgaf. 
Wat mijn oma na 1970 vooral in de 
schriftjes schreef, zijn onbedoelde verspre-
kingen van de kinderen uit de klas. Die 
blijven, zelfs na zo’n lange tijd, leuk om te 
lezen. Zo zat er een leerling bij mijn oma 
in de klas van wie de vader ‘hoge bloedaf-
drukking’ had. Een ander kon één ‘tegen-
stander’ niet vinden, toen hij eigenlijk een 
boekensteun bedoelde. En een ‘bruine’ 
jongen kwam volgens een leerling niet 
van de Antillen maar van de Antenne. De 
vader van een andere leerling legde volgens 
zijn zoon of dochter geen rioolbuizen maar 
vioolbuizen. Toen de klas ging zingen, 
wilde een leerling graag nog eens dat liedje 
van de ‘wijzers uit het oosten’ zingen. En 
van zadelpijn had de jongen die veertig 
kilometers gefietst had geen last, maar hij 
had wel pijn aan zijn kont. 

geen vloeren dweilen
Bijna waren al deze herinneringen er niet 
geweest. Toen mijn oma op zeventienjarige 
leeftijd klaar was met de hbs (voorloper 
van atheneum) zou ze eigenlijk naar de 
Vroedvrouwenschool gaan. Daar vonden ze 
haar echter te jong. Ze mocht er wel huis-
houdelijke klusjes doen tot ze oud genoeg 
was. Maar ze had geen hbs-diploma om 
vloeren te dweilen. Om de tijd te overbrug-
gen tot ze wel naar de Vroedvrouwenschool 
kon, ging ze naar de Kweekschool. Maar 
toen ze daar haar diploma had gehaald, 
wilde ze geen vroedvrouw meer worden. 
Ze ging werken in het onderwijs en leerde 
van begin jaren ’50 tot begin jaren ‘90 hele 
generaties lezen, schrijven en rekenen. 

Tim SteenFo
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‘Ze geven hier onderwijs  met hun hart!’
‘Wat kan ik hier nou aan toevoegen als 

Nederlandse juf? Ze geven hier onderwijs met hun 
hart! Daar kunnen wij in Nederland nog wat van 
leren!’ verzucht Magda Bonekamp, zelfstandig 
remedial teacher, emotioneel als ze terugkomt 
van haar eerste dagje school in Uganda. Zes 
Nederlandse Werelddocenten op de Bazaar 

Wardschool in Kumi. 

Edukans Werelddocenten in actie in Uganda

kracht aan De Ark in Huizen, de juf met 
een rekenles. Ze doen alsof ze een bus 
zijn, waar kindjes in- en uitstappen. ‘Er 
stappen nu twee kindjes uit, hoeveel zijn 
er dan over?’  De hilariteit is groot als de 
denkbeeldige bus door het lokaal hobbelt. 
Van Wieren was vorig jaar ook in Uganda 
en is onder de indruk van de veranderin-
gen op de school. ‘Leerlingen zijn actiever, 
leraren differentiëren meer en hanteren 
meer werkvormen. Het is echt geweldig 
om te zien!’ 

enorm motiverend
Anne van Raalte, docent scheikunde aan 
het Novum gymnasium in Voorburg, 
komt net terug van een les in primary 5. 
‘Ik schaam me een beetje: ik heb eind van 
dit schooljaar een brief aan mijn rector 
gestuurd waarin ik protesteer tegen het 
feit dat ik een 6vwo-klas krijg met 34 
leerlingen. Terwijl ik zie dat het hier, in 
een groep met 91 leerlingen, ook lukt om 
proefjes te doen! De leraar heeft laten zien 
wat je krijgt als je water en bloem mengt: 

In primary 4 zitten 105 leerlingen ademloos te luisteren 
naar Mirjam de Jong, docent mondhygiëne aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, die een tanden-
poetsles geeft. De kinderen zijn euforisch als ze allemaal 
een tandenborstel krijgen; zelf gebruiken ze daar een 
takje voor. Buiten in een kring oefenen ze met z’n allen 
de tandenpoetsbewegingen die De Jong voordoet. Juf 
Florence, die samen met haar Nederlandse collega de 
les voorbereidde, verzucht: ‘Ik wil graag leren hoe ik 
met al die verschillende niveaus in de klas om moet 
gaan. En ik wil de Nederlandse leraren leren hoe ze een grote klas 
kunnen managen.’ 

met hUn hart
Even verderop werkt remedial teacher Magda Bonekamp samen 
met de Ugandese teacher special needs Sarah met twee leerlingen 
met beperkingen. De Ugandese juf wil dat het jongetje met het 
Downsyndroom hen aankijkt en duwt hardhandig zijn gezicht 
omhoog. ‘Voor mij hoeft dat niet hoor, als ze maar luisteren’, 
haast Bonekamp zich te zeggen. Later, als zich een groep kinderen 
om het tafereeltje heen verzamelt, slaat de Ugandese juf hen 
hardhandig uiteen. Ze vertelt over haar ambitie om een eigen 
school voor zorgleerlingen te beginnen. ‘Veel ouders houden de 
kinderen thuis, ze schamen zich. Ik wil ze vertellen dat elk kind 
wel iets kan leren, al is het dan misschien niet lezen en schrijven, 
maar wel aankleden of tanden poetsen.’ Bonekamp verzucht bij 
terugkeer emotioneel: ‘Wat kan ik hier nou aan toevoegen? Ze 
geven hier onderwijs met hun hart, daar kunnen wij in Neder-
land nog wat van leren!’
Even verderop, op het schoolplein, poept een klein meisje in het 
gras, schudt met haar billen en trekt haar broek weer op.

veranderingen
In primary 1 assisteren Annelies van Wijgerden, leerkracht aan 
basisschool De Hoeksteen in Well, en Judith van Wieren, leer-
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pap! Dat vond ik zo mooi, want de kinde-
ren hadden honger en konden vervolgens 
hun eigen brouwsel opeten. Ik blijf 34 
leerlingen veel vinden, maar dit werkt wel 
enorm motiverend!’ 

naScholingSbUdget
Joske de Gooier, docent Frans op het 
Christiaan Huygenscollege in Eindhoven, 
houdt zich ondertussen vol geduld bezig 
met een groepje van acht wat oudere leer-
lingen die niet kunnen lezen en schrijven. 
Vanaf primary 4 is Engels de voertaal 
in het Ugandese onderwijs en dat valt 
sommige leerlingen, die buiten school de 
Engelse taal nauwelijks gebruiken, nogal 
zwaar. De Gooier is de enige in de groep 
die niet zelf haar reis hoefde te betalen. 
Haar schoolbestuur bekostigde het. Ze ver-
telt: ‘Mijn school wilde hiermee iets goeds 
doen voor het onderwijs daar, en dat 
ik ook nog verrijkt terug kwam is mooi 
meegenomen. Ik heb in ruil daarvoor veel 
energie gestoken in fondsenwerving en na 
terugkeer een praatje gehouden voor mijn 

‘Ze geven hier onderwijs  met hun hart!’

collega’s van de drie vestigingen. Misschien heb ik op die manier wat 
collega’s geïnspireerd. Wat ik heb geleerd daar? Dat een les leuker 
is als ík leuk ben, dan als ik niet leuk ben en wel de les tot in de 
puntjes heb voorbereid. Voor Uganda moest alles in mijn lesvoor-
bereiding didactisch verantwoord zijn, met veel actieve werkvormen 
en andere goede methoden. Tijdens mijn reis heb ik ervaren dat het 
vooral gaat om dat je er écht staat, dat je écht contact maakt met de 
leerlingen. Ik sta nu wel een beetje anders voor de klas ja, hoewel ik 
het ook moeilijk vind het vast te houden. Wat ik gedaan heb voor de 
leraren daar? Ik denk dat ze het gevoel hadden dat ze gesteund wer-
den en dat ik ze wat hoop en kracht heb kunnen geven.’

Ciska de Graaff

edUkanS werelddocent
Ga mee naar een ontwikkelingsland, waar je samenwerkt met 
lokale docenten of schoolleiders. Je draagt als Edukans Wereld-
docent bij aan beter onderwijs voor arme kinderen en verbetert 
je eigen competenties. 2014: Meivakantie – Malawi, Kenia en 
Ethiopië. Zomervakantie: - Uganda, Peru en Suriname. Herfst-
vakantie – India en Ghana. Je wordt uitgebreid voorbereid in een 
trainingsweekeinde. Een school(bestuur) kan een financiële bij-
drage doen vanuit het nascholingsbudget of goededoelenpotje. 
Werelddocent.edukans.nl



Individuele Belangen

Het gezicht van juf Josefa staat op onweer als ze na een lange 
werkdag thuis komt. In de teamvergadering heeft de directeur  
gemeld dat in de komende maanden twee collectieve scholin-
gen gepland zullen worden. Die cursussen vinden uitgerekend 
plaats op donderdagmiddag, als zij niet werkt.  Niet alleen Jose-
fa, maar ook een paar andere collega’s zijn boos dat dit zomaar 
zonder overleg wordt besloten. Ze willen nagaan of dat zo maar 
kan. Navraag bij hun bond maakt duidelijk dat de directeur 
niet zomaar mag bepalen dat iedereen moet terugkomen voor 
een scholing.

