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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Functiemix
In het vorige Schooljournaal stond een 
juichend verhaal over de functiemix. 
Naar mijn mening is het afgesproken 
percentage van 40 procent LB-func-
ties te hoog gegrepen. Al die LB’ers 
zijn bijvoorbeeld niet meer beschik-
baar voor de welbekende C-taken, 
die dus ten laste van de LA-functies 
komen. Een LB’er moet sollicite-
ren en het is niet ondenkbaar dat er 
vervolgens naar een andere school 
binnen de vereniging moet worden 
overgestapt. Voor een fulltimer lijkt 
de gevraagde post-hbo-cursus mij 
een flinke kluif, waar dan vervolgens 
een zeer beperkte salarisverhoging 
tegenover staat. Volgens mij kan het 

geld voor de functiemix beter worden 
besteed.
Kor van der Heiden, Puttershoek

Lucratief
De Citoscores zijn openbaar gemaakt 
en de staatssecretaris heeft een 
bezoek gebracht aan enkele scholen 
die excellent hoog hebben gescoord. 
Zolang de Inspectie verband blijft 
leggen tussen de toetsscore en de 
onderwijskwaliteit van een school, 
is het voor de scholen lucratief om 
kinderen boven zichzelf uit te laten 
groeien en door training en extra 
begeleiding een (te) hoge toetsscore 
te laten halen. Maar wat is het gevolg 
voor het kind? De ouders zijn blij 

met een schijnresultaat, de kinderen 
blijken het niveau al snel niet aan te 
kunnen, met alle gevolgen van dien. 
Het is in die zin toch een duidelijk 
signaal dat slechts ongeveer de helft 
van de havo/vwo-leerlingen in één 
keer het einddiploma haalt? Geef de 
leerkrachten van het basisonderwijs 
het vertrouwen om in het leerling-
volgsysteem nauwkeurig de ontwik-
keling van elk kind bij te houden. Aan 
het eind van de basisschool kunnen 
dan kinderen die de leerstof van 
groep 8 niet of nog niet voldoende 
beheersen een toets maken op hun 
eigen niveau. Zij krijgen op die manier 
niet de kwalificatie onvoldoende maar 
worden beoordeeld op wat ze wel 
kunnen. Kinderen hebben het recht 
om verschillend te zijn. 
Wim Rutgers, Vragender

Grote klas
Juf Jessica Bosch is in Schooljour-
naal 1 wel erg enthousiast over het 
idee om 40 leerlingen les te geven. 
Zelf geef ik les op het vmbo, en van 
de 11 kaderleerlingen in een van 
mijn klassen, kunnen er 4 totaal niet 
leesbaar schrijven! Hoofdrekenen is 
ook een probleem: vraag je 10 door 4 
te delen, dan blijft het zeer lang stil. 
Mijn tieners vervelen zich trouwens 
dit jaar voor het eerst niet meer, want 
door een speling van het lot zijn al 
mijn praktijkvakklassen niet groter 
dan 15 leerlingen. Ieder werkt nu als 
de brandweer, ongekend! 
L. Hanemaaijer, De Lier

Brieven

colofon
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Don Quichotte
Liesbeth Hermans, bedankt voor al je mooie columns. Volgens mij is er 
een topleerkracht verloren gegaan aan de bureaucratie. Ik ben bang dat 
er nog veel meer gaan volgen. Liesbeth voelde zich een Don Quichotte, 
vechtend tegen windmolens. Heel herkenbaar. We krijgen van alles op 
ons bord: passend onderwijs, toetsen, handelingsplannen, alles moet 
mooi op papier staan. De Citotoetsen worden steeds beter gemaakt 
door leerlingen, worden ook steeds beter geoefend, en daardoor wordt 
de normering steeds bijgesteld. Een jaar geleden heb ik contact gehad 
met het ministerie van Onderwijs en hoorde ik dat er bij genoeg belang-
stelling een denktank opgericht zou worden, omdat het belangrijk is 
dat leraren zelf meedenken over onderwijs. Ik heb me aangemeld en 
sindsdien niets meer gehoord. Een maand geleden heb ik gevraagd hoe 
het zat met de denktank. Het gaat helaas niet door omdat er te weinig 
aanmeldingen zijn. Daarom mijn oproep aan alle Don Quichottes in het 
onderwijs: neem contact op met het ministerie. Als we ons niet laten 
horen in Den Haag, worden we inderdaad niet gehoord!
Marisa Hofman, Hoogkarspel

Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs Oplage: 55.000 exemplaren Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, tel. (030) 751 10 03 E-mail schooljournaal@cnvo.nl Hoofdredacteur Helen J. van den Berg Redactie Edwin van Baarle, Ciska de Graaff (eindred.), Peter Magnée (eindred.), Sanne Weeber (stagiair) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Ruud van Diemen, Helmy van Dooren, Mirjam de Goey, Marlies Sietsma. Omslagfoto Henriëtte Guest Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Opgeven bij Recent t.a.v. Ray Aronds (ray@recent.nl) of Joop Slor (joop@recent.nl), Postbus 17229 1001 JE Amsterdam, tel. (020) 330 89 98. 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. 
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Met de uitvoering van De Koning Te Rijk is zanger Guus Meeuwis als het nieuwe gezicht van de schoolmusical 
van War Child geïnstalleerd. Hij leverde twee liedjes aan voor de musical die groepen 8 van basisscholen  
kunnen opvoeren. Scholen die voor het stuk kiezen en ook nog actie voeren, maken, als zij provinciewinnaar 
worden, kans op een VIP-bezoek van de Brabander om hun eindmusical te bewonderen.
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Excellente school van vorig jaar  
deed bewust niet mee
De vorig jaar nog bekroonde basisschool De Vosseschans in Ter 

Aar, deed dit jaar niet mee om tot excellente school gekroond te 

worden. Directeur Anneke Zantboer: ‘Ik voelde er niet veel voor om 

onze titel te verdedigen. Het is geen wedstrijd. Vorig jaar deden we 

mee, omdat ik vond dat we het toen echt verdienden.’ In totaal 

kregen 76 scholen vorige week maandag het predikaat Excel-

lente School 2013 toegekend door staatssecretaris van Onderwijs 

Sander Dekker en minister-president Mark Rutte. Vorig jaar waren 

dat er nog 52. 39 Scholen werden dit jaar opnieuw gelauwerd. 

In totaal kregen 28 basisscholen, 36 middelbare scholen en 12 

scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onder-

wijs en praktijkonderwijs de titel uitgereikt tijdens een feestelijke 

ceremonie in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het is het tweede jaar 

dat scholen door een jury worden beoordeeld op de resultaten op 

kernvakken, maar ook op zaken als aandacht voor leerlingen die 

het bovengemiddeld doen en voor leerlingen die wel wat extra hulp 

kunnen gebruiken. Zantboer: ‘Ach, je kunt me eigenwijs noemen, 

maar ik zou het flauw hebben gevonden om op onze prestatie van 

vorig jaar te teren. Als excellente school mag je het jaar daarop 

een verkort traject volgen, maar ik vind het niet leuk als er al een 

bepaald aura om je heen hangt dat je excellent bent. Daar zie ik 

onvoldoende uitdaging in.’ Moet Zantboer nu het bordje ‘Excel-

lente School’ van de muren halen? ‘Nee, die mag gewoon blijven, 

er staat namelijk het jaartal 2012 bij.’ Ook is ze niet bang voor 

minder leerlingen. ‘Ik heb niet de indruk gekregen dat er door het 

predikaat excellent meer leerlingen zijn gekomen. Iedereen vond 

het natuurlijk leuk, maar in een dorp als Ter Aar is iedereen lekker 

nuchter.’ PM/SW

fOTOEvErtelzinga
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Lage kwaliteit schoolgebouwen vermindert prestaties
Door de slechte kwaliteit van schoolgebouwen kunnen leerlin-

gen en leerkrachten zich moeilijker concentreren en hebben ze 

vaker ademhalingsproblemen. Dat beweert oud-politicus Maxime 

Verhagen,voorzitter van Bouwend Nederland. Hij roept om deze 

reden op tot snelle verbetering van de schoolgebouwen. Vanaf 

1 januari 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor de 

binnen- en buitenkant van de panden. Het kabinet hevelt dan  

€ 256 miljoen per jaar over naar besturen. ‘Met die miljoenen uit 

Den Haag kunnen heel veel scholen een flinke verbeterslag maken, 

wat hard nodig is’, vindt Verhagen. Bouwend Nederland heeft afge-

lopen jaar onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de school-

gebouwen. De gemiddelde leeftijd van de panden zou op veertig 

jaar liggen, terwijl er nauwelijks nieuwe scholen worden gebouwd. 

Volgens Bauke Jellema van SP Architecten in Waddinxveen, een 

bureau dat scholen ontwerpt, hangt de investering in scholen van 

de gemeenten af. ‘Sommige gemeenten zijn erg actief, anderen 

rekken de verbouwing van schoolgebouwen naar meer dan veertig 

jaar.’ Verhagen meent echter dat veel scholen een verkeerd ener-

gielabel hebben. ‘Dit kost een school duizenden euro’s per jaar aan 

onnodige stookkosten. Dat geld kan in het onderwijs beter besteed 

worden.’ Jellema vindt dat een school ook fris moet zijn. ‘Het is 

vooral belangrijk dat de kwaliteit van buitenruimtes en luchtkwaliteit 

goed is. Neem bijvoorbeeld gebouwen uit de jaren dertig. In die tijd 

hadden gebouwen hoge plafonds, waardoor er meer ruimte was 

voor zuurstof. Sinds de jaren zeventig en tachtig zijn plafonds lager, 

waardoor het koelen lastiger is. Als er dertig leerlingen in een laag 

lokaal zitten kan de hoeveelheid CO2 te hoog worden. Hierdoor 

worden kinderen suffig. Er zijn nu eenmaal bepaalde maatstaven 

waaraan moet worden voldaan. Iedereen is verantwoordelijk voor 

goed onderwijs.’ SW



Reddingsactie voor 
  basisschool lijkt effectief
De Kleine Kapitein moet blijven! zo gonsde het de afgelopen 

week op social media. Deze basisschool in Berkel en Rodenrijs, 

gemeente Lansingerland, met 140 leerlingen dreigt het loodje te 

leggen, omdat het niet gelukt is in vijf jaar de stichtingsnorm van 

246 leerlingen te halen. Ouders en leerlingen kwamen massaal in 

actie, onder meer gesteund door BN’ers als kok Joop Braakhekke 

en ex-Opzij-hoofdredacteur Cisca Dresselhuys, die beiden mee-

speelden in de film De Messenkoning die opgenomen werd op de 

school. Het is dinsdag 21 januari, als schoolleider Bianca Jansen 

vertelt: ‘Het lijkt er op dat de media-aandacht en de acties van de 

ouders en leerlingen effect hebben. Morgen heb ik samen met de 

wethouder een gesprek met een schoolbestuur over bestuurlijke 

samenwerking. Dat zou de school kunnen redden.’ Volgens de 

boze ouders had wethouder Marc van Dijk (VVD) eerst zijn handen 

van de school afgetrokken. Hij is helaas niet bereikbaar voor com-

mentaar. Volgens Jansen is het feit dat de schoolpopulatie is blijven 

steken bij 140 leerlingen te wijten aan het feit dat de school te klein 

behuisd is. ‘We hebben hierdoor in de bovenbouw een leerlingen-

stop moeten hanteren. Bovendien trekt ons huidige noodgebouw 

nou niet bepaald nieuwe ouders aan.’ 

Op De Kleine Kapitein wordt geleerd via ‘levensechte projecten’, 

zoals een winkeltje, waarover Dresselhuys twittert: ‘Zelden een 

slimmere vorm van rekenonderwijs gezien.’ Ouders getuigen op 

social media van ‘kinderen die eindelijk weer lachen’ en ‘weer mee 

kunnen komen’. De plaatselijke D66 stelde vragen en de Chris-

tenUnie sprak steun uit: ‘Op deze school gedijen ook kinderen die 

elders hun draai niet konden vinden, die extra uitdaging nodig heb-

ben, of die anders op het speciaal onderwijs worden geplaatst. De 

school is dan ook een waardevolle aanvulling op het reguliere aan-

bod.’ CdG

Schoolnieuws

• ‘Tot ongeveer 1992 had ik in iedere klas 
wel minstens een kind dat niets uitvoerde. 
Tegenwoordig zijn dat er 1O of 15.’ Dat 
schrijft een Amerikaanse docent in een brief 
aan een columnist van The New York Times. 
Die concludeert vervolgens treurig: ‘Zuid-
korea vraagt meer van leerlingen en biedt ze 
meer dan in Amerika en dat is te zien aan de 
opleidingsniveaus.’
• Nederland is Amerika niet, maar ook Liesbeth 

Hermans, scheidend columnist en ex-juf, is niet 
optimistisch in haar afscheidsinterview in dit 
nummer. Ze vindt de werkhouding van kinderen 
nonchalant, het niveau van het onderwijs gedaald 
en de verantwoordingsplicht gekmakend. 
• Stelt het onderwijs nog wel genoeg eisen aan 
kinderen? komen leerlingen nog wel naar school 
om kennis op te doen? Of blijven we nu te veel 
hangen in blue monday?
Ciska de Graaff
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Onderwijscoöperatie
zoekt docenten
CNV Onderwijs zoekt docenten die hun exper-

tise willen inzetten voor de Onderwijscoöperatie. 

In het voortgezet onderwijs gaat het om docen-

ten Nederlands, Duits, geschiedenis, aardrijks-

kunde, muziek, beeldende vorming, natuur-

kunde, scheikunde, in het basisonderwijs om 

lichamelijke opvoeding. Zij kunnen zitting nemen 

in een zogenaamde registersubcommissie, die 

via het digitale systeem van registerleraar.nl het 

aanbod van nascholing en professionalisering 

valideert en waardeert. Docenten die hiervoor 

hun expertise zouden willen inzetten, moeten 

zelf geregistreerd zijn bij registerleraar.nl, voor 

minstens 0,2 werkzaam zijn als leraar, lid zijn 

van de vakbond, veel ervaring hebben als leraar, 

objectief kunnen oordelen, op professionele 

wijze kunnen samenwerken en snel kunnen rea-

geren op een valideringsaanvraag. Dit schooljaar 

worden leden van de subcommissie voor 0,5 of 

0,25 uur per week gefaciliteerd. Belangstelling? 

Stuur een mini-CV naar mvwessel@cnvo.nl, met 

vermelden van vak, type onderwijs, bovenbouw/

onderbouw. Meer info: www.cnvo.nl>nieuws.

