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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.

Parttimers (2)
Met afgrijzen lees ik het standpunt 
van Edu van de Walle over parttimers 
in het vorige Schooljournaal. Ik vind 
het arrogant dat alleen docenten op 
gymnasia en universiteiten echte 
professionals zouden zijn. Van der 
Walle leidt zelf een hbo, een onder-
wijssoort waar volgens hem dus geen 
echte professionals werken. Zelf de 
verkeerde onderwijssoort gekozen? En 
dat ideale docenten nooit ziek zouden 
zijn: ziek worden we allemaal en is 
een kwestie van weerstand. Vrou-
wen zouden verder in de jaren vijftig 
leven omdat zij niet fulltime werken. 
Van de Walle hanteert zelf een jaren 
vijftig-concept door de traditionele rol 
van man en vrouw te bevestigen. En 
dat mannen in pak lesgeven schept 
volgens mij een afstand tussen docent 
en leerling. Leerlingen vragen tegen-
woordig om iemand die hen begrijpt. 
‘Zonder relatie geen prestatie’, is mijn 

mening en ervaring, met daarbij veel 
humor om de zaken te relativeren en 
streng te zijn wanneer nodig. Al met al 
concludeer ik dat Van de Walle geen 
idee heeft hoe docenten in Nederland 
werken. Hij gaat uit van achterhaalde 
en arrogante denkbeelden die totaal 
niet corresponderen met de werkelijk-
heid.
Drs. G.H.M.M. Beumer, historicus

Werkdruk
Ruud van  Diemen illustreert met zijn 
column Werkdruk in Schooljournaal 7 
prachtig waar het om gaat: als we het 
kapstokbegrip ‘werkdruk’ niet kunnen 
definiëren, bestaat het niet. En gezien 
het feit dat ‘docenten bijna een kwart 
van het jaar vakantie hebben’ moeten 
ze niet klagen, want op die manier 
worden we ‘het lachertje van wer-
kend [!] Nederland’, zo schrijft hij. Zijn 
binding met het onderwijs: manager. 
Dat is precies waar het om gaat, Ruud: 

een manager weet niet (meer) wat het 
is om 5 dagen per week een klas te 
runnen en daarnaast alle onzinnige 
nieuwe maatregelen uit te voeren die 
de managers verzinnen. Want in het 
onderwijs geldt: er komen alleen maar 
dingen bij, er gaat nooit iets af. Advies: 
lees Schooljournaal zelf ook eens. 
Vooral nummer 7 over werkdruk.
Alex Scheltens, Apeldoorn 

Jammer
Dit jaar is de identiteitsdag van CNV 
Onderwijs niet door gegaan. Bij gebrek 
aan voldoende aanmeldingen. Het 
onderwerp was Van wie is de school? 
Ik vind het uitermate verontrustend 
dat de interesse daarvoor kennelijk zo 
gering was. Als wij maatschappelijke 
status en bijbehorende, ook rechtspo-
sitionele en financiële, waardering van 
ons beroep omhoog willen stoten in de 
vaart der volkeren, zou je toch samen 
moeten willen nadenken over een 
inspirerend antwoord en bijpassend 
wat agressiever vakbondsbeleid? Zet 
alle bemoeials met de school en ons 
werk op een rijtje (met aan het begin 
ervan de cognitieve beoordelaars en 
toetsers) en je krijgt een rij van hier 
tot Tokio. Hoog tijd om het roeren van 
de trom  zelf ter hand te nemen. Die 
studiedag over de eigendomsrechten 
op school en onderwijs had minstens 
een goede start kunnen zijn van veel 
publiciteit. Gemiste kans. Jammer.
W. Stoop, Santpoort

Meer brieven op pagina 36.
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Parttimers (1)
Jammer dat Edu van de Walle in Schooljournaal 7 veel parttimedocen-
ten met een dergelijk dedain beschrijft!  Hij schoffeert en kleineert 
daarmee een grote groep die  uitstekend functioneert en met ken-
nis van zaken, passie en betrokkenheid heel hard werkt.  Behoorlijk 
respectloos in mijn ogen. Dat het merendeel van de docenten aan zijn 
Eurocollege uit het bedrijfsleven komt, zal zeker een garantie zijn voor 
de deskundigheid op hun vakgebied, maar biedt mijns inziens geens-
zins automatisch de garantie dat zij ook goede docenten zijn. Daarvoor 
is meer nodig dan ervaring in het bedrijfsleven en een kostuum. En wat 
betreft het opvangen van kinderen door familie: familie moet zelf ook 
werken. Dat gaat dus niet op.
Annie Jansen-Thielen, Zaltbommel 