Het is een misverstand dat een leraar alleen maar voor werk-
zaamheden kan worden ingezet op een dagdeel of dag waarop hij 
les geeft. In de cao staat een zogenaamde beschikbaarheidstabel. 
Daarin staat vermeld op hoeveel dagdelen een leraar inzetbaar 
is en over hoeveel werkdagen die dagdelen verspreid mogen 
worden. Voor een parttimer zal het zo zijn dat het aantal dagde-
len waarin lestaken zijn ingeroosterd kleiner is dan het aantal 
dagedelen waarvoor hij mag worden ingeroosterd. Dat geeft de 
directeur de mogelijkheid om de parttimer ook in te roosteren 
voor niet-lesgebonden activiteiten als vergaderingen, ouderavon-
den en scholing.
Josefa heeft een werktijdfactor van 0,60. Zij kan ingezet worden 
op zes dagdelen, verspreid over vier werkdagen. Zij heeft dus een 
vrije dag per week waarop zij niet kan worden ingeroosterd. En 
aangezien dat op donderdag niet voor lesgevende taken is, gaat 
Josefa er van uit dat dit haar vrije dag is. Dat blijkt echter niet 
automatisch zo te zijn.
De cao bepaalt dat de leidinggevende eenmaal per jaar de werk-
dagen voor iedere parttimer vaststelt. Dat gebeurt voorafgaande 
aan het schooljaar waar de afspraken betrekking op hebben. Ook 
moet de leidinggevende overleggen met de parttimer over de 
werkdagen.

Bij het vaststellen daarvan moet de leidinggevende voorts reke-
ning houden met de verplichtingen die de werknemer heeft bij 
een eventuele andere werkgever, maar ook met verplichtingen 
in de privé-sfeer. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan kin-
deropvang. Dat wil niet zeggen dat werkzaamheden alleen maar 
kunnen worden ingeroosterd op dagen dat de werknemer geen 
andere verplichtingen heeft.  De schoolorganisatie zal het waar-
schijnlijk niet mogelijk maken om met alle wensen van alle werk-
nemers rekening te houden. Daarom is het ook zo belangrijk om 
de werkdagen voorafgaande aan het schooljaar vast te leggen. Dat 
geeft ruimte om nog te schuiven met andere verplichtingen.

voorafgaand vastgelegd
Maar hoe zit het nou met die vrije donderdag van Josefa? Als de 
directeur verstandig is maakt hij voorafgaande aan het schooljaar 
een planning van de activiteiten waar de parttimers bij aanwezig 
moeten zijn. Collectieve scholingen, ouderavonden en vergade-
ringen kun je allemaal plannen voordat het schooljaar begint. 
En dan kan het best zo zijn dat de scholingen op een donderdag 
terecht komen. Als dat zo is zal de directeur voor die weken een 
andere vrije dag moeten inroosteren voor Josefa. Ze is immers 
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Moet ik op een niet-werkdag 
terugkomen voor een cursus?

vraag:

aNTwoord:

Foto’s: Wilbert van Woensel



maar op vier dagen inzetbaar. Dat zou kunnen betekenen dat 
er ook met lestijden geschoven moet worden, omdat zij op alle 
andere dagen dan de donderdag is ingeroosterd voor lestaken. Een 
hele puzzel dus en alleen al daarom is het van belang dat tijdig te 
plannen. Het is dus niet zo dat parttimers per definitie altijd op 
dezelfde dag van de week vrij zijn. Dat kan variëren, maar moet wel 
voorafgaande aan het schooljaar vastgelegd zijn. Als op deze manier 
is afgesproken wat voor een schooljaar de werkdagen zijn mag de 
leidinggevende de leraar niet verplichten naar school te komen 
voor werkzaamheden, ongeacht of het daarbij gaat om lestaken of 
andere werkzaamheden. Van deze bepalingen kan alleen worden 
afgeweken als beide partijen (werknemer en werkgever) het daar 
over eens worden of als er sprake is van incidentele, onvoorzienba-
re omstandigheden.  

compensatie
Als dit verhaal in de teamvergadering wordt besproken heeft mees-
ter Frans ook nog een vraag. Hoe zit dat eigenlijk met de leraren 

die Bapo hebben ? Zijn dat ook parttimers? Nee, je bent geen 
parttimer als je in een hele baan Bapo opneemt. Maar ook voor 
de opname van Bapo gelden afspraken. Die zijn vergelijkbaar 
met de afspraken voor de inzet van parttimers. Voordat het nieu-
we schooljaar begint leg je vast op welke dagen de Bapo wordt 
opgenomen. Dat zal in de praktijk meestal een vaste dag of 
dagdeel zijn. Maar ook hier geldt dat je daar vanaf kunt wijken. 
De leraar die op donderdag een hele Bapo-dag heeft kan wel 
verplicht worden om op een donderdag waarop scholing (of een 
andere activiteit) plaats vindt aanwezig te zijn. Voorwaarde is ook 
hier dat dan sprake is van compensatie op een andere dag in die 
week én dat dit voorafgaande aan het schooljaar is vastgelegd. 
Uiteraard geldt bij al deze regelingen dat je in onderling overleg 
tot andere afspraken kunt komen, dus als beide partijen het daar 
samen over eens zijn. Een goede toepassing van deze spelregels 
garandeert zeker niet dat er geen problemen zullen ontstaan, 
maar het maakt de kans daarop in ieder geval wel een stuk 
kleiner.

overzichT regiospreekureN 

dinsdag  12 november  Roermond
dinsdag  12 november  Assen
donderdag  14 november  Apeldoorn
maandag  2 december  Utrecht
dinsdag  3 december  Roermond
dinsdag 10 december  Assen

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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cnv nog niet tevreden over plannen van 
klijnSma voor nieUwe penSioenregelS 
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft aan de Tweede 
Kamer laten weten dat zij in 2015 één vernieuwd financieel 
toetsingskader voor pensioenfondsen (FTK) wil gaan invoeren. 
Zij grijpt daarmee naar een variant tussen een nominaal en reëel 
kader in. In eerdere plannen van Klijnsma moesten pensioen-
fondsen nog gaan kiezen tussen behoud van het huidige, maar 
wel aangescherpte nominale pensioencontract of overstap op een 
nieuw reëel pensioencontract. Het CNV vindt dat de nieuwe 
plannen van de staatssecretaris nog op een aantal cruciale punten 
tekortschieten. Zo vindt het CNV dat de tussenvariant invoering 
van een echt reëel pensioencontract met de ambitie van volledige 
waarde- of welvaartsvastheid niet in de weg mag staan. Ook blijft 
het CNV zich hard maken voor een realistische en stabiele reken-
rente. Daarmee worden onnodige en de conjunctuur versterken-
de fluctuaties in pensioenrechten en premies voorkomen. 

nieUw hUlpmiddel voor FUnctiemix
Wil je inzicht in hoe je school er voor staat met betrekking tot de 
Functiemix? Check dan www.hetkaninhetonderwijs.nl. Na het invullen 
van een aantal stellingen zie je hoe je school presteert. Ook krijg je 
tips over eventuele vervolgstappen die je kunt ondernemen. Door 
de Functiemix krijgen scholen extra financiële middelen om leraren 
een kans te geven carrière te maken voor de klas. Uiterlijk 1 augustus 
2014 moeten de gestelde doelstellingen zijn behaald. Wil je weten 
of je als leraar kans maakt op een hogere 
functie? Ga dan naar www.meerverdienenin-

hetonderwijs.nl. Op deze site tref je de 
Functiemixscan aan. Deze scan geeft 
inzicht of je voor een hogere functie 
in aanmerking komt. Heb je nog 
vragen? Neem dan gerust contact 
op met onze functiecoach via 
(030) 751 10 30. 