O-factOR IN 
TREK
De inschrijvingen stromen binnen voor de 

O-factor. In januari is inschrijven niet alleen 

gratis voor dit unieke evenement op zater-

dag 5 april, maar deelnemers krijgen ook 

een welkomstcadeau.  

Het thema van de dag is Talent in het onder-

wijs. Er is zowel aandacht voor het talent 

van de leraar of ondersteuner, als voor het 

talent van de leerling. Alle twaalf provincies 

beschikken over een uniek programma 

waarbij onderwijsprofessionals de bezoe-

kers zullen inspireren het talent in henzelf 

te ontdekken. Inmiddels zijn er al meer 

dan 100 aanmeldingen en de teller loopt 

flink door. Ook de O-factor in jouw provin-

cie bezoeken? Schrijf je dan nu in op www.

cnvo.nl/o-factor. 

8 januari
Alle basisscholen in Deventer gebruiken vanaf 2017 dezelfde 
schooltijden. Het gaat om het vijf-gelijke-dagenmodel, waarbij 
kinderen elke werkdag van 8.30 tot 14 uur naar school gaan 
zonder vrije woensdagmiddag. Twee van de 29 basisscholen 
doen waarschijnlijk niet mee: de islamitische school (vrijdag-
middaggebed) en de evangelische school. Bron: Nederlands 
Dagblad 

9 januari
Regionale scholengemeenschap Broklede in Breukelen kampt 
met een tekort van € 600.000. Rector Rob Haks, verantwoor-
delijk voor de financiën, is opgestapt en krijgt tot zijn pensioen 
in september uitbetaald. Om uit de schulden te komen zal een 
ontslagronde plaatsvinden. Bron: De Telegraaf

10 januari
Het OM eist een gevangenisstraf van een jaar en vier maanden 
voor een leerkracht uit Noordwijk. De man maakte zich schul-
dig aan het verleiden van en ontucht plegen met een 13-jarig 
meisje via msn. Bron: De Telegraaf

13 januari
Mavo Schravenlant in Schiedam schorst zeven leerlingen. 
Twee worden  wegens wantoestanden en onhandelbaar 
gedrag definitief van school verwijderd. Een van hen, een 
meisje, droeg een mes, een jongen gooide een tafel om. 
Schooldirecteur Boxem: ‘Respectloos gedrag accepteren we 
niet, we willen een veilige leeromgeving bieden.’ Bron: Alge-
meen Dagblad
• Wegens tekort aan personeel proberen gereformeerde 
scholen in Canada afgestudeerde Nederlandse pabostudenten 
te trekken. De Canadese overheid heeft een regel ingesteld 
waarbij het voor jonge professionals makkelijk is voor een jaar 
een werkvergunning te krijgen. Bron: Nederlands Dagblad

16 januari
Een leerkracht van reformatorische basisschool Gomarus 
in Leiderdorp  bekent met meerdere minderjarige jongens 
ontucht te hebben gepleegd. Ouders van vier kinderen hebben 
aangifte gedaan. De man is op staande voet ontslagen. Bron: 
De Telegraaf 

17 januari
Tijdens een voorlichtingsdag over drugs op het Ashram Col-
lege in Alphen aan den Rijn wordt cocaïne gestolen uit de 
koffer van een GGD-medewerker. De dader is nog niet gepakt. 
Bron: Algemeen Dagblad

Wat was!
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer duif, 
Beste Ton,

In december kopte Trouw dat 
scholen van oudere leraren 
af willen. Al langer ontvangt 
CNV Onderwijs deze signalen. 
Het werd nieuws, omdat duide-
lijk werd om hoeveel leraren het 
ging. Het aantal leden van 58 jaar en 
ouder dat met een conflict of ontslag 
te maken krijgt, is in een paar jaar 
tijd vervijfvoudigd. Voor andere 
leeftijdscategorieën is amper een 
toename waar te nemen. Bij mij rees 
de vraag waarom het zo moeilijk 
lukt om oudere onderwijscollega’s 

vitaal en enthousiast hun pensioen 
te laten halen en zo een mooie 
loopbaan waardig af te ronden. 
CNV Onderwijs zal de situaties 
achter deze cijfers verder moeten 
onderzoeken. Waar de een is weg-
gepest heeft de ander, in het meest 
gunstige geval, in goed overleg en 
met een goed aanbod van de werk-
gever besloten haar of zijn loopbaan 
vroegtijdig te beëindigen. Gelukkig 
ontvang ik ook veel signalen dat 
onderwijsprofessionals tot hun 

pensioengerechtigde leeftijd nog vol 
energie, passie en ambitie werken. 
Grotendeels komt dit omdat deze 
collega’s nog veel voldoening halen 
uit het lesgeven en de ontwikkeling 
van kinderen en het vak gewoon 
ontzettend leuk vinden.  
Als er een conflict speelt en de 
conclusie is dat het voor beide 
partijen beter is om de loopbaan 
met ontslag te beëindigen, is er 
onderweg iets misgegaan. Daarom 
pleit ik ervoor dat schoolbesturen 
meer werk maken van een goed 
personeelsbeleid voor elke levens-
fase. Met aandacht voor persoonlijke 
situatie, ambities en ontwikkelings-
mogelijkheden in het onderwijs. Dat 
is niet alleen op korte termijn een 
waardevolle investering, maar juist 
ook op de lange termijn.
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Ik pleIt ervoor dat 
schoolbesturen meer 

werk maken van een goed 
personeelsbeleId voor 

elke levensfase

In gesprek met de 
Onderwijsinspectie
De werkdruk in het onderwijs is erg hoog. Verantwoording 

afleggen wordt steeds belangrijker, waardoor betrokkenen een 

grote regeldruk en een hogere verantwoordingslast ervaren. In 

mei 2013 deed CNV Onderwijs al onderzoek naar werkdruk 

in het onderwijs. Hieruit bleek onder andere dat 80 procent 

van de leraren de werkdruk in het primair onderwijs als een 

probleem ervaart en 71 procent te veel taken heeft in relatie 

tot de individuele normjaartaak. Daarnaast vindt 98 procent 

dat overheid en Inspectie te veel extra taken van het onderwijs 

vragen. Met andere woorden: de werkdruk ontstaat niet direct 

door het lesgeven, maar door alles er omheen. Ook bleek uit 

het onderzoek dat er veel voorstanders (70 procent) zijn om 

handelingsplannen te schrappen. 

CNV Onderwijs wil om deze redenen nagaan of bijvoorbeeld 

het schrijven van handelingsplannen verplicht is. Op woensdag 

12 februari is er een bijeenkomst voor leraren en schoolleiders 

in het primair onderwijs, op woensdag 12 maart is er een 

bijeenkomst voor medewerkers in het voortgezet onderwijs. 

Leden en niet-leden kunnen dan in gesprek gaan met een 

vertegenwoordiger van de Onderwijsinspectie. Die wil graag 

uitleggen hoe het toetsingskader eruit ziet en in gesprek 

gaan over welke informatie scholen moet aanleveren aan 

de Inspectie. Deelnemers kunnen aangeven hoe regels en 

taken voor de hoge werkdruk zorgen. Op deze manier is de 

Onderwijsinspectie na afloop een stuk wijzer over wat scholen 

wel en niet moeten aanleveren en hoe zij daarmee omgaat. 

De beide bijeenkomsten duren van 16 tot 20 uur en worden 

gehouden in de Ruppertzaal van het CNV-gebouw, Tiberdreef 4, 

Utrecht. De toegang is vrij voor leden en niet-leden. Aanmelden 

kan via: www.cnvo.nl/onderwijsinspectie. SW



    duif

Fo
to

: A
V

S

geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

In je column stel je jezelf de vraag 
waarom het zo moeilijk lukt om 
oudere onderwijscollega’s vitaal en 
enthousiast hun pensioen te laten 
halen en zo een mooie loopbaan 
waardig af te ronden. Of je stelling 
dat dit zo moeilijk lukt waar is weet 
ik niet, wel weet ik dat elk jaar 
duizenden collega’s probleemloos 
en met veel plezier  hun pensioen 
halen. Dat dit niet iedereen lukt 
heeft volgens mij veel oorzaken. 
Laten we eerst de schuld bij onszelf 
zoeken; schoolleiders en bestuur-

ders hebben niet altijd kennis van 
HR-beleid. En als je er wel kennis 
van hebt lukt het lang niet altijd om 
dit ook toe te passen. Maar ook in 
een loopbaan kan er veel gebeuren 
waar de werkgever weinig invloed op 
heeft. Soms ontstaan er lichamelijke 
beperkingen en soms ook mentale; 
niet iedereen is op oudere leeftijd 
gezegend met bergen energie. En ja, 
soms hebben werkgever en werkne-
mer een gezamenlijk belang; plaats  

maken voor een jongere werk-
nemer die we de komende jaren 
hard nodig zullen hebben. Ook 
is er sprake van een combinatie 
van al deze oorzaken. Als goed 
vakbondsbestuurder weet je 

ook dat elke regeling  juridisch 
moet worden onderbouwd om een 

uitkering veilig te stellen en zo dus 
ook in de statistieken terecht komt. 
Sociale partners hebben een sec-
toraal plan gelanceerd om jongere 
leraren aan het werk te houden en 
oudere werknemers te behouden. De 
AVS heeft de eis gesteld dat school-
besturen die hieraan deel willen 
nemen verplicht hun directeuren op 
HR-gebied scholen. Ook dat is een 
waardevolle investering op de lange 
termijn!

       Ton Duif is voorzitter van de Algemene 
Vereniging van schoolleiders (AVS)
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In een loopbaan kan er 
veel gebeuren waar de 

werkgever weInIg Invloed  
op heeft

‘Duw je navel in je rug, trek je armen achter je 
oren.’ Huh?, denk ik. Ben ik de enige die dat hoort? 
Ik grinnik naar mezelf in de spiegel van de yogas-
chool. Eigenlijk vind ik dat elke juf of meester bij de 
aanstelling een abonnement moet krijgen op een 
yogaschool. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur 
te steken dat het ziekteverzuim met 20 procent 
zou dalen. ‘Staar naar een punt, denk aan niks.’ 
Dat gaat me dus echt nooit lukken, bedenk ik mij.  
‘Buig naar rechts’, we staan in de ‘halve maan’ en 
ik denk aan het kind met motorische problemen. 
Tijdens ‘de cobra’ denk ik aan het meisje dat 
nauwelijks een woord Nederlands spreekt. In ‘de 
triangel’ gutst het zweet van mijn kop maar lukt 
het mij toch te denken aan die notulen die ik nog 
zou… Mijn hoofd zit bomvol met 27 kinderen, 54 
ouders, 40 collega’s en 19 ongeopende mails. Even 

aan niks denken lijkt me heerlijk en tegelijkertijd 
onmogelijk. ‘Het hoogtepunt van deze les’, zegt de 
yogajuf. O nee, ‘de kameel’.  Vanaf dan is alles in 
een roes. Ineens hoor ik ‘namaste’, wat het einde 
van de les betekent. Wacht eens even, zeggen we 
nu al ‘namaste’? En dat vanaf ‘de kameel’? Dan heb 
ik toch zeker een half uur aan niks gedacht! Zoals 
ik al zei, voor elke juf of meester een  abonnement 
op een yogaschool!
Mirjam (34) is leerkracht groep 1/2 en 6 van 
 basisschool de notenkraker in amsterdam

Mirjam de goey
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Dagboek van een startende leraar
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‘Zo herkenbaar, 
alsof het over mij ging’

De afgelopen weken werd duidelijk dat een flink 
aantal leraren van boven de vijftig stelselmatig 

de school zijn uitgewerkt, omdat ze niet 
meer in de plannen van de directie pasten. 

Volgens CNV Onderwijs gaat het om een 
vervijfvoudiging naar ruim 500 zaken in drie jaar. 
Een aantal schoolleiders mailde het niet terecht 

te vinden te worden weggezet als boeman. 
Wellicht zou het voor beide partijen verlichting 

brengen als 60-plussers met een aantrekkelijke 
pensioenregeling kunnen vertrekken. Dan kunnen 
jongeren die nauwelijks nog een vaste plek vinden 

weer dromen van een carrière voor de klas. 

Schoolleiders herkennen zich niet in wegwerken oudere leraren

Ervan beticht worden mensen van boven de 58 weg te werken, 
maakte een schoolleider erg verdrietig. Niet alleen vond ze het 
allemaal veel te makkelijk gezegd door de media, het ergerde haar 
ook dat haar bond met Schooljournaal op die emotie was gaan 
zitten. Ze wees erop dat het onderwijs de afgelopen jaren sterk 
is veranderd, en misschien niet meer de baan is waar een aantal 
ouderen ooit met hart en ziel voor hebben gekozen. Kortom, het 
lag allemaal wel iets gecompliceerder.
Natuurlijk zijn niet alle leraren van boven de vijftig rücksichtslos 
bij het grof vuil gezet. Feit is wel dat de redactie brieven en mails 
ontving, die de negatieve trend bevestigt die door de afdeling 
individuele belangenbehartiging (IB) van CNV Onderwijs was 
gesignaleerd, en halverwege december tot publicaties leidden in 
Trouw en Schooljournaal en vorige week nog in de Volkskrant.  