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, Jan van der Burgt (stagiair), Ciska de Graaff (eindred.), Ludianne Hoogsteen (stagiair), Peter Magnée (eindred.), Tim Steen (stagiair) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Ruud van Diemen, Helmy van Dooren, Heidi Rust, 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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Rond deze tijd bezoeken leerlingen uit groep 8 van basisscholen in Dalfsen de synagoge en de joodse 
begraafplaats in die plaats om iets te leren over het joodse geloof. Op de dag van de foto was het de 
beurt aan de hoogste klas van basisschool De Spiegel. Doel van de Stichting tot Herstel en Behoud van 
de voormalige synagoge is kinderen deelgenoot maken van de geschiedenis van dit deel van Overijssel. 
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Nieuwe cao primair onderwijs mogelijk
CNV Onderwijs, AOb, FvOv en AVS hebben de PO-Raad een 

voorstel gedaan op basis waarvan een nieuwe cao voor het pri-

mair onderwijs kan worden afgesloten. Belangrijke elementen van 

dat voorstel zijn het verminderen van de werkdruk en het verhogen 

van de mogelijkheden om langer in het onderwijs te kunnen blijven 

werken. Het voorstel dat vorige week vrijdag aan de PO-Raad is 

voorgelegd, zal voor CNV Onderwijs de basis zijn voor verdere 

uitwerking van de cao-afspraken. De PO-Raad heeft aangegeven 

zich op de voorstellen te beraden.

Om de werkdruk te verminderen willen de bonden naar een 

40-urige werkweek voor al het onderwijspersoneel. Eventueel 

overwerk moet zo snel mogelijk in evenveel vrije uren worden 

gecompenseerd. Voor onderwijsgevenden geldt daarbij een maxi-

male lessentaak van 22,5 uur per week. Omdat vooral de groeps-

grootte tot hoge werkdruk leidt, wordt in de cao een formule 

opgenomen die aangeeft hoeveel ‘lesgevers’ minimaal in de for-

matie moeten worden opgenomen. Dit betekent in de praktijk dat 

er per school sprake zal zijn van een gemiddelde groepsgrootte.

Uiteraard komen nog veel meer punten in het voorstel van de bon-

den aan de orde. Zo wordt de bapo-regeling vervangen door een 

regeling waarvan al het personeel profijt heeft. Ook wordt voorge-

steld het salaris met 3 procent te verhogen. Het ondersteunend 

personeel dat is benoemd in een functie met maximaal schaal 8 

(of lager) zou daarnaast recht moeten krijgen op een eenmalige 

uitkering van 5 procent. Zie voor de volledige tekst uit de nieuws-

brief aan de leden www.cnvo.nl, klik op  arbeidsvoorwaarden, en 

daarna primair onderwijs. In de onderhandelingen over een nieuwe 

cao voor het voortgezet onderwijs zat bij het te perse gaan van dit 

nummer nog geen beweging. Let op de site van CNV Onderwijs 

voor mogelijk nieuwe informatie. PM

fOtORubenSchipper
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Onderwijsinspectie: duizenden banen weg
In het mbo zijn in 2012 2.000 voltijdbanen verloren gegaan. Dat 

blijkt uit het Onderwijsverslag 2012-2013 van de Inspectie van 

het Onderwijs. Waren er in 2011 nog 37.400 voltijdbanen, in 

2012 waren dat er 35.400. Ook in het voortgezet onderwijs is 

het aantal banen gedaald. Van 85.200 voltijdbanen in 2011 naar 

83.700 in 2012. Het aantal banen voor docenten in die sector 

is met ongeveer 900 fte afgenomen. De Inspectie waarschuwt 

verder dat ook in het basisonderwijs banen verdwijnen, omdat 

het aantal leerlingen af zal nemen. Die trend is nu al zichtbaar. In 

2012 waren er 19.500 minder leerlingen in het basisonderwijs 

dan in 2011. Alleen in het hbo zijn er meer banen bij gekomen. 

Er is in die sector vooral meer onderwijzend personeel aange-

nomen. 