Werk & Recht



Cursussen
veel mensen in het onderwijs ervaren een hoge werkdruk. tegelijkertijd bezorgt (een deel) van het werk hen 

veel plezier. wat zorgt bij u voor werkdruk, en wat geeft u een prettig gevoel  in wat u doet. is dit nog in balans, 

of vormt de hoeveelheid aan taken en verplichtingen een bedreiging voor het werkplezier? 

inhoud 
In deze cursus wordt zowel ingegaan op de 
werkdrukkant als de werkplezierkant. We gaan op zoek 
naar een nieuwe balans tussen deze twee. 
Druk is het altijd in het onderwijs, en dat zal het wel 
blijven, maar hoe valt toch meer plezier in het werk te 
ervaren? 
Op welke gevaren moet worden gelet, hoe valt de 
werkdruk te verlagen? En komt de werkdruk nu echt 
van teveel werk, of is het een gevoel of gedachte die te 
maken heeft met verzet: ‘Ik wil en mag het niet zo  
druk hebben!’

meer info
De cursus, bedoeld voor leraren en onderwijs-
ondersteuners in primair en voortgezet onderwijs 
en mbo, wordt op maat aangeboden voor (delen van) 
teams op locatie. Ook wordt deze cursus als open 
inschrijving aangeboden in het voorjaar. Deelnemers 
ontvangen tijdens de cursus het boek Van Werkdruk 
naar Werkplezier: een combinatie van timemanagement 
en klassenmanagement van Annemieke Schoemaker en 
Angela Kouwenhoven. Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie. Vragen? Neem contact op met 
CNV Onderwijs Academie, tel. (030) 751 17 47 of stuur 
een e-mail  naar scholing@cnvo.nl. 

angela kouwenhoven is trainer van CNV 
Onderwijs Academie en een van de auteurs 
van het cursusboek: ‘Tijdens deze workshop 
ga je aan de slag met het druk hebben en 
voelen. Hoe verspreid je de werkdruk, hoe 
kijk je er tegenaan, zodat je ook in de drukste 
tijden meer werkplezier hebt dan werkdruk? 
Door bewustwording, visies maar ook prakti-

sche methodes van aanpak, krijg je 
inzicht in je tijd- en werkverdeling 
en tips om er gelijk mee aan de slag 
te gaan. Als je het geen probleem 
vindt om meer uren te werken 
dan je normjaartaak, prima, maar 
wil of kun je dat niet, stel dan je 
grenzen.’
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Van werkdruk naar werkplezier
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De student staat centraal. Het primaire proces is lei-
dend. Ondersteunende diensten ondersteunen dat pro-
ces. Het lijkt mij een helder uitgangspunt.  Organisaties 
of onderdelen daarvan kun je soms wel vergelijken met 
levende organismen. Op het moment dat ze bestaan, 
doen ze er alles aan om te groeien en in leven te blijven. 
Hoe groter de scholen, hoe meer ondersteunende dien-
sten er zijn en hoewel dat op het eerste gezicht logisch 
lijkt, is dat niet altijd zo. Er zijn onderwijsinstellingen 
waarbij de verhouding onderwijzend personeel versus 
overhead (daar hoor ik ook bij) bijna 50-50 is. In dat geval 
weet je zeker dat er organisatorisch iets goed mis gaat. 
Ook ondersteunende diensten hebben de behoefte om te 
groeien en in leven te blijven. Dus doen ze er alles aan 
om hun bestaan te rechtvaardigen. Als ijkpunt hanteer 
ik altijd de gulden regel 80 procent primair proces en 
20 procent ondersteuning. In een aantal gevallen is dat 
niet reëel, maar 50-50 is net zomin reëel. Vanaf begin 
dit schooljaar heb ik een klein onderzoekje gedaan bin-
nen mijn eigen school. Vanaf september heb ik al 24 
mails gekregen van de verschillende ondersteunende 
diensten, waarbij mij werd gevraagd om cijfers op te 
hoesten, te controleren of hun bestanden wel klopte, de 
verschillende cijfers met elkaar te vergelijken en mijn 
analyse aan hen door te sturen. Ook heb ik al een paar 

keer docenten moeten vragen naar klassenlijsten 
en naar andere gegevens die de betreffende onder-
steunende dienst wilde hebben. In één geval heb ik 
zelfs een docent drie dagen in moeten zetten voor het 
administratief afhandelen van de POK’s (praktijkover-
eenkomsten, red.). Ik heb geteld hoeveel uur ik kwijt 
ben aan het opleveren van de gegevens die in deze 
mails werden gevraagd. Ruim 40 uur. Een volledige 
werkweek gerekend over een periode van twee maan-
den, waar dan ook nog eens een week vakantie afgaat. 
Dat betekent dat ik ongeveer 15 procent van mijn tijd 
kwijt ben aan het ondersteunen van de ondersteu-
nende diensten. Tijd die ten koste gaat van het primair 
proces. Daar kun je een berekening op loslaten, omdat 
dat waarschijnlijk voor alle ongeveer 60 managers 
geldt. Ik heb dat gedaan. Dit jaar heeft mijn roc al € 
86.000 uitgegeven aan managers die de ondersteu-
nende diensten helpen te functioneren. Als deze trend 
zich dit jaar voortzet, komen we op ruim vijf ton. Ik 
snap heus wel dat iedereen in deze tijd zijn baan wil 
behouden, maar laten we alsjeblieft wat kritischer zijn 
naar de toegevoegde waarde die die diensten hebben 
voor het onderwijs en de student. De student staat 
centraal. Het primaire proces is leidend. Ondersteu-
nende diensten ondersteunen dat  proces. Punt.

 Hoe gRoteR de sCHolen, 
Hoe meeR ondeRsteunende 

diensten eR zijn

overhead

column
Ruud van diemen

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

midden nederland 
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Ondanks bezuinigingen    toch aan de 
slag in het buitenland

Het Nederlands onderwijs in het buitenland 
staat onder druk. Aanvankelijk was het 
kabinet van plan om de subsidiekraan 

per 1 januari 2014 volledig dicht te 
draaien. Inmiddels is bekend dat er een 
bepaalde vorm van basisondersteuning 

overeind kan blijven. Bezuinigingen of niet, 
nieuwe leraren vertrekken voorlopig nog 
steeds naar Nederlandse scholen in het 
buitenland. Vlak vóór de zomervakantie 

vond een voorbereidingsdag in Voorburg 
plaats, waar de aanstaande emigranten 

advies kregen. ‘Bespreek geen Citoscores 
met ouders op het terras’.

focus.’ En: ‘Als leerkracht word je overal voor uitgenodigd, voor 
elk kinderfeestje. Zeg niet meteen overal “Ja” op, maar denk er 
even over na. Want als je op het ene partijtje verschijnt, wordt er 
ook verwacht dat je op de andere komt.’
Van Kempen benadrukt de rol die de NOB kan spelen voor een 
leraar in het buitenland: ‘De NOB biedt ook een luisterend oor. 
Je kunt met ons sparren, wat je anders in de koffiekamer zou 
doen met je collega’s.’ En die collega’s zijn er niet altijd, zo vertelt 
een leerkracht die naar Cambodja gaat vertrekken. Op haar 
school in Phnom Penh zal ze straks de enige leerkracht zijn. ‘Ik 
zal moeten wennen aan het alleen werken’, zegt ze.

Shanghai
Een van de aanwezige leraren is de net afgestudeerde Tommy 
Streppel (21). Hij is aangesteld als leerkracht op de Oranje Draak 
in Shanghai. Begin augustus is hij vertrokken. Lesgeven in het 
buitenland komt hem niet onbekend voor; eerder liep hij al stage 
op de Nederlandse school in Madrid. Tommy wilde sowieso 
werken over de grens. Maar waarom de keuze voor China? ‘Er 
was daar een vacature. Vorig jaar ben ik er op vakantie geweest en 
toen ontdekte ik dat het een heel vriendelijke cultuur is. Chine-
zen staan open voor buitenlanders en het is een land in opkomst, 
en ik vind het mooi om dat mee te maken. Ook vind ik het leuk 
en belangrijk om bezig te zijn met taal- en cultuureducatie en dat 
zie ik terug in deze baan. Verder is het een mooie kans om rela-
tief veel werkervaring op te doen, omdat je aan meerdere klassen 
lesgeeft. Bovendien zijn er in Nederland nauwelijks banen.’
Vóór zijn vertrek gaf Tommy aan weinig last van zenuwen te 
hebben, ook al kende hij er niemand. ‘Ik heb wel contact gehad 
via de e-mail met toekomstige collega’s. Eigenlijk heb ik er nog 
niet heel erg over nagedacht dat ik daar straks alleen ben. Het is 
natuurlijk wel een beetje spannend, maar ik ken mezelf en weet 
dat het goed gaat komen.’  

een StUkje nederland
Inmiddels zit Tommy al een paar maanden in Shanghai. Het 
bevalt hem tot nu toe erg goed. ‘Vanaf het moment dat ik aan-
kwam voelde ik me welkom. Het is een land met grote verschillen 
tussen arm en rijk. Je kunt in een winkel met dure spullen staan, 