Queenbee
Zo plaatste de brievenrubriek van dit blad in het vorige nummer 
een e-mail van een lerares die meer dan dertig jaar lang met 
veel plezier voor de klas stond, totdat haar functioneren door 
de nieuwe directeur ‘onder een vergrootglas werd gelegd.' Een 
bureau werd ingehuurd om haar te begeleiden en te observeren 
tijdens lessen waardoor ze voortdurend op haar tenen liep. 
Inmiddels zit ze naar eigen zeggen al anderhalf jaar werkloos 
thuis.
Een ander lid omschreef haar nieuwe directeur die een jaar of zes 
geleden aantrad en de mondige ouderen een voor een de deur 
uitwerkte, als een queenbee van eind dertig met een hofhouding 
van haar adorerende jonge juffen. ‘Of je moest leuk en gezellig 
meedoen met af en toe een wijntje op vrijdagmiddag, of je viel 
erbuiten. De vorige directeur was een heel lieve man. Hij zorgde 
goed voor zijn personeel, maar miste de boot met onderwijsvoor-
zieningen. Waarschijnlijk was hij bang dat het voor te veel onrust 
zou zorgen. De nieuwe directeur had in nauwelijks vier jaar bijna 
het hele team vernieuwd. Dat ging op verschillende manieren: 
met “wederzijds goedvinden”, of het iemand zo lastig maken tot 
aan een burnout toe, of, zoals bij mij, allerlei onderzoeksbureaus 
inschakelen en extra taken geven zonder coaching.
Ze is inmiddels weg, maar ik ben al meer dan een jaar thuis. De 
vraag is of ik nog een kans maak om terug te komen, want de 

goed personeelsbeleid  
‘Een vervijfvoudiging van het aantal conflicten en 
ontslagen in een paar jaar is enorm’, zegt bestuur-
der primair en voortgezet onderwijs, Joany Krijt. ‘Ik 
kan me voorstellen dat werkgevers schrikken van 
deze cijfers en in de verdediging schieten of het 
beeld nuanceren. Het zijn kwantitatieve gegevens 
en ik ben ook benieuwd naar de situaties achter 
deze cijfers. Zeer binnenkort zal CNV Onderwijs 
daarom alle zaken kwalitatief onder de loep 
nemen, zodat we een beter beeld krijgen. De kwa-
liteit van het onderwijs heeft de hoogste prioriteit. 
Scholen moeten daarvoor goed personeelsbeleid 
voeren met functioneringsgesprekken en beoor-
delingsgesprekken. Aan die gesprekken kunnen 
consequenties zitten. Het kan echter nooit zo zijn 
dat scholen daar misbruik van maken en bewust 
aansturen op ontslagen in vooral een bepaalde 
leeftijdscategorie. Als zoiets gebeurt zullen we 
alles doen om onze leden juridisch bij te staan.'
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HR-manager van het bestuur wil me eerst een soort test laten 
doen, om te bepalen of ik überhaupt wel aan een traject van 
coaching/begeleiding kan beginnen. Kennelijk vindt het bestuur 
mijn niveau zo laag, dat ik eerst  toelatingsexamen moet doen. 
Ik heb zelf een advocaat ingeschakeld. Vermoedelijk tel ik niet 
eens mee bij de door jullie verzamelde conflictzaken met ouder 
personeel.’ 

pesterijen
‘Heel herkenbaar, alsof het over mij ging’, belde een leerkracht 
halverwege december op, vlak na het verschijnen van Schooljour-

naal 19. Het verhaal daarin over de 59-jarige 
leerkracht Anneke, van wie volgens haar 
directeur ineens niets meer deugde, was haar 
uit het hart gegrepen. Ze had nog nooit com-
mentaar gegeven op de inhoud van het blad, 
maar nu popelde ze om te melden hoe raak 
de toon van dit artikel was. Over pesterijen 
(zo voelde ze dat) van de nieuwe directeur, 
die ineens vraagtekens zette bij de manier 
waarop zij en een paar andere teamleden – 
leeftijdgenoten van eind vijftig, begin zestig 
- functioneerden. ‘Ik was het niet altijd met 
haar eens. Kreeg ik voor de voeten geworpen 
dat ik wel kon lesgeven, maar dat ze met mij 
niet over het vak kon praten. Ik mocht uitein-
delijk van het bestuur wel blijven, maar dan 
moest ik als parttimer kilometers verderop op 
een andere school, waar ik niets mee had, aan 
de slag. Privé zou dat al heel veel rompslomp 
geven, maar ik had ineens ook geen zin meer 
in het gevecht. Ik was al 63, ik vond het mooi 
geweest. Ik heb toen voor het keuzepensioen 
gekozen, al had ik wel het gevoel dat ik de 
collega’s die iets jonger waren in de steek 
liet. Je begrijpt dat een afscheidsreceptie mij 
gestolen kon worden. Toch is het naar als je 
na bijna 30 jaar niet op een normale manier 
gedag kunt zeggen tegen ouders, leerlingen en 
collega’s.’ Ook zij waarschuwde waarschijnlijk 
niet eens in de statistieken van IB voor te 
komen, ‘omdat ik vrijwillig ben opgestapt, 
zonder hulp van de bond.’

sollicitatieplicht
‘Ik ben mokkend akkoord gegaan met een 
outplacementtraject om dreigend ontslag te 
voorkomen’, mailt een 63-jarige leraar. ’Het 
bracht mij van het basisonderwijs in het 
voortgezet onderwijs, waar ik eigenlijk niet 
geschikt voor was. Wat een ellende. Vier jaar 
lang werd er door klassen op mij ingebeukt. 
Volg maar een cursus, was het advies van de 
schoolleiding. Mij werd ook voorgesteld om 
met vervroegd pensioen te gaan. Dit bete-
kende een financiële sigaar uit eigen doos. Ik 
weigerde. "Na de zomervakantie ben je hier 
weg", was het commentaar van de school-
leiding. Dat was het moment dat ik CNV 
Onderwijs heb ingeschakeld. Het ontslag was 
niet af te wenden, maar ik kreeg dankzij de 
bond een ontslagvergoeding. Nu zit ik zonder 
betaalde baan, doe vrijwilligerswerk waar ik 
veel plezier in heb en krijg weer complimen-
ten en waardering. Wel zit ik nu met een 
sollicitatieplicht.’ 

een aantrekkelijke pensioenregeling kan er aan bijdragen dat 
oudere leraren vrijwillig plaatsmaken voor jongeren.

Foto's: Henriëtte Guest



dure ouderen
Meerdere schoolleiders onderbouwden 
de klacht van hun collega, waarmee dit 
artikel begon. Ze worden tegenwoordig 
afgerekend op efficiëntie en opbrengsten, 
en lopen gevaar het predikaat zwak 
opgespeld te krijgen door de Onderwijs-
inspectie. Duidelijk wordt, zo geven zij 
aan, dat sommige oude rotten in het vak 
niet meer het basisniveau van dertig jaar 
geleden hebben, nu met het oog op pas-
send onderwijs alle zorg in de klas moet 
worden aangeboden. Als dan blijkt dat 
interne of externe coaching geen oplos-
sing is om eventuele hiaten in kennis 
op te vullen, moet, uiteraard zorgvuldig, 
worden nagegaan of de school voor hen 
nog wel de juiste plek is.
Ook Bert Vastenburg, directeur van 
Praktijkschool Emmen miste de nuances 
in de discussie over zoals hij zelf zegt 
‘het vermeende wegpesten van ouderen.’ 
Hij mailde direct na de media-aandacht 
voor de ouderenuitocht: ‘Alsof er van 
“de oudere” gesproken kan worden. Die 
heb je net als jongeren in soorten en 
maten. Bevlogen en deskundig tot en 
met verzuurd, moe en niet meer bereid 

tot vernieuwing. Een directeur die elke dag wanhopige open 
sollicitaties krijgt van jonge werkloze leraren, is geen ploert als 
hij zich realiseert dat hij voor een vertrekkende dure kracht, 
twee jongeren aan het werk kan helpen. Over een jaar of wat 
hebben we die hard nodig en daarom moeten we zorgen dat 
ze niet weglopen.' Hoewel een van zijn elf 58-plussers zich nog 
zo gezond voelt dat ze wil doorwerken tot op de dag van haar 
pensionering, en iedere vorm van scholing als positief ervaart, 
staat minstens de helft van deze groep niet negatief tegenover 
een vrijwillige, maar financieel wel aantrekkelijke vertrekrege-
ling. Vastenburg eiste van zijn bond dan ook een wat bredere 
kijk op dit punt, en of zij zich zouden willen inzetten voor een 
dergelijk voorstel. De Drentse schoolleider kon op dat moment 
niet weten dat CNV Onderwijs al broedde op dat plan. Vorige 
week wees de bond het kabinet op de noodzaak extra geld uit 
te trekken om afgestudeerde pabostudenten per direct een 
vaste baan op scholen te garanderen. Dat zou over een paar 
jaar de verwachte uitstroom van een nieuwe golf babyboomers 
moeten opvangen, omdat afspraken over aantallen aan te 
trekken jonge leerkrachten, zoals vastgelegd in het Nationaal 
Onderwijsakkoord, dan achterhaald blijken te zijn. Nu is er nog 
een licht overschot. Scholen zouden daarom de kans moeten 
krijgen leraren vanaf zestig jaar die willen stoppen, te vervangen 
door jongere vakgenoten. Maar dan moeten zij die plaatsmaken 
wel kunnen rekenen op een aantrekkelijke vertrekregeling en 
niet, zoals nu, maximaal worden belast op hun door besturen 
aangevulde pensioenen.

Peter Magnée
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er zijn oudere 
leraren die, 
mits onbelast, 
vrijwillig plaats 
willen maken 
voor jongeren, 
anderen gaan 
met frisse zin 
door tot aan  
hun laatste 
officiële 
werkdag.



marlies sietsma
column

Ik snak soms naar een 
wereld waarIn geen 

computers en mobIeltjes 
bestaan

De muziek start, de lampen gaan aan en een jongen 
en meisje komen het podium op. Dolverliefd zijn ze, de 
leerlingen vinden het prachtig! Vol spanning kijken ze 
naar de theatergroep die een moderne versie speelt van 
het verhaal van Jozef en Maria. Vertwijfeld kijk ik toe, 
want het taalgebruik is niet altijd netjes. Er wordt niet 
gevloekt, maar de scheldwoorden die ons om de oren 
vliegen zijn  niet mis. Een reden hiervoor? Het sluit aan 
bij de belevingswereld van de leerlingen. 
Als de voorstelling voorbij is, begint de kerstvakantie 
en neem ik vragen over de belevingswereld van de 
leerlingen mee naar huis. Hoe ver ga je met aansluiten 
bij wat leerlingen aanspreekt? Moet je hun taal en 
gewoontes  overnemen om hen te betrekken bij je les? 
Toen de Leraar van het Jaar 2013 werd gekozen, vond ik 
het fijn om te lezen dat hij gewonnen had vanwege zijn 
hulp aan zwakke leerlingen en specifieke programma’s 
voor de sterkere leerlingen. Het bevestigde voor mij dat 
het vooral gaat om de zorg voor leerlingen en dat het 
maken van lessen met een technisch hoogstandje een 
bijzaak is. Begrijp me niet verkeerd, de mogelijkheden 
van de techniek zijn geweldig, maar in mijn beleving 
wordt daar te veel de aandacht op gevestigd. Twit-
ter, Facebook, Instagram zijn programma’s die door 
docenten worden gebruikt in de lessen, onder het mom 

van ‘het aansluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen’. 
Sluiten wij daar bij aan, of creëren wij die wereld? 
Dwingen we onze leerlingen om deze programma’s 
te gebruiken, omdat het handig, makkelijk en snel 
is? We gaan er vanuit dat ze dit nodig hebben, maar 
is dat wel zo? Ik snak soms naar een wereld waarin 
geen computers en mobieltjes bestaan. Waar jongens 
en meiden weer buiten spelen, er geen gedonder is 
over vervelende whatsapp-berichten en er tijdens 
pauzes weer gepraat wordt. 
We zeggen wel dat we willen aansluiten bij de bele-
vingswereld van leerlingen, maar moeten wij hen 
niet laten zien dat het niet alleen gaat om bewegende 
beelden en grove taal? We springen hoog en laag om 
de aandacht van de leerlingen te vragen, terwijl we 
hen ook willen aanleren dat zij moeten luisteren naar 
een uitleg zonder technische hoogstandjes. Leerlin-
gen raken gewend aan de hulpmiddelen tijdens de 
lessen, maar in hoeverre werkt dit ook mee aan een 
goede voorbereiding op het beroepsonderwijs? 
De kerstvakantie is voorbij; mijn goede voornemen 
voor 2014 is een voorbeeld te nemen aan de leraar 
van 2013! Gedreven door zijn vak, oog voor de leerlin-
gen en zonder al die snufjes.

belevingswereld
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marlies sietsma (27) is docent 
nederlands op het agnieten college 
in Zwartsluis en volgt een schakeljaar 

onderwijskunde in groningen.



In 2009 schreef de Steenwijkse juf het 
boekje Lieve Inspecteur, observaties in het 

basisonderwijs. Schooljournaal tekende toen 
de volgende uitspraken van haar op: 
‘Passend onderwijs kan niet!’, ‘Leraren 
moeten “nee” leren zeggen’, ‘Gewone 
kinderen bestaan niet meer’ en ‘Kinde-
ren worden lui van adaptief onderwijs.’ 
Reden genoeg om haar te vragen een 
column te schrijven voor Schooljournaal. 
Vier jaar lang deed ze dat met veel ple-
zier, met een grote schare fans tot gevolg 
en tientallen teleurgestelde reacties, toen 
ze eind december bekend maakte niet 
meer in het onderwijs te werken en te 
stoppen met haar column. Volgens de 
trouwe lezers die een mail stuurden, ver-
woordde ze exact dé frustraties die veel 
leraren voelen. 

niveau
Hermans schreef met grote liefde over 
haar leerlingen en haar vak. En met 
verontwaardiging over zaken als han-

delingsplannen, toetsgekte, het pamperen van 
leerlingen, het gebrek aan ontzag voor leraren en 
het afnemend concentratievermogen bij kinde-
ren. Terugblikkend zegt ze nu: ‘Ik heb dertig jaar 
voor de klas gestaan en veel zien veranderen. Ik 
vind dat de samenvoeging van kleuter- en basis-
school in 1985 slecht heeft uitgepakt. Op zich 
zaten er goede bedoelingen achter, maar door 
de integratie van de opleidingen is in de jaren 
daarna het niveau van het Nederlandse basison-
derwijs wel gedaald. Hadden studenten van de 
pedagogische academie vroeger allemaal havo of 
vwo, nu op de pabo is het vaak mbo of zijn ze 
eerst onderwijsassistent geweest. En dan kan het 
ministerie wel aankomen met plannen om alle 
leraren master te maken, maar dat is jezelf voor de gek hou-
den. Ik vind het eerlijk gezegd wel te begrijpen dat ouders 
geen ontzag meer hebben voor leraren die zelf de leerstof 
niet goed beheersen of die brieven met spelfouten versturen. 
Voor mij hoeft de leerkracht aan de basisschool geen acade-
micus te zijn, maar hij moet wél boven de leerstof staan en 
een goed verstand hebben en culturele bagage. Anders heeft 
hij zijn leerlingen gewoon te weinig te bieden. Helaas zie ik 
zulke zelfstandige, kritische denkers, die af en toe tegen ont-
wikkelingen ook “nee” durven zeggen, bijna alleen nog in de 
groep van 40 jaar en ouder. Jongere collega’s zijn meestal al 
lang blij dat ze werk hebben, al is het parttime en moeten ze 
voor 200 procent werken. Maar eigenlijk is het tegenstrijdig: 
de minister wil ‘excellente’ leraren, terwijl de oudere, goed 
opgeleide collega’s, met een schat aan kennis en ervaring, in 
rap tempo uit de school verdwijnen.’ 

flitsend
Hermans stoeit met haar broodje vissalade, lacht opeens: ‘Ik 
kreeg een reactie van een man die schreef dat hij in de pau-
zes knettergek wordt van zijn vijftien vrouwelijke collega’s, 
een kippenhok noemde hij het, waarin het alleen maar gaat 
over jurkjes, afvallen en de Primark. Hij schreef ook dat ze 
maar niet ophouden met willen zorgen voor hun kinderen. 
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‘Een kind komt niet meer   naar school om 
kennis op te doen’