In een vergaderzaal van de Stichting Neder-
lands Onderwijs in het Buitenland (NOB) 
heeft zich een groepje leraren verzameld. Net 
afgestudeerd of al lang aan het werk op een 
school ergens in het land. Maar allen staan 
ze op het punt om naar het buitenland te 
vertrekken, waar ze gaan werken op een van 
de vele Nederlandse scholen over de grens, 
in landen als Nigeria, Cambodja en Qatar. 
De Nederlandse onderwijsinstellingen in het 
buitenland tellen ongeveer 13.000 leerlingen.
Op deze middag vertelt NOB-medewerker 
Marije van Kempen uit eigen ervaring (ze gaf 
les in Vietnam) hoe het is om te werken in 
het buitenland. 

kinderFeeStjeS
Een van de dingen waar je volgens haar goed 
op moet letten, is het feit dat je als leraar ook 
deel uit maakt van de lokale Nederlandse 
gemeenschap. En dat kan verwarring schep-
pen, aldus Van Kempen. ‘Bespreek geen 
Citoscores met ouders op het terras. Houd je 
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terwijl buiten iemand plastic flesjes van de grond opraapt om te 
verkopen aan een recyclingbedrijf. Het is bijzonder om aan de 
slag te gaan in het buitenland. Je merkt dat het onderwijs anders 
is georganiseerd: het is meer gericht op de leerling. Woorden-
schat is erg belangrijk, ook omdat kinderen naar een Engelstalige 
dagschool gaan. Het is fijn om de kinderen een stukje Nederland 
te kunnen bieden aan de andere kant van de wereld.’
Hoe lang Tommy blijft, weet hij nog niet precies. ‘We hebben 
afgesproken dat ik in ieder geval voor minimaal een jaar blijf. 

Ondanks bezuinigingen    toch aan de 
slag in het buitenland

tommy in zijn nieuwe woonplaats Shanghai.
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el En daarna moeten we vanuit beide partijen 
bekijken hoe het bevalt.’ Maar een inter-
nationale loopbaan behoort zeker tot de 
mogelijkheden, denkt hij. ‘Ik houd heel erg 
van reizen, dus dat valt mooi te combineren 
met een internationale loopbaan. Maar 
uiteindelijk wil ik toch wel terug naar Neder-
land. Ik moet natuurlijk ook m’n pensioen 
opbouwen. Bovendien is alles in Nederland 
goed georganiseerd, en in veel andere landen 
is dat niet zo.’

Edwin van Baarle

bezUinigingen
In mei werd bekend dat de Nederlandse 
regering van plan was om de subsidie 
aan de NOB en dus aan de Nederlandse 
scholen in het buitenland stop te zetten. 
In totaal zou het gaan om een bezuiniging 
van 8,2 miljoen euro. Na een motie van 
de Kamerleden Lucas (VVD) en Mohan-
dis (PvdA) werd besloten dat er 2,1 mil-
joen euro beschikbaar blijft voor de onder-
steuning vanuit Nederland en het in stand 
houden van de infrastructuur. De NOB 
blijft bestaan, maar een woordvoerder van 
de organisatie benadrukt dat veel scholen 
het vanaf 2014 erg moeilijk gaan krijgen. 
De NOB zal daarom blijven lobbyen om 
de bezuinigingen terug te draaien. 
Tommy stelt over de bezuinigingen: ‘De 
overheid wil dat kinderen zonder of met 
zo min mogelijk achterstand terugkeren 
in het Nederlandse onderwijs. Door het 
verlagen van de subsidie wordt de kans 
op achterstanden juist groter en ook voor 
ouders zal het zwaarder worden. Zeker 
in de huidige economische situatie is dit 
zeker niet de beste keuze die gemaakt had 
kunnen worden door de overheid.’



‘Als het vak dat ze studeren in de verwant-
schapstabel (regeling van het ministerie van 
Onderwijs, die aangeeft welke bachelor-op-
leiding, in combinatie met een educatieve 
minor, een student moet volgen om leraar 
te kunnen worden, red.) staat, kunnen 
hbo-studenten na het behalen van hun 
getuigschrift zonder problemen aan de 
slag in het mbo. Want na een stage van 
een half jaar, inclusief theoretische vakken 
als pedagogiek en didactiek, op het roc 
bekwamen ze zich nog tot aan de zomer in 
de studie waar ze voor de stage mee bezig 
waren. Ze zijn daarna prima geschikt om op 
alle niveaus les te geven.’ Marike ter Maat, 
docent Onderwijskunde van de Technische 
Lerarenopleidingen op Hogeschool Winde-
sheim in Zwolle, durft zonder problemen 
de confrontatie aan met de criticasters van 
deze verkorte route, die vinden dat er meer 
tijd nodig is om een bekwaam docent te 
worden. ‘Sommige studies zoals Crime-sci-

ence, te vergelijken met wat ze doen in de tv-serie CSI, komen helaas 
niet voor deze verkorte route in aanmerking, omdat ze niet voorko-
men op de verwantschapstabel.’  

Voormalige ijzergieterij
Ter Maat doelt op de elf ‘techniek’-studenten van Hogescholen 
Saxion en Windesheim, die ter voorbereiding op een carrière als 
mbo-docent een half jaar voor de groep worden gezet op het Roc 
van Twente. Met het oog op de verwachte, forse uitstroom van de 
babyboomgeneratie onder de techniekdocenten heeft het roc het 
initiatief genomen tot de ontwikkeling van de ‘mbo-minor’, omdat 
het jonge, goed gekwalificeerde docenten wil aantrekken. Daar komt 
bij dat de tot nu toe gehanteerde aanpak om vervangers uit het 
bedrijfsleven te halen en die om te scholen tot docenten (zij-instro-
mers), straks niet meer voldoende is. Wat zich dan ook wreekt is dat 
voor veel beroepsgerichte vakken geen tweedegraads lerarenoplei-
ding bestaat.
In het halve jaar van hun educatieve minor leren de studenten 
hoe ze les moeten geven (didactiek), hoe de structuur van het 
Nederlandse beroepsonderwijs in elkaar zit  (onderwijskunde) en 
hoe ze lesmateriaal ontwikkelen (vakdidactiek). De opgedane kennis 
en vaardigheden worden direct in de praktijk toegepast tijdens de 
stage, waarbij de studenten niet alleen worden begeleid door docen-
ten van Windesheim, maar vooral door collega’s van de Twentse 
mbo-instelling. De aankomende mbo-docenten geven ondertussen 
onder begeleiding les op het vlaggenschip van het Roc van Twente: 
de voormalige ijzergieterij van machinefabriek Stork, vlak achter het 
station in Hengelo. Het gietijzeren staketsel van het oude gebouw 
vormt met zijn ontelbare klinknagels de binnenste bekleding van de 
aan de buitenkant hypermoderne school. Ter Maat komt er geregeld 
op bezoek om ‘haar’ techniekstudenten te observeren. Speciaal voor 
deze groep aspirant-docenten herschreef ze de educatieve minor van 
de tweedegraads lerarenopleiding van Windesheim.

Vak leerbaar
Het ‘mbo-docentenklasje‘ bestaat onder meer uit studenten 
Mechatronica (combinatie van Werktuigbouwkunde en Elektrotech-
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Educatieve minor 
moet Twents roc 
aan docenten helpen

Om het verwachte tekort aan 
techniekdocenten aan te vullen heeft het 

Roc van Twente in samenwerking met 
Hogescholen Saxion en Windesheim een 
verkorte studieroute ontwikkeld die hbo-

studenten moet triggeren les te geven in het 
mbo. In september begonnen elf docenten 

in spe aan een educatieve minor van zes 
maanden, inclusief stage,  op een van de 

hoofdlocaties van het roc in Hengelo.
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niek), Werktuigbouwkunde, Laborato-
rium en Procestechniek. De groep telt 
zeven jongens en vier meisjes, de jongste 
is 19, de oudste 25 jaar.
Ter Maat: ‘Wie in aanmerking wilde 
komen moest in het bezit zijn van een 
hbo-propedeuse en minstens twee 
jaar van zijn studie hebben afgerond. 
Wij denken dat het vak van docent 
inderdaad in die korte tijd in de praktijk 
leerbaar is, maar uiteraard is het wel 
belangrijk dat er veel wordt geoefend. 
We hebben bewust geen intakegesprek-
ken gevoerd. De groep, en ook degenen 
die na hen komen, moet tijdens de 
stage ontdekken of ze ervoor in de 
wieg is gelegd. Er is trouwens ook altijd 
een vakcoach aanwezig als de student 
lesgeeft’,  benadrukt Ter Maat. ‘Die kan 
ingrijpen als de les niet helemaal volgens 
plan verloopt.’
Klaar zijn om les te geven op het mbo 
na het behalen van de educatieve 
minor, betekent volgen haar geenszins 
dat deze groep automatisch ook voor 
een vmbo-klas kan worden geplaatst. 

‘Ze hebben nog geen tweedegraads bevoegdheid. Verder lijken de 
pedagogisch-didactische handelingen misschien op elkaar, maar 
het is toch net even wat anders. De leerlingen zijn jonger, waardoor 
het allemaal veel schoolser is. Dat vergt ook een ander benadering 
voor het handhaven van orde in de klas. Studenten in het mbo 
zijn weliswaar mondiger, maar ook verder in de puberteit, vaak al 
volwassen.’

minder studietijd  
Om momenteel les te geven in het mbo moet worden beschikt 
over een bve-certificaat en hbo- werk- en denkniveau (het als zij-in-
stromer verkregen Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, red.) of 
een afgeronde tweedegraads lerarenopleiding. De derde variant, 
de educatieve minor, is gericht op studenten die niet van een 
tweedegraads lerarenopleiding komen, maar wel interesse hebben 
om les te geven in het mbo. Gedurende de minor kan een student 
binnen een reguliere hbo-opleiding alle competenties behalen 
om benoemd te worden als mbo-docent. Dat scheelt studietijd.  
Bovendien hebben studenten die deze minor volgen, straks na het 
afronden van hun opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt, zo 
is de verwachting. Daarnaast is het mogelijk om, weliswaar onder 
strikte voorwaarden, na het behalen van het hbo-diploma in een 
half jaar tijd een tweedegraads bevoegdheid te halen. De kersvers 
afgeleverde docenten zijn dan bevoegd les te geven in vmbo, mbo 
en de onderbouw van havo en vwo. 

Peter Magnée 

de hbo-studenten die momenteel stagelopen bij roc van twente. linksboven projectleider lotte 
bouwhuis (roc van twente), rechts van haar marike ter maat (Hogeschool Windesheim). 
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Eens 96%

Oneens 4%

webbedingetjes

@ Een beenhammetje op je boterham of een lekker biefstukje bij 

de aardappelen. Wat voor dier ligt er eigenlijk op je bord? Op de 

website van Wakker Dier staat een nieuw gratis lespakket met 

een korte lesfilm voor jongeren van 10-14 jaar. Met dit pakket 

kan iedere leraar snel en gemakkelijk een informatieve les geven 

over de Nederlandse veehouderij. Laat de kinderen bijvoorbeeld 

voelen hoe een legkip zich voelt door de ruimte van het lokaal 

om te rekenen naar dat van een kippenschuur. Te downloaden 

via www.wakkerdier.nl/docent

@ Een oefenplein voor basisscholieren om te leren omgaan met 

verkeerssituaties: het Mobiele Verkeersplein. De vraag hiernaar 

is zo groot dat de bedenkers Shell en Veilig Verkeer Nederland 

er niet meer aan kunnen voldoen. Oplossing: een kosteloos 

‘doe-het-zelf’-versie waarmee scholen zelf een verkeersplein 

kunnen opbouwen. Verkeersborden, zebrapaden, pionnen en 

verkeerslichten. Het pakket bevat alle benodigde attributen om 

lastige situaties na te bootsen. Bestel het pakket of neem een 

kijkje op www.verkeerspleinen.nl 

@ Honderd procent internetveiligheid bestaat niet, maar wie 

goede voorzorgsmaatregelen neemt, kan veel ellende voorko-

men. Op www.digibewust.nl staat ook een link naar veilig inter-

net voor kinderen, met tips voor ouders en docenten.

     De bewindslieden moeten verplicht 
een week lesgeven aan een klas met 30 
leerlingen, waarvan 10 zorgleerlingen.

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:

Zwarte Piet, Witte Piet en Gekleurde Piet, zo erg is dat niet.

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd
Ewald Engelen (Professor Financiele Geo-
grafie en columnist Groene Amsterdam-
mer en Parool): 
Belangrijkste les uit #bergkamp biografie - 
wees niet te snel met afserveren 'talentlozen' - 
en dat is precies wat wij met #cito toets doen
www.twitter.com/ewaldeng 

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

lingen. Uit onderzoek van CNV Onderwijs blijkt dat de helft van de 

schoolleiders deze leerlingen wel eens weigert. Redenen daarvoor 

zijn te grote klassen en te weinig expertise. Is het passend onder-

wijs daarom gedoemd te mislukken?  ‘Je moet denken in oplos-

singen, niet in problemen’, zegt iemand die mee discussieert. ‘Er 

zijn zoveel tools voorhanden waarmee je op een creatieve manier 

elke leerling kan voorbereiden op een diploma en deelname aan 

de maatschappij.’ Een andere reactie: 'Ik vind passend onderwijs 

op zich goed als het erom gaat om leerlingen niet in hokjes te 

stoppen en zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. 

Maar dat zou dan eigenlijk moeten met hetzelfde budget als dat 

er nu is voor de opvang van kinderen met speciale behoeften.'

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@
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@

@
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Liesbeth Hermans
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Mijn man leert schaken aan groepen 5, 6 en 7. Hij komt 
een hele middag langs met een krat vol borden en stuk-
ken. Aan het eind kunnen alle leerlingen een potje spelen. 
De les zit goed in elkaar, dat is Jon wel toevertrouwd als 
voormalig pabo-docent. 
‘Als ik JA zeg, pak je één zwarte toren. Die zet je op veld 
h8. En het deksel doe je weer op de doos. JA!’ Twintig à 
dertig enthousiaste tienjarigen gaan grabbelen, dan ont-
staat onontkoombaar een driftig geroezemoes. Meester 
Jon hoeft alleen maar zijn vuist omhoog te steken. Dan 
ontrolt zich een soort ‘wave’ en de rust keert weer. Wel 
handig dat praktisch alle groepen hetzelfde teken kennen!
In de ene klas is het al na een halve minuut doodstil en 
kan meester verder met zijn uitleg. Dezelfde opdracht in 
dezelfde schaakles door dezelfde leerkracht heeft in een 
andere klas op een andere school een heel ander effect. 
Minuten lang babbelen de leerlingen daar door. Heel 
enthousiast. Maar zonder benul ervan dat ze met een 
groep zijn. Moest de vuist omhoog? O ja, meester wilde 
wat gaan vertellen. Is ook zo. Ze zijn helemaal niet van 
slechte wil, hoor! Maar ze hebben weinig discipline. Hun 
houding is nauwelijks gericht op opletten en onderwijs 
ontvangen. 
Dezelfde les duurt in de ene groep anderhalf uur, in de 
andere twee. Hoeveel onderwijstijd scheelt dat op een 
hele dag? Mag je op grond van één zo’n les conclusies 

trekken? Of er een goede werkhouding heerst, ligt 
dat aan de school? Aan het team? Aan de individuele 
leerkracht?
Jon kan het nog sterker vertellen. Op een dinsdag had 
hij een groep 6. Opgetogen kwam hij thuis. Allemaal 
veel geleerd, ze hingen aan zijn lippen! Vier leerlingen 
boden zelfs aan om mee op te ruimen: het lokaal weer 
netjes op orde, de vloer aangeveegd en de schaak-
spullen mee terug in de auto gesjouwd. Let wel: na 
schooltijd! 
Drie dagen later kwam hij in dezelfde school bij de 
parallelklas. Voor het eerst na ongeveer dertig keer 
staakte hij zijn les voortijdig. Alle schaakregels aanle-
ren, dat was niet meer haalbaar, partijtjes spelen tot 
besluit dus ook niet. De helft was om de dertig secon-
den totaal afgeleid. En dat uitte zich op allerlei manie-
ren. De groepsleerkracht zat ermee omhoog. ‘Ja, het 
is een moeilijke klas. Veel kinderen vereisen een eigen 
aanpak. Als buitenstaander ken jij die natuurlijk niet. 
Maar je treft het ook wel slecht, hoor: vrijdagmiddag 
en nog wel vlak voor de vakantie!’
Tja…, hoeveel heb je als leerkracht zelf in de hand? 
Beleidsmakers lijken soms te denken dat onderwijs 
geven een kwestie is van weten wat je doen moet en 
dat dan ook dóen.
Zou het werkelijk zo eenvoudig zijn?

EEn goEdE 
wErkHouding, Ligt dat 

aan dE scHooL, HEt 
tEam of dE individuELE 

LEErkracHt?

schaakmat

column

Liesbeth Hermans (52) 
is leerkracht groep 7/8 
op een daltonschool in 

steenwijk. 
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gEPEnsionEErdEn 
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. Huldi-
ging jubilarissen en muzikaal optreden. 
Info/aanmelden (voor 1 nov.): J. van 
Hunsel, (0495) 55 17 18.