Liesbeth Hermans verwoordde frustraties van veel lezers

Vier jaar lang legde leerkracht en columnist 
Liesbeth Hermans haar kritische ei in 

Schooljournaal. Nu heeft ze na dertig jaar 
de schooldeur achter zich dichtgetrokken 

en kijkt ze terug. ‘Ik hield enorm van 
mijn vak, maar na lestijd begonnen 

de frustraties. Ik ergerde me aan de 
toetsgekte, de verantwoordingsplicht en 

alles wat over de schutting van de school 
gegooid werd.' Lachend: ‘Maar met mijn 

leerlingen had ik het altijd super!’
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“Als ik de zorg in had gewild, was ik wel 
verpleger geworden.”’ Ze zucht: ‘Ach, 
misschien word ik wel oud’- ze is 52 
jaar – ‘maar ook ik kon me moeilijk neer-
leggen bij sommige dingen, bijvoorbeeld 
dat veel leerlingen zo’n  nonchalante 
werkhouding hebben en dat alles leuk 
en flitsend moet zijn. Een kind komt 
niet meer naar school om kennis op te 
doen, maar om afwisseling te hebben en 
lol te maken. Ik denk dat scholen er over 
honderd jaar heel anders uitzien, áls ze 
dan nog bestaan. Kennis kun je namelijk 
ook opdoen via internet. Dan komen 
kinderen misschien alleen nog voor 
groepsactiviteiten. En dat is ook niet erg.’

toetsdruk
Toetsing en verantwoording stonden 
vaak centraal in haar columns. ‘De 
toetsdruk is enorm’, zegt ze. ‘Ik heb 
daar moeite mee, het feit dat je daar op 
afgerekend wordt. Ik weet uit reacties 

dat scholen sjoemelen met de resultaten uit angst dat ze 
het stempel “zwak” opgedrukt krijgen. Dat kan toch niet 
de bedoeling zijn! Het aantal toetsen dat scholen zichzelf 
opleggen – van de Inspectie hoeft dat niet hoor: tien toetsen 
per jaar – is ook zoiets. Als je toetst, geef je geen onderwijs. 
Zonde van de tijd! Scholen gaan mee in die prestatiedruk, in 
dat opvoeren van de verantwoordingsplicht, terwijl niemand 
hen daartoe dwingt. Handelingsplannen bijvoorbeeld: ouders 
vinden het heel normaal dat voor hun kind, dat natuurlijk het 
allerbelangrijkste is in de wereld, een individueel handelings-
plan gemaakt wordt. Maar een school hóeft dat alleen maar 
te doen voor kinderen met een rugzak. Neemt niet weg dat 
er wel veel meer móet dan dertig jaar geleden, dat je ook veel 
en veel meer moet vastleggen en verantwoorden. Ik ben druk 
aan het solliciteren naar een baan buiten het onderwijs en doe 
ondertussen veel vrijwilligerswerk. Daar vind ik voorlopig de 
vrijheid waar ik ooit het onderwijs voor in ging. Namelijk de 
vrijheid om eigen beslissingen te nemen en zelfstandig op te 
treden. Heerlijk vind ik dat.’

Ciska de Graaff

Liesbeth Hermans bundelt haar columns van de afgelopen vier jaar in een 

boekje. Binnenkort nadere informatie daarover.

‘Een kind komt niet meer   naar school om 
kennis op te doen’

Foto's: Henriëtte Guest
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‘Er heerst een enorme hysterie
               rond die eindtoets’

Hoewel de Citotoets onder vuur ligt, nemen leerlingen 
en ouders de eindtoets in groep 8 serieuzer dan ooit. 

Talloze kinderen melden zich aan voor Citotraining om 
een zo hoog mogelijke score te behalen. Hoe hoger de 
score, hoe hoger het schooladvies, zo wordt gedacht. 

‘Dit is een pedagogisch foute aanpak. Toetsen is 
meten, meer niet.’

Groep 8-leerlingen op Citotraining 
voor een zo goed mogelijk resultaat
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‘Er heerst een enorme hysterie rond de Citotoets, waardoor kin-
deren faalangstig worden. Leerlingen zijn eigenlijk al behoorlijk 
gewend aan het maken van toetsen, ze krijgen er soms wel tien 
per jaar.’ Een leerkracht van een basisschool uit Utrecht, die 
anoniem wil blijven, is fel tegen training: ‘In feite is de eindtoets 
bedoeld om te laten zien wat iemand kan. Het wordt ineens 
belangrijk door de manier waarop mensen tegen het voortgezet 
onderwijs aankijken. Ouders hebben liever niet dat hun kind 
op het vmbo terecht komt, terwijl er heel veel leuke en goede 
vmbo-scholen zijn.’

Soorten Citotraining
Instituten die trainingen geven kennen een verschillende aan-
pak. TopClassTutors uit Amstelveen en omstreken oefent voorna-
melijk oude Citotoetsen, maar behandelt ook eigen materiaal. 
Coördinator bijlessen Frits Groeneveld: ‘We merken dat er 
gaten in de kennis van de kinderen zitten. Als deze achterstand 
wordt verkleind, kunnen leerlingen hun kennis beter toepassen 
waardoor ze op een hoger niveau uitkomen. We proberen kin-
deren minimaal één niveau hoger te tillen dan het schooladvies. 
Kinderen krijgen volgens ons een te laag advies door de grote 
klassen. Een verlegen persoon durft misschien geen vragen te 
stellen, maar dat betekent niet dat hij of zij dom is. Aan de hand 
van het oefenen van de Citotoets kunnen we zien waar bepaalde 
kennis ontbreekt.’ 
Marion van Ham van Sterke Brug uit Amsterdam kan zich echter 
niet vinden in deze aanpak. ‘Onze training richt zich vooral op 
werkhouding, taak aanpakken en faalangstreductie. Het heeft 
geen zin om die toetsen te automatiseren. Mogelijk krijgt een 
kind een verkeerd advies en bovendien draagt het niet bij aan 
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het onderwijs. Toetsen oefenen heeft alleen resultaat op de korte 
termijn, als het überhaupt iets oplevert.’ Van Ham doelt hier op 
een onafhankelijk onderzoek, waaruit bleek dat leerlingen die 
training hebben gevolgd via Sterke Brug een hogere score behaal-
den op de eindtoets in vergelijking met de Entreetoets in groep 
7. Kinderen zonder Citotraining lieten een lichte daling zien, 
degenen die een training hadden gevolgd gericht op het oefenen 
van toetsen lieten een sterke daling zien. Van Ham: ‘Kinderen 
vertonen deze achteruitgang omdat ze denken vragen te herken-
nen uit de training, terwijl het in werkelijkheid een andere vraag 
is. Ik snap niet dat dit soort trainingen wordt gegeven. Door toet-
sen te oefenen vergroot je niet je kennis. Het kan niet de bedoe-
ling zijn dat een kind op de verkeerde school terecht komt.’ 

enorm Spannend
Een instituut met vestigingen door heel Nederland, genaamd 
Bijles Academie, heeft voornamelijk als doel leerlingen goed voor 
te bereiden op wat er gaat komen. Medewerker Iro Edobor: ‘Bij 
de intake maken we duidelijk dat het absoluut niet de bedoeling 
is een hogere Citoscore te verkrijgen dan het niveau van het 
kind. We geven daarom ook aandacht aan de manier waarop 
het lichaam werkt als het onder spanning staat en we proberen 
negatieve gedachten om te buigen. Kinderen vinden de eindtoets 
enorm spannend.’ Waarom biedt Bijles Academie Citotraining 
aan als het niet de bedoeling is dat de score hoger uitvalt? Edo-
bor: ‘We willen onderprestatie voorkomen. Onnodige fouten 
zijn erg zonde. We merken dat veel kinderen niet weten hoe 
ze vragen moeten lezen of dat ze veel spanning hebben. Soms 
gaat de Entreetoets zo slecht dat ouders bang zijn dat dit met de 
eindtoets ook gebeurt. Om die reden kan training relevant zijn. 
En natuurlijk is het mooi meegenomen als kinderen wat hoger 
scoren, dat is immers goed voor hun zelfvertrouwen.’ 

KritieK
Brugklascoördinator Ton Spaninks van het Mill Hill College in 
Goirle heeft gemengde gevoelens over Citotraining. ‘Ik kan me 
voorstellen dat een training een beetje rust geeft waardoor kin-
deren kunnen scoren op hun eigen niveau. Er zijn echter genoeg 
leerlingen die simpelweg trainen om een zo hoog mogelijke score 

te produceren. Misschien komen ze dan wel op 
een hoger schooltype binnen, maar dan weet 
je niet of het ook wordt waargemaakt. Als je 
de toets als een trucje ziet denk ik dat je daar 
verkeerd aan doet.’ 
De Utrechtse leerkracht die anoniem wil 
blijven ziet zoals gezegd niets in Citotraining.
Ik vind die training een pedagogisch foute 
aanpak en het werkt faalangst alleen maar in 
de hand. En dan klinkt faalangsttraining heel 
aardig, maar dat hoort op school in het dage-
lijks onderwijs thuis. Als kinderen faalangstig 
zijn help je ze door in een bepaalde groepssfeer 
goed les te geven.’ 

HeeL ZenUWaCHtig
Ook een anonieme leerkracht van groep 8 van 
een basisschool in Alphen aan den Rijn heeft 
haar bedenkingen bij Citotraining. ‘Ik denk 
niet dat een leerling hier veel mee opschiet. Als 
een kind door een goede score op een hoger 
niveau wordt geplaatst dan het schooladvies, 
valt hij of zij toch wel door de mand. Ik merk 
wel dat kinderen heel zenuwachtig zijn, mede 
door de enorme aandacht in het nieuws. 
Natuurlijk gebruiken scholen de score op de 
eindtoets voor een advies, maar er is dan al een 
voorlopig advies gegeven. Bovendien geven de 
Citoscores vanaf groep 3 een prima beeld van 
het niveau van een leerling. De eindtoets is 
meer bedoeld ter bevestiging van het voorlopig 
advies.’  
Ondanks de kritiek zouden de bijlesinstituten 
Citotraining zeker aanraden. Van Ham: Een 
belangrijk examen vereist voorbereiding, waar-
om zou dat niet voor de eindtoets gelden? Er 
hangt zeker wat vanaf, in tegenstelling tot wat 
Cito beweert.’

Sanne Weeber

‘Er heerst een enorme hysterie
               rond die eindtoets’
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’Onderwijs moet je proeven, ruiken, ondergaan’
Rector adviseert leidinggevenden zelf ook les te geven  

‘Doe maar even mee, dat is goed voor 
de motoriek’, gaat Joost Kentson (55) de 
leerlingen van gymnasium 3 voor in een 
beweging die een negatief verband (arm 
en vinger wijzen vanaf borsthoogte naar 
beneden) en een positief verband (arm 
en vinger wijzen vanaf borsthoogte naar 
boven) moeten uitbeelden. ‘Negatief, 
positief’, doe hij het nog een keer voor. De 
plotselinge visualisatie als ezelsbruggetje 
is het gevolg van de goed/fout-bewering 
dat tussen de hoogte van het inkomen 
en de vraag naar inferieure goederen een 
negatief verband bestaat. Als de bewering 
juist blijkt, klinkt er een hoorbaar ‘Yessss!’ 
door de ruimte. Kentson, al zeven jaar 
rector van het Oosterlicht College in Nieu-
wegein, gaf voor mijn komst in de klas een 
proefoverhoring in verband met de nade-
rende toets op donderdag. Nu worden de 
antwoorden een voor een doorgenomen. 
Bij een volgende (onjuiste) bewering, dat 
het een primaire arbeidsvoorwaarde is 
als je van je bedrijf een cursus mag gaan 
volgen, vraagt hij de klas naar de betekenis 
van het woord primair. ‘Dan gaat het over 
het geld dat je verdient’, weet Michelle.

op de Hoogte bLijven
Kentson voelt zich als een vis in het water. 
Lesgeven is iets wat hij heel graag doet, 
zegt hij na afloop van de economieles in 

‘Het fascineert me hoe kinderen door 
onderwijs verder komen in hun denken en 

doen. Hoe ze een completer mens worden, 
en dat jij daar een bijdrage aan levert’, zegt 

rector Joost Kentson van het Oosterlicht 
College in Nieuwegein enthousiast. Hij 

geeft iedere maandag twee uur economie. 
’Belangijker nog vind ik dat je zo beter kunt 
voorstellen waar docenten tegenaan lopen 
in hun omgang met leerlingen en in de les.’

zijn kamer. ‘Het is een wekelijks terugkerende tractatie in mijn 
agenda. Een andere reden is dat in het onderwijs de ontwikkelingen 
elkaar zo snel opvolgen, dat zelf lesgeven voor mij de methode is 
om op de hoogte te blijven van de veranderingen in het primaire 
proces.’ 
Tom gaat met zijn docent in discussie over het antwoord op de (juis-
te) bewering dat iemand met een laag inkomen procentueel meer 
uitgeeft aan primaire goederen dan iemand met een hoog inkomen. 
De jongen spreekt van een denkfout. ‘Zo iemand kan toch ook 
alleen B-merken kopen?’ Zijn docent: ‘Dat kan zo zijn, maar daarom 
heeft hij die primaire producten nog wel nodig.’ 
Kentson, in 1999 winnaar van de eerste Docent van het Jaar-verkie-
zing, heeft het dit jaar een stuk makkelijker dan vorig jaar toen hij 
voor een klas met 30 vmbo-leerlingen stond. ‘In zo’n grote groep 
merk je pas dat differentiëren weliswaar niet onmogelijk is, maar 
toch een hele kunst. Dan scheelt het echt dat je uit eigen ervaring 
weet hoe ingewikkeld en moeilijk dat soms kan zijn.’

geen feedbaCK
De directie van het Oosterlicht College is sinds de komst van Kent-
son behoorlijk ingekrompen. ‘We hebben een centrale directie van 
drie personen en tien afdelingsleiders, die in principe allemaal voor 
de klas staan, omdat ik vind dat het vooral om het onderwijs gaat. 
Onze afdelingsleiders staan daarom ook in voortdurend contact 
met de docenten. Er worden gesprekken gevoerd en er wordt geob-
serveerd. Want dat is het grote risico van het vak, dat je de deur 
achter je dicht trekt en verschraalt in je kwaliteit als leraar, omdat er 
geen feedback is. Een goede docent is voortdurend bezig met profes-
sionaliseren, door zichzelf te ontwikkelen en te bekwamen en dat te 
laten optekenen in het Lerarenregister’, beveelt de huidige voorzit-
ter van de Onderwijscoöperatie aan. Kentson begrijpt en steunt het 
streven naar meer excellentie. Alleen dreigt dat volgens hem eenzij-
dig benaderd te worden. ‘Cognitief en op het vwo. Maar het gaat 
om meer dan kennis en is belangrijk voor iedere onderwijssoort.’