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

rayon rivierendelta
Vrijdag 15 november, jaarlijkse leden-
vergadering, wijkzaal prot. gemeente De 
Levensbron, J. Luykenstraat 10, Ridder-
kerk. 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/aanmelden (voor 11 nov.):  
J. Buur, (010) 438 36 41,
j.buur57@upcmail.nl.

agrariscH ondErwiJs
Donderdag 21 november, 14 uur, 
themamiddag, Florensis, Hendrik Ido 
Ambacht. Over Voortgang cao-onder-
handelingen, door Anja Bartholomeus, 
beleidsmedewerker CNV Onderwijs. 
Tevens toelichting door Gerben Horst, 
beleidsmedewerker CNV Onderwijs, 
inzake nut en noodzaak van het Lera-
renregister. Info: J. Damhuis, agra-
rischonderwijs@cnvo.nl.

andErs actiEvEn
Donderdag 12 december, 12 uur (inloop 
11.30), netwerkbijeenkomst. Met pre-

sentatie van Wanne Ho, juridisch adviseur CNV 
Onderwijs, over Actuele ontwikkeling op het gebied 
van sociale zekerheid. Workshop door Meint Veld-
stra over Anders actieven zijn creatieve onderne-
mers. Incl. lunch. CNV regiokantoor, Zonnedauw 
30, Drachten. Info/aanmelden (voor 1 dec.): Frits 
Eizema, feizema@gmail.com, (0512) 53 14 96,  
(06) 19 17 02 10.

voortgEZEt ondErwiJs 
Donderdag 28 november, 16.15 (inloop)-19.30 
uur, CNV-kantoor, Utrecht. Havo/vwo-bijeen-
komst over De leraar als sleutel tot succes en Van 
voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs, door 
Hans van Dinteren, trainer CNV Onderwijs, en 
Jacqueline Hoornweg. Met soep/broodjes. Info/
aanmelden: 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 Onderwijsle-
den krijgen een leuke attentie tijdens dit scholen-
bezoek. Als uw school graag een spellenpakket 
wil ontvangen, mail dan naar Jacqueline Arts, 
jacquelinearts@hetnet.nl. Meld u snel aan. Er zijn 
30 pakketten beschikbaar. Wilt u een van de vier 
scholen zijn die in aanmerking komen voor een 
bezoek van CNV Onderwijs /CNV Schooleiders 
en theater Rabarber geef dit dan ook aan bij de 
aanmelding. Aanmelden  via een vakbondslid van 
de desbetreffende school (dus geen aanmelding 
per bestuur).

vrouwEn
Bijeenkomsten voor Vrouwen in een leidingge-
vende rol (vrouwelijke schoolleiders, teamleiders, 
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in de agenda staan activiteiten van cnv onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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afdelingsleiders en vrouwen in het midden-
management): Bemmel, sbo De Vlinderboom, 
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 etni-
sche achtergrond Zaterdag 16 november, 10.30-15 
uur, basisschool De Verbinding Rotterdam.
Spreker: Rachida-carla Ramzan. Onderwerp: 
Maak kennis met de sociale atlas van jezelf als 
etnische vrouw. Info/aanmelden: Maryam Abdoel-
basier, m.abdoelbasier @gmail.com.

netwerk Friesland
Woensdag 20 november, 16.30-20 uur. Bijeen-
komst voor alle leden. Basisschool De Toerma-
lijn, Franeker. Keuze uit workshops: Organiseren 
van je werk met gemak door Hetty Hospes, Mind-
fulness in de klas door Jinke de Groot en Asser-
tiviteit door Jeannette de Haan. Info/aanmelden: 
netwerkfriesland@cnvo.nl (ovv 20-11-2013).

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, riabarendregt@  
live.nl.

odP (onder dezelfde Paraplu) 
Voor gepensioneerden CNV-bonden. Najaarsbij-
eenkomsten 2013. Meer
informatie op: www.cnvsenioren.nl. 
12.11, Utrecht, Jeruzalemkerk
13.11, Stiphout (Helmond), De Smed
14.11, Goes, De Spinne
19.11, Wierden, Ontmoetingscentrum

wErkgroEP invaLLErs 
Woensdag 20 november, 17-20 uur (incl. brood-
jes), basisschool Het Timpaan, Kon. Wilhelmi-
nastraat 10, Wehl, netwerkbijeenkomst.
Thema: CNV Onderwijs netwerk invallers oost. 
Werk jij als invaller in het onderwijs of probeer 
je als invaller werk te vinden? Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnvo.nl.

Woensdag 22 januari 2014, 17-20 
uur (incl. broodjes), Basisschool De 
Bonckert, Stationsweg 40A, Boxmeer. 
Netwerkbijeenkomst. Thema: CNV 
Onderwijs netwerk invallers oost. Werk 
jij als invaller in het onderwijs of 
probeer je als invaller werk te vinden? 
Melanie de Zeeuw, consulent starters 
en studenten CNV Onderwijs, stelt je 
op de hoogte van jouw rechtspositie 
als invaller. Info/aanmelden: werk-
groepinvallers@cnvo.nl.

ondErwiJs
diEnstvErLEning 
Woensdag 13 november, 09.30-16 
uur (incl. lunch), ODV-Scholingsdag, 
CNV-gebouw, Tiberdreef, Utrecht. 
Thema: Onderwijsadviesbureaus
en een eigentijds professionaliserings-
beleid. Op welke wijze kan
de ondernemingsraad pro-actief 
invloed uitoefenen op een meer duur-
zaam personeelsbeleid en een daarbij 
passend adequaat professionalise-
ringsbeleid? Inleiding door Willem 
Jelle Berg, bestuurder, CNV Onderwijs 
en Hans van Dinteren, trainer CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: scholing@
cnvo.nl, Francis Huisman, fhuisman@
cnvo.nl.

LErarEnBEursdag
Woensdag 5 februari 2014, 16 uur, 
CNV kantoor, Tiberdreef Utrecht. 
Wie volgend schooljaar overweegt 
een opleiding te volgen met de 
Lerarenbeurs moet beslist naar de 
Lerarenbeursdag komen. Deelne-
mers worden deze dag voorzien 
van alle benodigde informatie. Ook 
wordt inhoudelijk dieper ingegaan 
op de opleidingen die met de 
Lerarenbeurs kunnen worden 
gevolgd en welke passend is. Info/
aanmelden: Marianne van Wessel, 
mvwessel@cnvo.nl.
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Boek over Sinterklaasgedichten  
De Rijmpiet dichtte zich te pletter 
bij deze chocoladeletter. Dat is de 
titel van het boek van oud-leraar 
Nederlands, Klaas Rigterink. Niet 
geheel verrassend gaat het over 
Sinterklaasgedichten. Waar gaat 
de poëzie over en welke cadeau-
tjes zitten daarbij? Is er opmer-
kelijk taalgebruik en is de inhoud 
in de loop der tijd veranderd? Om 
deze vragen te beantwoorden werden duizend gedich-
ten geanalyseerd. Het boek is voor € 19,35 te bestel-
len op www.boekscout.nl en te koop in de boekhandel. 
ISBN: 9789402202526

brieven tegen kinderarbeid 

Met de actie Made by Kids van ontwikkelingsorgani-

satie Hivos leren basisschoolkinderen hoe interna-

tionale productieketens in elkaar zitten en dat hun 

spullen deels zijn gemaakt door kinderen. Leerlin-

gen bespreken welke producten door kinderarbeid 

tot stand zouden kunnen komen. Aan het bedrijf 

dat die producten maakt wordt een brief gestuurd 

met de vraag: ‘Wat doen jullie om kinderarbeid in 

jullie producten te voorkomen?’ Daarnaast wordt 

een actieposter tegen kinderarbeid ontworpen. Op 

woensdag 20 november, de Internationale dag van 

de Rechten van het Kind, wordt door een jury bekend 

gemaakt wie die creatiefste poster heeft gemaakt. 

De scholen met de vier beste posters mogen met de 

hele bovenbouw gratis naar het Openluchtmuseum 

in Arnhem. Via de website www.madebykids.nl kan 

het lespakket worden gedownload.

managementbijeenkomst  
go Vmbo! 
Stichting Platforms VMBO organiseert Go VMBO!-
manifestaties in diverse regio’s in het land. Op 
dinsdag 12 november in Zwolle, op dinsdag 19 
november in Nijmegen en op donderdag 21 no-
vember in Veldhoven. Het landelijke evenement 
richt zich op studenten, docenten, onderwijsas-
sistenten, ouderorganisaties. Voor het bezoeken 
van deze managementbijeenkomst eerst aanmel-
den via de website: www.platformsvmbo.nl

2OO jaar Nederland als koninkrijk 
In de periode 2013-2015 wordt gevierd dat 200 jaar geleden 
de basis is gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden in zijn 
huidige vorm. Om hier in het onderwijs aandacht aan te beste-
den, heeft ProDemos lespakketten ontwikkeld. Die zijn er voor 
groep 7 en 8 en voor de vakken geschiedenis en maatschap-
pijleer op (v)mbo- en havo/vwo-niveau. Lespakketen kosten € 
10,- en bevatten 35 leerlingenboekjes en een instructie voor de 
leerkracht. Te bestellen op www.prodemos.nl/200jaarkoninkrijk

conferentie passend 
onderwijs 
Zes jaar lang heeft de Evaluatie- en advies-
commissie passend onderwijs de ontwik-
kelingen op dit gebied gevolgd in opdracht 
van de overheid. Ter afsluiting organiseert 
de organisatie op maandag 25 november 
in het Haagse theater Diligentia een con-
ferentie over de nulmeting passend onder-
wijs. Onderzoeksresultaten worden die dag 
bekend gemaakt en er zal onder andere 
antwoord worden gegeven op de vraag wan-
neer de invoering van passend onderwijs 
is geslaagd. Het evaluatieplan wordt in de 
ochtend gepresenteerd aan staatssecretaris 
Sander Dekker. Inschrijven via de website 
www.ecpo.nl

Vrij lezen op school 
Plezier in lezen is het beste start-

punt voor leerlingen om leesvaar-

digheid te verbeteren. In het boek 

Leeskilometers maken op school, 

aanpak vrij lezen wordt beschreven 

hoe vrij lezen op school ingevoerd 

kan worden. Bij het boek zit een cd-

rom met 95 werkbladen. Voor  

€ 49,- is het boek te bestellen op 

www.cps.nl/vrijlezen.
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‘Bij studenten met ASS gaat het meestal om een 
combinatie van handicaps. Prikkelgevoeligheid 
is dan gekoppeld aan dyslexie, stemmingswis-
selingen of een moeizame sociale interactie, 
wat betekent dat ze zich niet makkelijk kunnen 
verplaatsen in anderen en ook non-verbale 
signalen niet of nauwelijks herkennen. Dat 
kan een succesvolle afloop van een studie in 
de weg staan’, weet Schloen. Omdat hij het als 
zijn (onderwijs)plicht ziet studenten te helpen 
zo veel mogelijk op hun eigen manier een 
diploma te behalen, schreef  hij samen met Fon-
tys-collega en psychotherapeut Jeannette van 
der Hoek het boek Komp(ass, voor studiesucces. 

Wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten 

met autisme. Het wordt komende week gepresen-
teerd op de In Service Autisme-conferentie (zie 
kader) in het Belgische Malle. 

oVerVertegenWoordigd
‘Studenten met een functiebeperking hebben 
extra aandacht en zorg nodig. Vaak gaat het om 
allerlei aanpassingen en voorzieningen (zoals 
een prikkelarme ruimte voor studenten met 
autisme), maar ook extra toetstijd en  extra 
begeleiding bij het opstellen, volgen en bewaken 
van de studieplanning. Hoewel zij door betere 
begeleiding steeds meer als “gewone” studenten 
worden gezien, vormen studenten met ASS 
hierop geen uitzondering. Dat zij nu onderwerp 
van ons boek zijn komt mede doordat hun 

aantal sterk toeneemt in het hbo. In de meeste gevallen is sprake 
van pdd-nos (ruim 60%) en het Aspergersyndroom  (iets minder 
dan 40%). Een klein percentage heeft HFA (hoogfunctionerend 
autisme). Vaak gaat het om jongens, die oververtegenwoordigd zijn 
bij de technische opleidingen.’ 

erVaringsdeskundige
Studenten met een beperking (dus ook met ASS) doen gemiddeld 
langer over hun opleiding. Vaak een bewuste keuze omdat bij hen 
de balans tussen belasting en belastbaarheid kwetsbaar is. Daarom 
is Schloen trots op de benoeming van Roy Houtkamp, een afgestu-
deerde student Toegepaste psychologie  met ASS, binnen het stu-
dentendecanaat. ‘Met hem verzorg ik de trainingen studeren met 
autisme en het ontwikkelen van hulpmiddelen voor studieloop-
baanbegeleiders. Als ervaringsdeskundige levert hij bovendien een 
zinvolle bijdrage bij voorlichting aan ouders en het  begeleiden van 
studenten met deze aandoening.’

Reddingsboei Fontys voor 
studenten met autisme

Voor jongeren met een 
autismespectrumstoornis (ASS) is een 

studie op hbo-niveau vaak een hele 
opgaaf, omdat onvol doende oog is 

voor een van hun grootste handicaps: 
prikkelgevoeligheid  (drukte, geluiden, 

beelden). Daardoor gaat te veel 
kennis en talent verloren, meent 

studentendecaan Nico Schloen van 
Fontys Hogescholen. ‘Met wat extra 

aandacht en zorg kan een studie toch 
met succes worden afgerond.’
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ConFerentie in serViCe autisme
De tweedaagse conferentie In Service Autisme, georganiseerd door Fontys Op-

leidingscentrum Speciaal Onderwijs in samenwerking met de Antwerpse Hoge-

school Plantijn/Artesis, vindt op dinsdag 12 en woensdag 13 november plaats in 

het Provinciaal Vormingscentrum in het Belgische Malle. Deelnemen kost  

€ 275,-. Aanmelden bij: Jan van Balkom, communicatie@janvanbalkom.nl, (06) 

13 47 06 87. Voor meer info: www.fontysoso.nl/inservice2013. Het boek Komp(ass) 

voor studiesucces kost € 13,90 en is te bestellen via Uitgeverij Garant, info@

garant-uitgevers.nl, ISBN 978-90-441-31277, www.uitgeverij-gigant.nl.

de meeste studenten met een autismespectrumstoornis zijn jongens.  
(De jongen op de foto heeft niets met het artikel te maken.)



Schooljournaal 34

Mogadishu overdondert met schoolpleinscène
‘Moslimkut’, ‘Zwarte klootzak’, ‘Teringlijer’.  

Je moet als bezoeker een overload aan 
scheldwoorden en vooral vloeken slikken 

want Mogadishu is alles behalve een liefelijke 
voorstelling. Het is rauw. Een keiharde 

confrontatie over hoe dieptriest de werkelijkheid 
kan zijn. Het grijpt de mensen bij de keel.

Toneelstuk over racisme: rauw en herkenbaar

Amanda Philips springt tussenbeide en probeert de boel te sussen. 
Met een ferme duw wordt ze door Jason tegen de grond gesmeten.

Flauwekul en gelazer
‘De eerste scène had direct mijn aandacht: je wordt overdonderd 
door een hele boel flauwekul, gedoe, gelazer en een gevecht. Je 
denkt: waar gaat dit heen? Het hele verhaal blijkt dan te draaien 
om deze ene gebeurtenis. Het is de kern van het stuk. Heel goed 
bedacht’, vertelt Ton Hendriks, theaterdocent aan de middelbare 
school Het Hooghuis in Oss, na afloop van de voorstelling. Hij is 
samen met zijn vrouw gekomen die ook in het onderwijs werkt. 
‘We vonden het allebei een indrukwekkende voorstelling. Heftig 
ook. Het is niet geschikt voor hele jonge leerlingen. Maar het is 
de taal van de leerlingen zelf: grof en hard. Je kunt hier makkelijk 
met een derde klas voortgezet onderwijs naar toe. Die zullen het 
allemaal begrijpen en herkennen wat er gebeurt. Dit stuk laat zien 
welke consequenties er kunnen hangen aan de keuzes die een 

Een lieve vrouw die alle kwaliteiten bezit voor een vakbe-
kwame docent wordt beschuldigd van discriminatie en 
geweldpleging. Een probleemleerling die onverbiddelijk 
blijft trappen tegen alles om hem heen. Een gekwetste 
dochter die haar vader heeft verloren aan zelfmoord en 
rondloopt met een mes. Een greep uit de reeks personages 
die voorkomen in toneelstuk Mogadishu. De forse proble-
men waarmee de personages kampen geven een uitzicht-
loos vooruitzicht. Voordat je als bezoeker gaat zitten in de 
rode comfortabele theaterstoel, maak je je nog druk over 
de outfit die je hebt aangetrokken voor het avondje uit. 
Maar na een kleine vijf minuten zit die stoel toch een stuk 
minder lekker en maak je je druk om de onderwerpen 
die er echt toe doen. De oogkleppen zijn afgedaan: deze 
gebeurtenissen zijn ‘dagelijkse praktijk.’