niet maaKbaar
‘Of ik een bevlogen docent ben? Ik probeer het iedere dag te zijn. 
Natuurlijk lukt het de ene keer beter dan de andere keer, ik ben 
ook maar een mens, maar ik vind wel dat leerlingen recht hebben 
op het beste onderwijs. Ik kan niet aankomen met excuses dat ik 
even wat anders aan mijn hoofd heb.’ Hij geeft aan dat het voor zijn 
werk als rector en voor de Onderwijscoöperatie belangrijk is om 
voor de klas staan. En hoewel hij collega’s die dat niet doen niet wil 
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veroordelen – ‘ik ken ook goede schoollei-
ders van buiten het onderwijs’ – vindt hij 
het een meerwaarde voor een leidinggeven-
de of een bestuurder om zelf les te geven 
of te hebben gegeven. Kentson: ‘Ik heb 
heel lang gedacht dat dat niet per se nodig 
was. Ik vond het wel iets hebben om met 
een totaal andere blik de onderwijswereld 
binnen te komen. Goed om de boel een 
beetje op te schudden. Nu zeg ik op basis 
van meer dan dertig jaar ervaring als 
docent en rector dat dit kan. Je moet fee-
ling hebben met het onderwijs, en dat gaat 
verder dan wat je in een advertentietekst 
kunt ondervangen met “affiniteit hebben 
met”. Onderwijs is namelijk niet maak-
baar, het is geen product, maar een heel 

joost Kentson: 
‘ik vind lesgeven 
een wekelijks 
terugkerende 
tractatie in mijn 
agenda.’

proces. En als je dat niet kunt proeven, ruiken en meemaken, dan 
heb je een achterstand.’ 

verKeerde beeLdvorming
Hij hoort wel eens opmerkingen tijdens overleggen buiten de 
school, dat hij zich serieus afvraagt wanneer sommige deelnemers 
voor het laatst een leerling van dichtbij hebben gezien en hoe vaak 
ze met leraren praten.Kentson: ‘Er wordt veel vanuit de beeld-
vorming gesproken en daar zit het risico in van vervreemding. 
Omgekeerd geldt dat ook als het onderwijspersoneel managers 
en leidinggevenden wegzet als een zooitje graaiers. Oorzaak is 
volgens mij dat veel directies tegenwoordig vaak in grote bestuurs-
gebouwen zetelen. Als je hier op school door de gangen loopt, zie 
je letterlijk wat er gebeurt en dat werkt ook goed tegen verkeerde 
beeldvorming. Ik prijs me gelukkig dat ik hier het onderwijs 
opsnuif.’

Peter Magnée

’Onderwijs moet je proeven, ruiken, ondergaan’
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Individuele Belangen

Het eerste loonstrookje van het nieuwe jaar is altijd weer een 
verrassing. Zeker dit jaar, want de meeste werknemers gaan er 
netto flink op vooruit. Klopt dat? En hoe komt dat dan pre-
cies? We zetten de zaken op een rij.

De veranderingen in het salaris hebben 2 oorzaken: de ver-
anderingen in de pensioenpremies en de wijzigingen in de 
loonheffing.

Loonheffing
In 2014 is het belastingtarief voor de eerste € 19.645 omlaag 
gegaan van 37 naar 36,25 procent. Dat betekent dus een belas-
tingverlaging van ongeveer € 147,- voor iedereen die per jaar 
meer dan dit bedrag bruto verdient. Daarnaast is ook de loonhef-
fingskorting omhoog gegaan met € 102,-. Daar staat tegenover 
dat de loonheffingskorting  geleidelijk lager wordt als je meer 
verdient dan € 19.645. Eenzelfde methodiek wordt toegepast bij 
de arbeidskorting. Lage inkomens kunnen daar tot maximaal  
€ 374,- voordeel per jaar hebben ten opzichte van vorig jaar.
Op deze manier gaan vooral de lage inkomens er netto op 
vooruit. Hoe hoger het salaris, hoe kleiner het belastingvoor-
deel wordt. Vanaf ongeveer € 60.000 zal het belastingvoordeel 
omslaan in een (licht) nadeel. 

pensioen
De veranderingen in de pensioenpremies zijn ingrijpender dan 
de belastingmaatregelen. Door een kabinetsbesluit moet de 
opbouw van het pensioen verlaagd worden. Tot 2014 bouwde 
een ABP-deelnemer nog 2,05 procent pensioen per jaar op 
over zijn pensioeninkomen (het totale jaarsalaris minus de 
zogenaamde franchise). Dit is het deel van het salaris waarover 
geen pensioen wordt opgebouwd vanwege het feit dat je op 
enig moment ook AOW krijgt. Bij een volledige baan is de 

franchise voor 2013 € 10.950 (deeltijders naar rato).
Een docent met een volledige LA-15 functie heeft (als hij alle 
toeslagen krijgt) een pensioengevend inkomen van ongeveer 
€ 46.500 . Hij bouwde dus per jaar een pensioen op van 2,05 
procent x (46.500 – 10.950) = € 729,-.  Vanaf dit jaar is de 
opbouw echter verlaagd naar 1,95 procent en de franchise is 
nu € 11.150. Diezelfde leraar bouwt nu nog € 689,- op. Een 
verschil van € 40,- pensioen per jaar.
Daar komt bij dat voor het pensioen dat vanaf 2014 wordt 
opgebouwd een zogenaamde pensioenrichtleeftijd wordt 
gehanteerd van 67 jaar. Dat houdt in dat het opgebouwde 
bedrag (in dit voorbeeld € 685,-) pas wordt uitbetaald vanaf 
67 jaar. Wil je dat toch al vanaf 65 jaar opnemen dan kan dat 
wel, maar het bedrag wordt dan gekort met 13 procent. Al het 
opgebouwde pensioen tot 2014 kan wel zonder korting worden 
opgenomen vanaf 65 jaar. 
Tegenover deze versobering staat dat de pensioenpremies 
omlaag gaan. De werknemerspremie voor de opbouw van het 
ouderdomspensioen gaat omlaag met 0,23 procentpunt Ook 
de werkgevers betalen een deel van de pensioenpremie en 
omdat ook die lager wordt, is afgesproken dat de werkgevers 
vanaf 2014 de volledige FPU/VUT-premie gaan betalen.  Voor 
de LA-max-leraar betekent dit dat de totale premies bijna  
€ 100,- lager worden.  Dat betekent geen netto vooruitgang 
van € 100,-. De premies worden immers van het belastbaar 
inkomen afgetrokken.  Daardoor zal het netto voordeel voor 
deze leraar ongeveer € 58,- zijn.
In totaal zal deze werknemer door belastingmaatregelen en 
premieverlagingen ongeveer € 75,- netto meer overhouden. 

Uitkeringen 
Voor mensen die een uitkering hebben (werkelozen, 
arbeidsongeschikten, gepensioneerden) geldt uiteraard 
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Wat brengt het nieuwe 
salarisstrookje? 
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alleen het voordeel van de verlaging van de loonheffing. Zij 
betalen (behalve werknemers met een oude BWOO) geen 
pensioenpremies. Gepensioneerden hebben daarnaast nog 
een klein voordeel omdat de bijdrage ZVW die zij moeten 
betalen daalt van 5,65 procent naar 5,4 procent.  Voor 
hen gelden weliswaar andere bedragen voor de heffingskor-
tingen, maar ook die zijn, zeker voor lagere uitkeringen, 
gunstiger dan in 2013. Hun voordeel is ongeveer maximaal 
1,5 procent netto.  Gepensioneerden die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt en dus twee inkomens hebben (AOW en 
pensioen)  moeten er wel rekening mee houden dat zij in 
eerste instantie een totaal netto inkomen zullen hebben dat 

een hogere netto-vooruitgang vertoont dan bijvoorbeeld 
1,5 procent. Zij zullen echter na afloop van het jaar ook 
een iets hogere verrekening van de belasting tegemoet kun-
nen zien. Het is goed daar rekening mee te houden.
Al met al gaat bijna iedereen (uitgezonderd hoge inko-
mens) er op vooruit. Dat voordeel wordt echter voor een 
deel ‘gecompenseerd’ door verlaging van de pensioen-
opbouw.
Benieuwd wat het eigen salaris wordt ? Op de site van 
CNV Onderwijs (www.cnvo.nl) is een globale berekening 
van de eigen situatie te maken voor wie werkt in het pri-
mair en voortgezet onderwijs of het mbo (bve).

overzichT regiospreekureN 

Donderdag  30 januari  Rotterdam
Donderdag  30 januari Den Bosch  
Dinsdag 4 februari  Roermond 
Dinsdag  18 februari Assen  
Maandag  24 februari  Utrecht   
Dinsdag  25 februari Roermond  
Donderdag  27 februari Apeldoorn
Donderdag  27 februari  Den Bosch

rechTsposiTie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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oenfonds boven de minimale dekkingsgraad van 104,2 procent 
lijkt te zitten. Op 30 januari overlegt het bestuur van ABP met 
de deelnemers- en werkgeversraad. Op vrijdag 31 januari wordt 
duidelijk waartoe het bestuur van ABP besluit. Op maandag-
avond 3 februari zal bestuursvoorzitter Henk Brouwer in een 
extra ABP-webinar vragen hierover beantwoorden.
Meer info en aanmelden op www.abp.nl

Kandidatenlijsten verantwoor-
dingsorgaan (vo) abp
Op 16 januari heeft de CCOOP de kandidatenlijsten ingediend 
voor de verkiezing van het VO, het nieuwe medezeggenschaps-
orgaan van ABP. Achttien leden van CNV 
Onderwijs staan kandidaat, acht voor 
de kiesgroep actieve deelnemers, tien 
voor de kiesgroep pensioengerechtig-
den. Onder andere via Schooljournaal 
gaat CNV Onderwijs nog aandacht 
besteden aan het belang van de 
verkiezingen voor het VO en aan 
de kracht van onze kandidaten. 
Sinds vrijdag 24 januari zijn 
alle kandidatenlijsten te 
vinden op www.abp.nl. 



Werk & Recht
verlengde cao primair 
onderwijs per 1 januari 2014
Door politieke besluitvorming kunnen sociale 
partners in het primair onderwijs vanaf 1 januari 
2014 in één cao afspraken maken over alle arbeids-
voorwaarden voor het personeel. Dit zorgt voor een 
betere afstemming tussen de primaire en secun-
daire arbeidsvoorwaarden. Het gevolg hiervan is dat 
de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid een plek krijgen in de cao-po. 
Dit is gebeurd in de verlengde cao-po 2013 die met 
ingang van 1 januari 2014 van kracht is. Daarin zijn 
in bijlage XVI de Werkloosheidsregeling onderwijs-
personeel primair onderwijsregelingen (WOPO) en 
de regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid pri-
mair onderwijs (ZAPO) opgenomen. Voor vragen of 
opmerkingen over de cao primair onderwijs kan een 
e-mail worden gestuurd naar cao-po@cnvo.nl. 

extra abp webinar op 3 februari
ABP is nog bezig met het exact berekenen van de dekkingsgraad 
op 31 december. Wel is op www.abp.nl al te lezen dat het pensi-



Interview
Bij de invoering van passend onderwijs is een 
nieuwe vorm van medezeggenschap ontstaan; 
de ondersteuningsplanraad (OPR). Bij het 
opzetten van deze raden en bij het werk dat zij 
verrichten, kan men soms tegen problemen 
of vragen oplopen. CNV Onderwijs Academie 
biedt hulp, zo vertelt adviseur Marjolein Hoek-
stra. ‘De ondersteuningsplanraad is in het 
leven geroepen door het ministerie van Onder-
wijs. Bij de invoering van passend onderwijs 
zijn 151 samenwerkingsverbanden ontstaan, 
die op regionaal niveau zorg moeten dragen 
voor een dekkend onderwijsaanbod. Deze ver-
banden zullen bijvoorbeeld beslissen hoeveel 
speciaal onderwijs er zal worden aangeboden 
in een regio. Doordat er bij de besturen van 
deze verbanden zoveel zeggenschap zit, vindt 
het ministerie terecht dat er ook medezeg-
genschap moet zijn. Dit wordt de ondersteu-
ningsplanraad genoemd. Dit orgaan doet niets 
anders dan wel of niet het ondersteuningsplan 
van een samenwerkingsverband goedkeuren. 
Dat gebeurt eenmalig en vaak ook voor een 
termijn van vier jaar.” 

Steunpunt Medezeggenschap 
Passend Onderwijs
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“Vanaf 1 februari hebben 
de OPR’en vier weken de 
tijd om in te stemmen met 
het ondersteuningsplan. 
Maar veel scholen en 
raden komen nu in de 
problemen, omdat het 
ondersteuningplan nog niet is 
gemaakt, of omdat er nog geen OPR is of nog 
maar net opgericht. Wij vermoeden dat het bij een 
groot aantal besturen en dus OPR’en dreigt mis 
te gaan. OPR’en kunnen daarom gratis onder-
steuning aanvragen. Niet alleen bij het opzetten 
van een ondersteuningsplanraad maar ook bij de 
inhoud van het werk.’ 