Het begin
Terwijl het publiek de zaal binnendruppelt, staat er al 
een groepje jongeren op het podium met elkaar te voet-
ballen en gek te doen. De ene na de andere sigaret wordt 
opgestoken. Het schoolplein van een middelbare school. 
Het is direct duidelijk: de donkere Jason is de leider van 
deze groep. Hij is het alfamannetje. De jongens kijken 
tegen hem op en hij heeft een mooi vriendinnetje aan de 
haak geslagen. Ongemerkt komt de iets wat sullige Marok-
kaanse Firat langs wandelen. In plaats van in een rugzak 
bewaart hij zijn schoolspullen in een plastic tasje. Het is in 
een ogenblik gebeurd: Firat botst per ongeluk tegen Jason 
op. Of andersom. Het maakt niet uit: het maakt Jason 
woest. Het is direct helemaal stil in de zaal. Jason smijt 
het tasje het publiek in en een gevecht breekt los. Docent 
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leerling maakt. Met ingrijpende gevolgen voor de docent. Het roept 
heel wat op.’

ConFliCt
De goedhartige docent Philips besluit het incident niet te melden. 
Ze wuift het weg en gaat niet van het ergste uit. Jason heeft alle 
kansen bij de directeur verspild, het melden van dit incident 
betekent een schorsing van de jongen. Maar Jason zelf raakt in 
paniek en vreest het ergste. Om zichzelf in te dekken verdraait hij 
het verhaal en zorgt hij ervoor dat zijn vrienden het gelogen verhaal 
steunen: mevrouw Philips heeft hem geduwd en daarbij schold ze 
hem ook nog uit voor zwarte klootzak. 

Vertrouwen besCHaamd
‘Zelf heb ik ook een dergelijk problematische leerling in de klas 
gehad’, vertelt Hendriks. ‘Als hij alleen al zijn wenkbrauw omhoog 
trok brak de pleuris uit in de klas; bij wijze van spreken dan. 

Voordat hij op onze school kwam, was het op de vorige 
school ook al mis gegaan. Je probeert ze ruimte en kansen 
te geven maar het lukt niet altijd. Dat kan je opbreken. Hij 
was niet te vertrouwen en hij heeft ook mijn vertrouwen 
beschaamd.’

VerVolg
‘Schakel een vertrouwenpersoon van de vakbond in!’ 
‘Neem de situatie serieus!’ De dochter en man van docent 
Philips dringen aan, maar ondanks de valse beschuldiging 
blijft ze geloven in Jason. En Jason zelf? Die lijkt niet de 
waarheid te willen vertellen. ‘Vertel het!’, wil je als kijker 
roepen Een flink pak rammel wil je hem geven. Vooral op 
het moment dat zijn vader zegt: ‘Ik geef je nog één kans 
om de waarheid te vertellen, dus denk heel goed na over 
wat je nu gaat zeggen.’ De tijdelijke locatiedirecteur verliest 
alle grip op de situatie en ziet geen andere uitweg dan de 
docent te schorsen. Dat is het moment dat er iets knapt bij 
docent Philips. Ze verliest alle vertrouwen. Al haar goede 
intenties lijken voor niets te zijn geweest.

blijVen praten
De link naar de titel Mogadishu is niet snel gelegd. Drama-
turg Corien Baart heeft meegedacht met de uitvoering van 
het toneelstuk. ‘Mogadishu is de hoofdstad van Somalië 
waar mensen in dezelfde gemeenschap met elkaar in 
oorlog zijn geraakt. In deze voorstelling gebeurt hetzelfde. 
De schrijfster van het stuk, Vivienne Franzmann, heeft zelf 
14 jaar ervaring in het onderwijs. In dit verhaal zullen heel 
veel leraren zich herkennen. Of je hebt dit meegemaakt 
of je bent er bang voor. De machteloosheid tegenover je 
directeur bijvoorbeeld. Het doel van het toneelstuk is te 
laten zien dat het zo belangrijk is om met elkaar te blijven 
praten, elkaar in de ogen te durven blijven kijken en sorry 
te kunnen zeggen. Ik geef toe, het grove taalgebruik in het 
stuk is soms te veel van het goede.’ 
Of het alleen maar serieus is? Zeker niet, naast ellende 
zijn er zeker ook tekenen van hoop te zien. Ondanks alle 
geweld en heftigheid eindigt het met een verzoenend 
gebaar van een slachtoffer naar ‘de vijand.’ En er is zeker 
ook tijd om te lachen. Vooral toen ‘de jongen met het 
groene T-shirt hevig met zijn kont ronddraaide’, volgens 
een jonge bezoeker. 

Marjolein Bakker

de voorstelling reist door heel nederland en is tot eind 

november te bezoeken. kijk voor de actuele speellijst op 

www.komnaarmogadishu.nl/speellijst.

Mogadishu overdondert met schoolpleinscène
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FOTO KOCH | schoolfotografie

Voor meer informatie ga naar www.fotokoch.nl | 📞📞📞📞📞📞035 - 538 4114

Voordelen voor leerkrachten

De leerkracht dient alleen een 
inlogkaart af te geven met de inlog-
gegevens, zodat de ouders of 
verzorgers de foto’s veilig online 
kunnen bekijken en bestellen.

Elke belasting voor leerkracht en de 
administratie is verleden tijd.

Zelfs de betaling gaat rechtstreeks 
via de besteller.

Voordelen voor ouders

Uitzoeken en bestellen van foto’s 
gebeurt vanuit huis.

Bestellingen worden direct naar het 
huisadres gestuurd.

Snelle levering.

Besteller kan betalen via factuur, 
acceptgiro of iDEAL.

Een oude traditie in een nieuw jasje

Schoolfoto’s en Foto Koch zijn al jaren onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Met ruim 
tachtig jaar ervaring in het fotograferen en het 
aanleveren van foto’s voor kinderen op de 
basis- en middelbare scholen is Foto Koch een 
begrip geworden in Nederland.

NIEUW: Actie foto, net even anders

Van iedere leerling maken wij nu ook een 
“actie” foto. Hier staan de leerlingen in een 
ongedwongen houding op. Uit ervaring weten 
wij namelijk dat ouders graag een keuze willen 
hebben uit meerdere poses.
De extra opname kost nauwelijks extra tijd. De 
ouders kiezen zelf online welke foto ze willen 
hebben, uiteraard zijn hier geen extra kosten 
aan verbonden.

ALLES VIA
INTERNET

�

Aangesloten bij:

school-foto koch 131105.indd   1 05-11-13   11:56
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

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

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 
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Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl

le 
es in 

mair
wijs!

Save the date 

5 april - 1 dag - 12 provincies

-factor
CNV Onderwijs 

komt naar je toe met de

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

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

Inschrijven kan vanaf 1 januari 2014.

0297 OFACTOR ADVKWART.indd   1 05-11-13   13:42

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.

www.rapportomslagen.nl

Kijk voor meer informatie  
op onze website  

en vraag vrijblijvend  
een proefmodel aan

050 - 549 11 05
info@rapportomslagen.nl

voor rapportomslagen en meer!
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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

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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

www.scolix.nl

DIRECTEUR
ONDERNEMEND – VERBINDEND – INSPIREREND

Voor PCB Willem-Alexanderschool te
Amstelveen (Onderwijsgroep Amstelland)

zoekt ScoliX een directeur (1.0 fte)
Voor een uitgebreid profiel zie:

school-amstelland 131104.indd   1 05-11-13   11:26



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.



de financiële kant van het verhaal heeft ze haar twij-
fels. ‘Ik weet niet of ik dat leuk vind en ook niet of ik 
dat kan.’ Juf Jacqueline geeft momenteel les in groep 
7 van basisschool De Bron in Harderwijk. Dat komt 
mooi uit, want ze staat het liefst in de klas voor die 
leeftijdsgroep. ‘Tegen die tijd krijgen kinderen humor 
en gaan ze ook beseffen dat ze ouder worden.’ 
Als Hüther niet voor de klas staat, speelt ze graag 
trompet. Dat doet ze al 25 jaar bij de muziekver-
eniging. Maar met haar collega’s speelt ze ook in 
de schoolband die een paar keer per jaar optreedt 
bij activiteiten van de school. Bij de muziekvereni-
ging speelt Hüther gewoon het repertoire dat daar 
voorhanden is, maar het liefst speelt ze christelijke 
liederen. TS

Omdat ze zich tegenwoordig ook meer richt op zaken 
rondom het onderwijs in plaats van alleen op de klas, 
heeft leerkracht Jacqueline Hüther zich aangemeld als 
lid van CNV Onderwijs. ‘Momenteel volg ik de opleiding 
DPO, directeur primair onderwijs. Daarmee hoop ik te 
ontdekken of het schoolleiderschap iets voor mij is’. Het 
dagelijks geregel lijkt haar erg interessant, maar over 

Jacqueline Hüther (44):  
‘Met collega’s speel ik in  

de schoolband’
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