Deze hulp kan worden verkregen bij het Steunpunt 
Medezeggenschap Passend Onderwijs. Leden van 
CNV Onderwijs kunnen ook met hun vragen en 
ondersteuningsbehoeften terecht bij CNV Onder-
wijs Academie. Heb je interesse of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met Jacqueline 
van Grevengoed: jvangrevengoed@cnvo.nl of bel 
naar (030) 751 17 47. 
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Een tijdje geleden was er enig rumoer rond de laatste film 
van regisseur Quentin Tarantino, Django unchained. Het 
ging om het veelvuldige gebruik van het woord ‘nigger’, 
een woord dat niet meer acceptabel is in het hedendaagse 
taalgebruik. Ik moet daar aan denken omdat ik momenteel 
bezig ben met het actualiseren van een tekst uit 2011 over 
de ontwikkeling van een toewijzingsinstrument waar ik bij 
betrokken ben. Ik stuit meteen al op een van de eerste zin-
nen in het voorwoord, namelijk: ‘Dit geldt ook voor leerlingen 
met een gedragsstoornis’.
Gedragsstoornis? Dat kan correcter ….. ‘leerlingen met 
gedragsproblemen’? Mmmm, dat klinkt misschien toch nog 
wel wat te problematisch. ‘Leerlingen met een zorgvraag’ 
dan? Maar dan zit dat woordje ‘zorg’ er nog steeds in en 
misschien is het toch beter om tot uiting te laten komen dat 
deze leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Kortom, 
ik kom uiteindelijk uit op ‘leerlingen met een extra onder-
steuningsvraag op het gebied van gedrag’. Het is zo nogal 
een lange formulering geworden, maar hier kan niemand 
bezwaar tegen hebben. En in de rest van de tekst kan ik dan 
mooi ‘leerlingen met een ondersteuningsvraag’ gebruiken.
U merkt het: we hebben het over correct taalgebruik in het 
onderwijs. Dat het hierbij kan gaan om subtiele verschil-
len, werd mij duidelijk toen ik keek op een (Belgische) site 
over taalgebruik. Daar las ik dat gebruik van ‘verstandelijk 
of fysiek gehandicapten’ eigenlijk niet acceptabel is, maar 

personen met een verstandelijke of fysieke handicap weer 
wel. Soms wringen we ons dus in allerlei bochten om zo 
correct mogelijk te formuleren. Op andere momenten 
doen we daar echter niet al te ingewikkeld over. Zo praten 
we doorgaans probleemloos over Jan die adhd heeft of 
een adhd’er is. De parallel met het voorbeeld hierboven 
lijkt mij dat in de formuleringen ‘verstandelijk gehandi-
capte’ en ‘adhd’er’ de persoon vereenzelvigd wordt met 
bepaalde kenmerken en/of gedragingen. En zoals ik al 
eens eerder heb geschreven: uiteindelijk is adhd niet meer 
of minder dan een label voor een serie gedragingen zoals 
vastgelegd in het handboek voor psychiatrische stoornis-
sen, DSM.
En nu we het toch over taal en terminologie hebben: ik heb 
nooit goed begrepen waarom destijds met de invoering 
van Weer Samen Naar School is gekozen voor de term 
school voor speciaal basisonderwijs. Hoe verwarrend kun 
je het maken: een reguliere school met het woord ‘speci-
aal’ in de aanduiding. Het is vaak één van de eerste zaken 
die ik studenten die binnen mijn eigen cluster 4-organisa-
tie een scriptieonderzoek willen gaan doen, duidelijk moet 
maken: ‘Dit is geen school voor speciaal basisonderwijs, 
maar een school voor speciaal onderwijs’.Het woordje 
‘speciaal’ in sbo doet vermoeden dat we destijds met de 
invoering van WSNS eigenlijk nog niet echt weer samen 
naar school wilden. Dat gaan we na de zomer beter doen!
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Gewenst: 
adoptiealerte 
leerkrachten 

Jaarlijks komen er vijfhonderd kinderen via interlandelijke 
adoptie naar Nederland. Zij gaan hier na aankomst vaak 

al snel naar school en dat gaat niet altijd van een leien 
dakje. ‘Een kind komt pas tot ontwikkeling en leren als 

het zich veilig voelt’, weet Marion van Olst, hoofd nazorg 
bij Stichting Adoptievoorzieningen. ‘Deze kinderen willen 

gezíen worden, het gevoel hebben erbij te horen.’

‘Moeilijk verstaanbaar, snel boos en ver-
drietig, wilde de baas spelen over andere 
kinderen, heel druk’, somt een intern 
begeleider op, die anoniem wil blijven 
om de privacy van haar leerling te waar-
borgen. Ze heeft het over een jongetje, 
geadopteerd vanuit China, dat bij hen 

SignaLen voor probLemen 
adoptieKind
•  vastklampen aan of juist vermijden van de 

leerkracht

• snel uit balans zijn of faalangst hebben

•  veel de clown uithangen of ongeremd 
gedrag vertonen

• contact maken met onbekenden

• (extreem) druk of juist teruggetrokken zijn

• geen of slecht oogcontact maken

•  schrikken van onverwacht lichamelijk  
contact

• wantrouwen naar volwassenen

• gezag leerkracht niet accepteren

• zelf regie of controle willen hebben 

op school kwam. Zijn broertje zat al op school en deed het heel 
goed. ‘Maar dit jongetje had duidelijk wat extra zorg nodig. We 
hebben een indicatie aangevraagd en gekregen voor extra hulp 
vanuit cluster 2. Ook zijn we, de leerkracht, de ouders en ik, 
begeleid door de Stichting Adoptievoorzieningen. Daar hebben 
we veel aan gehad.’

traUma
Het jongetje had drie zware jaren achter de rug in een tehuis 
in China: hij kreeg daar op geen enkel vlak stimulans en kon 
bij aankomst in Nederland niet praten, kruipen of lopen. ‘We 
moesten dus eigenlijk terug naar de babytijd om hem te helpen 
zich te ontwikkelen. Toen we ons dat realiseerden, konden we 
onze verwachtingen bijstellen en meer begrip opbrengen voor zijn 
gedrag. We leerden dat het goed is om zijn gevoelens te benoe-
men – “Je voelt je verdrietig …” – terwijl we juist andere kinderen 
stimuleerden zélf hun gevoelens te benoemen. Ook hoorde we 
dat het voor hem heel belangrijk is om zich begrepen te voelen. 
Zijn inlevingsvermogen was niet ontwikkeld en hij wist niet goed 
het onderscheid tussen goed en kwaad. Voor hem is elke nieuwe 
stap een sprong in het ongewisse en dat was nu juist zijn trauma.’ 

neStgeUr
Van de vijfhonderd adoptiekinderen die jaarlijks Nederland bin-
nenkomen, is tegenwoordig de helft ouder dan 2 jaar én heeft de 
helft een beperking. Stichting Adoptievoorzieningen adviseert 
ouders om eerst goed de tijd te nemen voor gewenning en hech-
ting. Hoofd nazorg Marion van Olst: ‘Het is goed dat kinderen 
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eerst een nestgeur ontwikkelen met hun ouders, voelen bij wie ze 
thuis horen, herstellen van de moeilijke levensstart, wennen aan 
de cultuur, dat ze niet meer in een zaal leven maar in een huis, 
dat ze een eigen bed hebben, dat ze veilig zijn. Zeker als je 5 jaar 
bent, heb je al meerdere overplaatsingen gehad en moet je zo 
veilig mogelijk landen. De hechtingsrelatie met de ouders is een 
voorwaarde om tot herstel en ontwikkeling te komen. Een kind 
is veilig gehecht als er een balans is in nabijheid en afstand: dat 
ze geknuffeld kunnen worden én even zelfstandig kunnen spe-
len. Hechting is een proces van jaren,  zolang kun je school niet 
uitstellen. Maar bouw het dan langzaam op, start met bijvoor-
beeld een paar ochtenden per week. Daarom is het belangrijk 
dat de leerkracht in gesprek gaat met ouders over de achtergrond 
van hun kind: kijk samen wat het kind gemist heeft en hoe hij 
de ontwikkelingsfases kan gaan inhalen.’
 
ControLe
Van Olst benadrukt dat het met veel adoptiekinderen prima gaat 
op school. Toch gaan er verhoudingsgewijs veel van hen naar 
het speciaal (basis) onderwijs. Ze legt uit: ‘Dat kan zijn omdat 
adoptieouders zelf alert zijn en vragen om extra ondersteuning 
in verband met de kwetsbaarheid in de eerste jaren na aankomst. 
Daarnaast hebben veel van deze kinderen een achterstand in 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling, zijn ze wat jonger dan hun 

kalenderleeftijd aangeeft. Soms vinden ze het 
lastig contact te maken met anderen, vertrou-
wen te geven. Opstarten met een taak kan 
een probleem zijn. En waarom zou een kind 
in een hoek blijven spelen, terwijl hij in het 
tehuis door het hele gebouw mocht rennen? 
Veel adoptiekinderen zijn nog een beetje ang-
stig en willen graag controle houden op de 
situatie. Zet ze dus niet voorin de klas, zoals 
vaak goedbedoeld gebeurt, maar juist achter-
in tegen een muur: dat voelt veilig en geeft 
overzicht. Deze kinderen willen vooral gezíen 
worden: begroet ze dus elke dag nadrukkelijk. 
Het zijn vaak kleine dingen, die goed zijn 
voor élk kind, maar voor deze kinderen extra 
belangrijk zijn.’

Ciska de Graaff

De signalen en tips in de kaders komen uit de 

folder Adoptiekind in de groep, te bestellen bij Stich-

ting Adoptievoorzieningen, die voorlichting en 

begeleiding biedt bij adoptiekinderen: tel. (030) 

233 03 40 (keuzenummer 3, ma t/m do 9.30-

12.30), www.adoptie.nl, consultatie@adoptie.nl. 
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tipS voor benadering 
adoptieKind
• maak positief contact met kind

•  benoem eerst het gedrag, dan de emotie, 
dan het gewenste gedrag: ‘Jij loopt van je 
plek, kom maar gauw zitten, we zijn  
zo klaar’ 

•  zeg regelmatig: ‘Ik wil je helpen, daar ben  
ik voor’

•  groet het kind elke dag bij binnenkomst en 
vertrek

• bied het kind een duidelijke plek in de klas

• vertel wat er die dag gaat gebeuren

•  benoem de gevoelens van het kind: ‘Moeilijk 
he? Toch weet ik dat het gaat lukken’ 

•  bied veiligheid: houd de leerling dichtbij, 
bijvoorbeeld naast u

•  zet de leerling in de buurt van rustige 
 kinderen

• bied structuur bij leertaken

• blijf met ouders in contact over het kind
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‘Er moet voor ieder 
wat wils zijn’ 

Januari is de maand waarin middelbare 
scholen alles op alles zetten om groep 
8-leerlingen te trekken. Voorlichtingen, 

open dagen en minilessen moeten voor een 
lading nieuwe brugklassers zorgen. Scholen 

profileren zich om die reden op allerlei 
manieren. Zo bieden ook het Leidsche Rijn 
College, St. Bonifatius College en het Gerrit 
Rietveld College in Utrecht tegen elkaar op.

Scholen profileren zich in de strijd om leerlingen

les, maar naast gesloten klaslokalen zijn er ook open ruimtes, als 
een soort leerplein. Een kijkje in zo’n domein levert echter een 
rumoerige indruk op. Kunnen kinderen zich wel concentreren 
in een grote ruimte waar zoveel leerlingen bij elkaar zitten? Vol
gens Kragten is dit geen probleem. ‘Een belangrijke meerwaarde 
is dat leerlingen en docenten elkaar zien en rekening met elkaar 
houden. Hierdoor proberen we tot gezamenlijk onderwijs te 
komen. Het lastige aan dit gebouw is dat het niet erg geschikt 
is voor domeinen, maar in de nieuwbouw (naast het huidige 
gebouw wordt een compleet nieuw schoolgebouw gerealiseerd, 
red.) zullen de open ruimtes worden afgewisseld met dichte 
ruimtes. Veel mensen vinden de domeinen een rumoerige 
indruk geven, maar leerlingen zeggen er zelf nauwelijks last van 
te hebben. Ze vinden het prettig, thuis maken ze ook vaak huis
werk terwijl de tv of muziek aanstaat.’

KlassiKaal onderwijs
Wie zich verdiept in het aanbod van middelbare scholen zal 
merken dat bijna altijd iets extra’s wordt aangeboden. Jaren 
geleden zijn enkele scholen begonnen met sportklassen waarbij 
leerlingen extra gym hebben, later is dit uitgebreid naar de focus 
op extra cultuur en taal. Tweetalig onderwijs, waarbij lessen 
grotendeels in het Engels worden gegeven, heeft bijvoorbeeld 
een enorme vlucht genomen. Dit is in 1989 gelanceerd en 
inmiddels bieden 123 scholen door het hele land tweetalig 
onderwijs aan. Het technasium is ‘pas’ in 2004 gelanceerd en 
wordt nu door meer dan 85 scholen aangeboden. Toch profileert 
niet elke school zich op deze manier. Het St. Bonifatius College 
in Utrecht is een school met een klassikaal onderwijsconcept 
zonder extra’s zoals sportklassen of tweetalig onderwijs. Trekt 
het dan wel genoeg leerlingen? ‘Jazeker’, meent rector Tiny 
Uijttewaal. ‘Leerlingen kiezen voor onze school omdat deze 
goed georganiseerd en stabiel is. Ook de sfeer is iets wat opvalt, 
zowel leerlingen als docenten vinden dat deze erg prettig en 
veilig is. Wij willen het onderwijs heel breed houden. Op onze 
school zijn bètavakken prominent aanwezig, maar cultuurvakken 
ook. Kinderen kunnen examen doen in vakken zoals kunst en 

Technasium, LOOT (onderwijs voor top
sporters), tweetalig onderwijs en sportklassen 
zijn wat voorbeelden waarmee Utrechtse 
scholen zich in de kijker willen spelen. Kin
deren zijn bereid kilometers om te rijden om 
naar dé school te gaan die bij hem of haar 
past. Het Gerrit Rietveld College is een van 
de scholen met een groot aanbod. Leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het techna
sium, waarbij ze kennis maken met bètabe
roepen door daar op een praktische manier 
mee bezig te zijn. Conrector Ties Kragten: 
‘Het doel is om kinderen meer te interesseren 
voor bèta en techniek. Zo merken ze dat je 
met een natuurkundeopleiding niet perse 
docent of onderzoeker hoeft te worden. 
Daarnaast richten we ons ook op cultuur. 
Er is bijvoorbeeld een keuzevak dat Theater
kunstklas heet. Het gaat hier niet alleen om 
theater en muziek, maar leerlingen krijgen 
een combinatie van allerlei kunstvormen.’ 

domeinschool
Bijzonder is dat het Gerrit Rietveld College 
bekend staat als domeinschool. Dit houdt in 
dat in elke vleugel van de school een ander 
niveau zit. Er geeft wel één docent per klas 
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muziek. Er zijn verschillende mogelijkheden om extra certifica
ten te halen voor Duits, Frans en Engels om het taalniveau te 
verhogen. Natuurlijk kijken we ook naar vernieuwingen, maar 
we doen dit op een weloverwogen wijze. We halen niet zomaar 
een hele lading iPads binnen. Eerst kijken we of het wel bij 
ons onderwijs past.’ Toch heeft ook het St. Bonifatius College 
nieuwe plannen. Uijttewaal: ‘We zijn bezig met gedifferentieerd 
onderwijs, zodat talenten naar boven komen. Zowel kinderen 
die iets goed kunnen als kinderen die meer steun nodig hebben, 
willen we extra’s aanbieden. Deze ontwikkelingen zijn we aan het 
uitbouwen.’ 

TalenTonTwiKKeling
Het accentueren van talenten blijkt de belangrijkste wijze 
waarop scholen zich willen profileren. Zo ook op het Leidsche 
Rijn College, waar Peter van Dijk sinds 1 januari rector is. ‘We 
hebben op onze school een aantal speerpunten. Één daarvan is 
dat we een Topsport Talentschool (LOOT) zijn.’ Dit houdt in 
dat kinderen die aan topsport doen hun studie met het trainen 
kunnen combineren. Ze krijgen onder andere aanpassingen in 
het lesrooster, vrijstellingen en ondersteuning met de planning. 
‘Daarnaast werken we in brede zin met talenten. Of een kind 
nou goed is in sport, science of kunst, het kan altijd bij ons 
terecht. In de eerste twee jaren gaan leerlingen met hun talenten 
aan de slag in zogenaamde talentbanduren. Er is heel veel ruimte 
voor dit soort extra’s en dat gevoel hebben kinderen ook. Daar
naast kunnen degenen die goed zijn in bètavakken projecten op 
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de Universiteit Utrecht doen en zijn er 
mogelijkheden om extra Engels te volgen. 
Maar naast deze mogelijkheden stellen 
leerlingen het ook op prijs dat onze school 
kleinschalig is en er een veilige sfeer hangt. 
Ik denk dat je dan het best kunt leren.' 

geen compeTiTie
Scholen hebben dus genoeg te bieden 
aan toekomstige brugklassers. De werving 
van leerlingen gaat op elke school vrijwel 
hetzelfde: ze houden informatieavonden, 
open dagen en geven minilessen. Desal
niettemin ervaren de Utrechtse scholen 
een beperkte concurrentie. ‘Natuurlijk 
proberen we leerlingen te trekken, maar 
ik zie dit niet als competitie. We vinden 
het vooral belangrijk een zo goed mogelijk 
beeld te geven van wie we zijn en hoe het 
onderwijs op onze school is,’ duidt Krag
ten. Van Dijk meent dat leerlingen enorm 
veel keuze hebben, maar dat er vooral 
voor ieder wat wils moet zijn. ‘Natuurlijk 
ervaren we concurrentie, maar hier maken 
we ons geen zorgen om. Zo houd je elkaar 
fris.’ 

Sanne Weeber
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Eens 82%

Oneens 18%

webbedingetjes

@ De jeugdwerkloosheid is in jaren niet zo hoog geweest. Veel 

studenten maken een verkeerde studiekeuze, waardoor ze 

een opleiding afronden waar geen werk in te vinden is. CNV 

Jongeren en Stimulansz hebben daarom de krachten gebun-

deld en een tool ontwikkeld op www.studieperspectief.nl. Op 

deze site is te zien hoeveel baankansen er zijn bij bepaalde 

vervolgopleidingen.

@ Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 maart is het Boeken-

week. Docenten kunnen deze themaweek op verschillende 

manieren inzetten in het onderwijs. Op www.cpnb.nl (onder-

wijs > voortgezet onderwijs) zijn lessuggesties te vinden. 

@ Op www.leesplein.nl zijn boekentips te vinden voor allerlei 

verschillende leeftijdscategorieën. Ook handig voor in de klas. 

Zo zijn er overzichten te vinden voor 0-6 jaar, 6-12 jaar, 12+ 

en 15+. Speciale aandacht is er voor de Eerste Wereldoorlog, 

die dit jaar 100 jaar geleden uitbrak.

     Liever een grens aan het aantal 
zorgleerlingen dan een maximale 
groepsgrootte.

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:

Bij de invoer van andere onderwijstijden wordt te veel in  

het belang van de ouders gehandeld

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Jasper van Dijk (SP): 
Dekker deelt sterren uit aan scholen want:  
‘er zijn nu eenmaal goede en minder goede 
scholen.’ Doe daar dan wat aan.
www.twitter.com/JaspervanDijkSP

InHolland laat pabodocenten een dagdeel per jaar stage lo-

pen op een basisschool. Zou elke pabodocent dat moeten 

doen met het oog op beter opgeleide leraren? Over deze vraag 

wordt gediscussieerd in de LinkedIn-groep van Schooljournaal. 

‘Als docent op de pabo, of elke andere lerarenopleiding, dien je 

door een combinatie van kennis, didactiek en praktijkervaring 

te weten wat je je studenten aan moet leren. Die praktijkerva-

ring is nodig, omdat studenten juist die “tips & tricks” zo hard 

nodig hebben om de stage goed te doorlopen’, reageert een 

deelnemer aan de discussie.
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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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NETWERK LIMBURG (po/
vo/mbo/oop/aa/vrouwen)
Donderdag 30 januari, 16.30 uur 
(inloop), regiobijeenkomst Netwerk 
Limburg, Terra Nigra, Terra Nigrastraat 
5, Maastricht. Met workshops: 1) 
Gedragsproblematiek in scholen, 2) Wat 
zijn de juridische aspecten van een uitke-
ringsrecht m.b.t. de aanvraag, toekenning 
en verplichtingen? 3) Communicatiestij-
len: leer jezelf en de ander beter begrij-
pen en word beter begrepen 4) Wat zijn 
je rechten en plichten als je ziek wordt? 
5) Een leerling met autisme in je klas 6) 
Kinderen in groep 2: klanken en vormen 
of toch al lezen. Info / aanmelden via 
netwerklimburg@cnvo.nl o.v.v. Maas-
tricht en workshopnummer(s).

NETWERK LIMBURG (po/
vo/mbo/odv/ho)
Donderdag 20 februari, 16.30 uur 
(inloop), regiobijeenkomst netwerk 
Limburg, ZMLK School, St. Janbaptist 
te Kerkrade, Schoolstraat 81. Met 
workshops: 1) Gedragsproblematiek in 
scholen 2) Wat zijn de juridische aspec-
ten van een uitkeringsrecht m.b.t. de 
aanvraag, toekenning en verplichtingen 
3) In balans meer kans, Wie ben ik in een 
team, Wie ben ik voor de klas 4) Wat zijn 
je rechten en plichten als je ziek wordt 
5) Een leerling met autisme in je klas 6) 
Kinderen in groep 2: klanken en vormen 
of toch al lezen. Info/aanmelden (voor 14 
febr.) via netwerklimburg@cnvo.nl o.v.v. 
Kerkrade en workshopnummer(s).

LAG BRABANT/ ZEELAND
Woensdag 26 februari, 15 uur, Gemeen-
schapshuis Genderdal, Boccherinilaan 
6, Eindhoven. Informatieve bijeen-
komst, workshops en rechtspositio-
neel spreekuur. Incl. broodmaaltijd. 

Inleiding door Joany Krijt, vice-voorzitter 
CNV Onderwijs over Wat zijn de gevolgen van 
het onderwijsakkoord voor mij? Workshops a) 
Nieuwe cao po/bapo, door Stella Willebrands, 
met medewerking van Renilde van Driel, b) 
Lerarenregister, door Gerda van Heck, c) Pas-
send onderwijs, door Bo Rodenhuis, d) (G)MR, 
door André van Kemenade. Info/aanmelden 
(voor 15 febr.): cnvolagbrabantzeeland@hot-
mail.com met vermelding van letter workshop 
+ aantal personen. Voor rechtspositioneel 
spreekuur (door Wanne Ho) aanmelden (voor 
12 febr.) via: belangenbehartiging@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dinsdag 4 februari, 11.30 uur, regionale 
netwerkbijeenkomst Limburg en Oost-Bra-
bant, restaurant Vlijtig Liesje, Ten Hagestraat 
2, Eindhoven. Over: Actuele ontwikkelingen in 
de sociale zekerheid, door Wanne Ho, juridisch 
adviseur CNV Onderwijs, en workshop Het 
hoofd opruimen, door Anni Westerduin. Info/
aanmelden (voor 27 jan.): Tinie Arts, tiniearts@
gmail.com, (06) 25 53 59 78.

Dinsdag 11 februari, 12 uur, regionale net-
werkbijeenkomst Gelderland, Best Western 
Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem. Over: 
Actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid 
door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onder-
wijs, en workshop Assertiviteit door Jeannette 
de Haan. Info/aanmelden (voor 3 febr.): Tinie 
Arts, tiniearts@gmail.com, (06) 25 53 59 78.

GEPENSIONEERDEN
rayon ijssel-Vecht/Flevoland
Dinsdag 4 maart, 14 uur, ledenvergadering 
kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 
22 Dalfsen. Huishoudelijk gedeelte met o.a. 
huldiging jubilarissen. Willem Jelle Berg, 
bestuurder CNV Vakcentrale en ABP,  
spreekt over pensioenen. Info/aanmelden: 
Bas van Drongelen, (0321) 31 24 55, drgeleijn@
solcon.nl
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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Nationale Opleiding MediaCoach
Veelzijdige en actuele opleiding op post-HBO niveau

www.nomc.nl 

De jongeren met wie u werkt staan via hun smartphones 
en internet direct in contact met de wereld en met elkaar. 
Mediawijsheid behoort deel uit te maken van de hedendaagse 
educatie en begeleiding van de jongeren van nu. Laat u 
opleiden tot Nationaal MediaCoach! 

Studiewijzer en informatie:

Nationale Opleiding
MediaCoach

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl

www.kanjertraining.nl

•	Preventief	en	curatief
•	 Opleiding	voor	individuele	leerkrachten	en	teams (ook B.S.O. en T.S.O.)
•	Gratis	volgsysteem	door	COTAN	positief	beoordeeld
•	Aanpak	van	pesten,	erkend	effectief (NJi)	
Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school die goede 
leerresultaten weet te behalen en de veiligheid weet te waarborgen.

T	(036) 548 94 05 E	info@kanjertraining.nl

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect
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Dyslexie, een andere manier van 
denken  
In het boek Dyslexie: stoornis of intelligentie! laten 
auteurs dyslectici aan het woord. Alle sprekers heb-
ben een vorm van faalangst, maar sommigen hebben 
het ver geschopt. De auteurs nemen aan de hand van 
deze verhalen de stelling in dat dyslexie geen stoornis 
is, maar dat het voortkomt uit een andere manier van 
denken. Het boek geeft de lezer inzicht in wat dyslexie 
is, wat de oorzaken van faalangst zijn en hoe deze 
fenomenen hand in hand gaan. Het boek kost € 34,90. 
ISBN: 9789085750499.

Uitwisseling ethiopië en  
oeganda 
Het uitwisselingsprogramma Edukans Werelddo-

cent gaat vanaf oktober 2014 reizen aanbieden waar 

het agrarisch onderwijs centraal staat. Docenten 

van de Agrarische Opleiding Centra (AOC) in Neder-

land werken samen met docenten in Ethiopië en 

Oeganda aan oplossingen die de onderwijskwaliteit 

van het agrarisch onderwijs in Afrikaanse landen 

kunnen verbeteren. Deelnemers aan voorgaande 

uitwisselingen van Edukans kwamen zelf ook inno-

vatiever, creatiever en gemotiveerder terug. Neder-

landse docenten kunnen zich individueel opgeven 

voor de twee reizen vóór 1 april. Meer informatie: 

www.edukans.nl/werelddocent

stappenplan taalachterstand 
Voor jonge kinderen met taalachterstand is het 
stappenplan SNEL (Spraaktaal, Normen, Eer-
steLijns gezondheidszorg) ontwikkeld. Het gaat 
om een screening bij het kinderdagverblijf en de 
peuterspeelzaal, waar pedagogisch medewerkers 
van kinderopvangorganisaties mee beginnen. Als 
de uitslag van een eerste test negatief is komt 
een logopedist van de GGD naar de peuteropvang 
voor een onderzoek. Daarna wordt advies gegeven. 
Volgens de organisaties is een aparte aanpak voor 
taalachterstand nodig, want deze kinderen hebben 
meer nodig dan een algemeen taalverrijkingspro-
gramma. SNEL wordt nu gebruikt in de gemeente 
Den Bosch, maar het streven is om dit uit te breiden naar het hele land. 

Boek over werkgeheugenHet boek De invloed van het werkgeheugen op het leren is een gids om beter te begrijpen hoe het werkgeheu-gen in elkaar zit. De auteurs hebben aangetoond dat een zwak werkgeheugen leidt tot leerproblemen bij onder andere taal en rekenen. Dergelijke problemen worden vaak niet opgemerkt of worden geduid als een gebrek aan concentratie of motivatie. Dit boek maakt duidelijk hoe kinderen baat kunnen hebben bij het ge-bruiken van interventies en strategieën die zorgen voor een sterk raamwerk van geheugensteun. Het boek kost €16,90. ISBN: 9789088503993.

Rekenmateriaal voor 
verschillende niveaus 
Om aan verschil-
lende rekenbe-
hoeftes in een 
klas tegemoet 
te komen zijn de 
series Rekentij-
ger, Rekenpanda, 
Rekenvlinder en 
Real Life Reke-
nen ontwikkeld. 
De reeks is voor 
groep 3 tot en 
met 8 en zegt 
alle leerlingen 
op maat te bedienen. De methode bestaat 
uit werkboeken waar leerlingen zelfstandig 
mee aan de slag kunnen. Verder bevat-
ten de boeken reflectiepagina’s, zodat 
de leerlingen zicht hebben op hun eigen 
vorderingen. Real Life Rekenen is bedoeld 
om rekenkennis effectief toe te passen in 
het dagelijks leven en andere schoolvakken 
doordat aanpakgedrag wordt getraind. Zie 
voor meer informatie www.zwijsen.nl.  
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B Bezig
voor de ond

Naam: 
Nico Jonker

Leeftijd: 
64 jaar 

Beroep: 
Onderwijsadviseur met als specialisaties pas-
send onderwijs en specifieke leertrajecten.

Vrijwilligerswerk: 
Bestuurslid sectorraad Onderwijsdienstver-
lening en medeorganisator Event O-factor op 
5 april in Zuid-Holland.

Motivatie: 
Ik vind het belangrijk dat een vakbond ook een 
bijdrage levert aan de scholing en ondersteu-
ning van onderwijsgevenden: met zijn allen 
steeds willen werken aan beter onderwijs. 
Daar wil ik zelf ook mijn steentje aan bijdra-
gen. Het Event O-factor is een mooie gelegen-
heid om vele onderwijsgevenden te steunen in 
hun beroepsontwikkeling. 
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Volg de mastermodule 
Praktijkgericht onderzoek

Ben je bevoegd leraar op een school in de Haagse 

regio en wil je je lessen verbeteren met behulp van 

onderzoek? Volg dan de module Praktijkgericht 

onderzoek, verzorgd door de lerarenopleiding van de 

Hogeschool Utrecht. 

De gemeente Den Haag en het ministerie van OCW 

betalen de kosten. 

Kom naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 

4 februari en stel al je vragen.

Gezocht: 
ambitieuze leraren 
in de Haagse regio

Datum en tijd: dinsdag 4 februari, 16.00-17.30 uur
Plaats: Veurs Voorburg, V. Horvettestraat 3, 
2274 JW  Voorburg. 
Geef je op via info@derodeloper.nu

Samenwerkingsverband van 
41 scholen voor voortgezet 
onderwijs in de Haagse regio www.derodeloper.nu

tw
eedegraads
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De strijd om de    
   Hongaarse leerling

Het onderwijs in Hongarije kampt met 
teruglopende leerlingenaantallen, forse 

bezuinigingen en een zware taakbelasting. Op het 
Evangelisch gymnasium in Nyíregyháza binden ze 

de strijd aan met milieumaatregelen, competities 
en het aanbieden van een kostschool.

bied je iets extra’s. De kinderen die hier zijn ondergebracht zijn 
tussen de twaalf en achttien jaar oud. Voor het grootste gedeelte 
zijn het kinderen met een Lutherse, Evangelische of Katholieke 
achtergrond en afkomstig uit boerenfamilies. Ze betalen rond de 
30 euro per maand om hun kind hier onder te brengen, inclusief 
de maaltijden in de eetzaal.’ Ondertussen komt een meisje op ons 
af en vraagt de sleutel van de ruimte die als kerk dienst doet, omdat 
ze nog even piano wil oefenen. 
Maar een kostschool als wapen in de strijd om de leerlingen te 
trekken, is niet voldoende. ‘De kinderen die hier worden onder-
gebracht, doen een aanvraag bij het stadsbestuur. Samen met de 
school verzorgen ze de plaatsing. Steeds meer krijgen we te maken 
met families die de kostschool niet kunnen betalen. Meestal éénou-
dergezinnen. We compenseren dat nu nog met giften van de kerk, 
maar het wordt steeds moeilijker’, laat het hoofd van de kostschool 
vertalen. Zigeunerkinderen zijn er ook. Weliswaar weinig omdat 
de meesten hun lagere school niet afmaken en dan niet naar het 

Als de deur opengaat, kijken drie meisjes 
ons verbaasd aan. Alle drie hangen ze op 
een smal bed dat tegen de wand van de 
langwerpige kamer is gezet. De kamer is 
bedompt en de directeur van de kostschool 
haast zich het raam open te doen, terwijl ze 
iets snauwt naar de meisjes. 
Toen ik hoorde dat het Evangelikus Gym-
nasium in Nyíregyháza waar ik te gast ben 
een deel van haar 500 leerlingen in een 
kostschool onderbrengt, heb ik gevraagd 
om een rondleiding. En nu sta ik daar bij 
wildvreemde 16-jarige meisjes in de kamer. 
De kostschool is een relatief modern 
gebouw in het noordoosten van Hongarije, 
niet ver van de grens met Oekraïne. De 
inrichting is zakelijk functioneel en doet 
denken aan de jaren zestig in Nederland. 
De tachtig jongens en meisjes die hier 
onder zijn gebracht, komen van dorpen 
in het noordoosten waar nauwelijks 
educatieve voorzieningen zijn. Ook Hon-
garije kampt met het feit dat er te weinig 
kinderen worden geboren. De kinderen die 
er zijn trekken na hun studie naar West-Eu-
ropa, had één van de docenten Engels me 
de avond ervoor verteld. ‘Het platteland 
loopt leeg.’ Datzelfde platteland dat de 
streekschool nu nog leerlingen levert.

Boerenfamilies 
‘De concurrentie tussen de scholen onder-
ling is moordend’, vertelt docent Engels 
Gabor, terwijl we door de gangen van de 
kostschool lopen. ‘Met een kostschool 

er is nauwelijks werk voor jongeren die van school komen. 
sommigen dromen van een studie in engeland of amerika. 
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gymnasium kunnen, maar hij staat er op dat ook kinderen van 
zigeuners kansen krijgen en heeft voor hen een speciaal potje.

niet voor mannen
We zijn blijkbaar op het huiswerkuur langsgekomen, want overal 
zitten groepjes leerlingen over hun huiswerk gebogen. De jongsten 
onder supervisie van een huismeester, de ouderen, zoals de meis-
jes bij wie ik binnen liep, mogen op hun eigen kamer studeren. 
Ze lijken meer onder de indruk van de man die me vergezelt dan 

van het buitenlandse bezoek. Mannen zijn er nauwelijks op de 
kostschool en Gabor is een van de zeldzame mannen die lesgeeft 
op het gymnasium. ‘Lesgeven in Hongarije is niet voor mannen, 
want hoe kun je nou kostwinner zijn als je minder dan 400 euro 
per maand naar huis brengt? De huidige crisis betekent dat we 
meer bijbanen zoeken.’ Zelf woont hij op een boerderij waar hij 
zijn eigen producten verbouwt. Hij staat om 5 uur op om de 
dieren te verzorgen, fietst dan naar Nyíregyháza waar hij les geeft 
en zodra de schooldag er op zit, gaat hij door naar een kantoortje 
in de stad voor het geven van bijlessen. Tegen negen uur ’s avonds 
is hij thuis. Kijkt werk na en rolt dan doodmoe zijn bed in. 
Hij haalt zijn schouders op. Hij mag nog van geluk spreken. 
Hongaarse docenten moeten iedere vijf jaar verplicht bijscholen. 
Zijn vrouw die op een andere school werkt, doet een bijscholing 
van twee jaar. Op vrijdag moet ze na de werkdag nog tot 23 uur 
naar school, evenals de hele zaterdag. ‘Ze moet het zelf betalen en 
er is geen enkele garantie dat ze haar baan houdt of zelfs maar een 
hoger salaris zal ontvangen.’

overBelasting
Als je je ogen sluit, en de geur van groene zeep waarmee de 

houten trap van het gymnasium geboend is 
wegdenkt, waan je je in een Nederlandse docen-
tenkamer. Dezelfde zorgen. De druk is te hoog. 
Salarissen te laag. ‘De oudere docenten hebben 
onlangs een korting van 15 procent gehad, waar-
mee inkomens van jongere docenten aangevuld 
worden’, vertelt Magdy, docent Engels. Overal 
wordt op gekort. Taken zijn verzwaard. Iedereen 
klaagt over overbelasting. 
Tar Jánosné Gyongyi is al twaalf jaar directeur 
van de Evangelische school. ‘Eerlijk gezegd’, 
lacht ze, ‘is er nooit een tijd geweest dat het niet 
moeilijk was, maar de problemen veranderen.’ 
Toen zij directeur van de school werd, tien jaar 
na de omwenteling, speelden andere zaken. Rus-
sisch, de taal van de onderdrukker, werd in veel 
scholen afgeschaft en veel docenten moesten 
omscholen. Naar Engels bijvoorbeeld, de taal 
die iedereen ineens wilde leren, maar niemand 
had mogen studeren. Ze vocht om oudere lera-
ren binnenboord te houden, op voorwaarde dat 
ze zich omschoolden tot docent Engels. 

Weg uit de armoede
‘De komst van het kapitalisme heeft veel men-
sen uit hun evenwicht gebracht in Hongarije. 
Vroeger hadden we niets, nu hebben we alles 
maar geen geld om iets te kopen. De crisis deed 
de rest. En daarmee staan de problemen op 
scherp. Er is nauwelijks werk voor jongeren die 
afstuderen. Rechts-radicalisme komt op. En dan 
is er de strijd om de leerling. Zo proberen alle 
middelbare scholen de twaalf- tot veertienjarigen 
te verleiden naar de middelbare school te gaan 
waar de leraren universitair geschoold zijn.’ 
De directeur van de school doelt hier op het 
Hongaarse onderwijssysteem waarbij de lagere 
school traditioneel acht klassen heeft van 6 tot 
14 jaar. Middelbare scholen bieden die laatste 
twee jaar nu ook aan. ‘Ouders zijn daar gevoelig 
voor, want dan krijgen de kinderen les van 
universitair geschoolde docenten. Je ziet dat de 
Evangelische middelbare school nu leerlingen 
van de Evangelische basisschool afneemt. Hun 
eigen achtertuin. En dat gebeurt overal in 
Hongarije.’
In de kostschool is de bel voor het avondeten 
gegaan. In de eetzaal komen de jongeren 
samen. Maria, één van de meisjes wiens kamer 
ik betrad, houdt haar bord op voor de kok. 
‘Economie studeren’, antwoordt ze als ik er naar 
vraag. ‘En dan naar Engeland of Amerika. Weg 
uit deze armoede.’

Anneke de Bundel
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Gratis naar Beeld en Geluid? 
Maak je collega lid!

Onderwijs, elke dag anders. Je ziet kansen. Geniet ervan 
om het beste in leerlingen naar boven te halen. Je zoekt 
naar nieuwe manieren en blijft ook zelf continue in ontwik-
keling. Wij delen jouw passie en zijn het steuntje in de rug. 

We komen op voor jouw belangen. Helpen je bij 
(juridische) problemen en stimuleren jouw professionele 
ontwikkeling. Dit doen we niet alleen, maar samen met 
onze 53.000 leden. Deze actie loopt t/m 28 februari 2014.

 Goed onderwijs maak je met elkaar. Ga naar www.cnvo.nl/wordlid.

Gratis naar Beeld en Geluid? 
ontvang allebei2 gratis kaarten!

Maak nu een collega lid van CNV Onderwijs en ontdek ruim 800.000 uur 
aan radio, televisie, film en muziek. Jij en je collega  ontvangen allebei 2 gratis kaarten voor 
Beeld en Geluid. Nu lid worden is nog in de voorjaarsvakantie op stap!

Doe dit samen met 
het CNV, dat is wel zo 
gemakkelijk!

> Deskundige invullers
> Direct weten waar je aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij jou in de buurt

Maak online een afspraak via 
www.cnv.nl/belastingservice 
of bel even naar 
CNV Belastingservice 
T 030 - 751 10 50.

Je belastingaangifte 
zelf doen?

advertentie bondsbladen liggendV2.indd   1 07-01-14   13:48
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Het bestuur van
de Stichting Katholiek Onderwijs Soest – Soesterberg zoekt een

 FULLTIME Directeur M/V

voor de St. Carolusschool in Soesterberg.

De school, met een prima ligging in Soesterberg, is een basisschool met ca. 215 
leerlingen. Zij is gehuisvest in een nieuw sfeervol modern gebouw aan de rand van de 
dorpskern. Er wordt op eigentijdse wijze onderwijs verzorgd door een enthousiast en 
hardwerkend team. 
De huidige directeur gaat per augustus 2014 met pensioen.

De directeur die wij zoeken:
Kiest bewust voor het katholiek onderwijs en weet vanuit eigen instelling inhoud te 
geven aan het katholieke karakter van de school.
Heeft ruime ervaring als schooldirecteur, aantoonbare leidinggevende en onderwijs-
kundige capaciteiten en heeft een bij de functie passende post hbo opleiding afgerond.
Vindt een respectvolle communicatie met een luisterend oor belangrijk en kan met 
empathie en daadkracht optreden.
Bevordert de teamgeest in de school en gaat voor passend onderwijs voor elk kind.
Neemt als integraal schoolleider de eindverantwoordelijkheid.
Zet zich in om samen met collega’s het schoolconcept te bewaken, te ontwikkelen en te 
vertalen naar de huidige eisen.
Is een actief teamspeler op alle organisatieniveaus binnen de stichting.

Kernpunten van het schoolconcept:
De uitgangspunten van de school zijn gebaseerd op coöperatief leren en de 1-zorgroute.
In de persoonlijke ontwikkeling krijgen de leerlingen een stevige bagage mee op sociaal 
emotioneel gebied.
Er is een zorgstructuur met internbegeleider en remedial teacher.
Voor de ict wordt een nieuw beleidplan voorbereid.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de school. Momenteel wordt gewerkt aan een 
systeem voor kwaliteitsborging. 

Meer informatie:
Ben je geïnteresseerd, dan kun je voor verdere informatie contact opnemen met de 
directeur van de school mevrouw Anneke Koning-Rozemeijer telefonisch bereikbaar op 
de school: 0346 – 351337.
Je schriftelijke sollicitatie met motivatie dient uiterlijk 12 februari 2014 binnen te zijn bij 
de Sollicitatiecommissie van de SKOSS,
Postbus 258, 3760 AG  Soest.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Zie ook: www.st-carolusschool.nl of www.skoss.nl.

De Stichting Katholiek 
Onderwijs Soest – 
Soesterberg  is een 
organisatie voor 
primair onderwijs, met 
ambitie.

De organisatie heeft 
een kaderstellend 
en toezichthoudend 
bestuur met een 
algemeen directeur.

 
De stichting beheert 
zes basisscholen met 
ruim 1400 leerlingen 
en 130 personeels-
leden.

De scholen werken 
met verschillende 
onderwijsconcepten.

SKOSS Scholen:
De Achtbaan
Sint Carolus
De Driesprong
Sint Ludgerus
De Montessori
De Wegwijzer
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Uw vacature in Schooljournaal? 
Neem nu contact op met Recent. 

T. 020 3308998   
E. info@recent.nl
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VAKANTIE 
IS...

...HET ONMOGELIJKE 
MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers 

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

Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/

vrijwilligers 

een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 
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stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

HOGER ONDERWIJS 
Dhr. J. Veld 
(030) 228 77 40 
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

ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl
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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
Recent verzorgt de personeelsadvertenties 
voor Schooljournaal. Advertenties opgeven bij 
Recent t.a.v. Ray Aronds (ray@recent.nl) of Joop 
Slor (joop@recent.nl), Postbus 17229 1001 JE 
Amsterdam, tel. (020) 330 89 98. 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.



gezondheidspsycholoog, werkt nu vier dagen per week 
als hoofddocent bij de Master of Advanced Nursing 
Practice (MANP) aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. ‘Ik ben heel enthousiast over mijn functie 
als docent en coördinator van het onderzoek en zit in 
een enorm leuk team. Bovendien past het werk goed bij 
mijn achtergrond.’ Bossema werd lid van CNV Onder-
wijs vanwege haar christelijke achtergrond. Naast haar 
baan is ze druk met haar gezin en het opknappen van 
hun huis. ‘Mijn man en ik wonen nu ruim vier jaar in 
een oud huis dat we helemaal restaureren. We hebben 
alles, van de waterleidingen tot de muren, onder han-
den genomen. Maar’, zegt ze, ’het verbouwen blijft wel 
beperkt tot de vakanties, want ons werk gaat voor.’ SW

‘Toen ik onderzoeker was aan de Universiteit Utrecht 
werd ik automatisch ook docent. Onderwijs bleek me 
toen wel te liggen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad 
bij de universiteit, maar ik kreeg het idee dat ik me 
op een hogeschool op een andere manier verder kon 
ontwikkelen.’ Ercolie Bossema (37), afgestudeerd als 

Ercolie Bossema (37):   
‘Mijn grootste hobby’s zijn 

werken en klussen’
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