Het aantal zwakke scholen is vorig jaar verder gedaald, schrijft 

de Inspectie. In het basisonderwijs voldoet 98 procent van de 

scholen aan de basiskwaliteit en ook in het voortgezet onder-

wijs is het aantal scholen van voldoende kwaliteit toegenomen. 

De Inspectie waarschuwt echter dat de verbetering daar lang-

zaam gaat. Eén op de tien afdelingen (gerefereerd wordt aan 

opleidingsniveaus per school, red.) is zwak of zeer zwak. Bij de 

vmbo gemengde/ theoretische leerweg is het aantal zwakke 

scholen sinds 2010 zelfs toegenomen. Bij het mbo is de kwa-

liteit van het onderwijs de afgelopen vijftien jaar niet verbeterd. 

Verder concludeert de Inspectie dat beginnende leraren in het 

basisonderwijs en leraren in groep 1 en 2 differentiatievaardig-

heden (onderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen, 

red.) minder vaak beheersen. Dat geldt ook voor leraren in het 

voortgezet onderwijs. TS  



Landelijke staking mbo op 15 mei
‘We schreeuwen met zijn allen, ‘k wil een goeie cao.’ De schelle 

klanken van cabaretgroep ‘de Gemeentereiniging’ zweepten 

vorige week dinsdag enkele honderden docenten op zich te laten 

horen op de derde dag van de estafettestaking in het mbo. Net 

als in Groningen en Arnhem kwamen er ook in congrescentrum 

Het Forum in Roermond veel tot actie bereide docenten, maar 

ook vele onderwijsondersteuners bijeen. Al snel werd duidelijk 

waarom het personeel de scholen ook in het zuiden van het land 

voor één dag links lieten liggen. De kwaliteit van het onderwijs 

op het mbo moet omhoog. ‘Want’, zo luidde een veelgehoorde 

opmerking, ‘de werkdruk neemt alsmaar toe. Daardoor komen 

we niet meer toe aan onze leerlingen’. Een ander geeft aan: ‘Het 

is de hoogste tijd om de doorstroming van jonge docenten te 

bevorderen.’ Veel docenten hebben bovendien het gevoel niet 

gehoord te worden, zowel binnen de onderwijsinstelling als daar-

buiten, en ook de inzet mag volgens velen via het salaris best 

wat meer beloond worden. Helaas hebben de estafette-acties, 

die dinsdag eindigden met een bijeenkomst in Ahoy in Rotter-

damse, vooralsnog weinig opgeleverd. Een nieuwe cao lijkt ver 

weg. Joany Krijt, vice-voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Wij willen 

dat werkgevers investeren in onderwijspersoneel, zodat de kwa-

liteit van het onderwijs hoog blijft. Nu lijken werkgevers zelfs € 34 

miljoen weg te gooien door geen cao voor 1 juni te sluiten. Dat 

bedrag stelt de minister beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden 

als er voor die datum een cao ligt.’ De druk zal daarom wat meer 

opgevoerd gaan worden. Bleven de stakingen tot nu toe beperkt 

tot een regionaal samenkomen, op 15 mei zullen de acties een 

landelijk vervolg krijgen in Amsterdam, mits er voor die tijd geen 

concrete verbeteringen op tafel komen. Deze staking zal de hele 

dag duren. JvdB

Schoolnieuws

• De meeste werknemers in het onderwijs zijn vrouw 
en de meeste vrouwen werken parttime. Dat is een 
feit. Parttimers zijn niet goed voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Dat is een mening.
• Die mening is van edu van der Walle, directeur 
van het particuliere euroCollege. In het vorige 
Schooljournaal zei hij scherpe dingen: alleen docenten 
op gymnasium en universiteit dwingen respect af, 
ideale docenten zijn altijd aanwezig en nooit ziek, 

vrouwen moeten fulltime gaan werken en de kinderen 
door familie laten opvangen.
• Boze lezers klommen in het toetsenbord. Hoe we een 
dergelijk abjecte  mening konden publiceren?! Omdat 
Schooljournaal een blad is van feiten en meningen. We 
wisten zeker dat er brieven zouden komen. en daar 
zijn we blij mee. Onze leden laten niet over zich heen 
lopen. en weten zelf wel beter.
Ciska de Graaff
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4 april:
24 uur aan één stuk les, ga er maar aan staan! 
Leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum in 
Hoofddorp draaien er hun hand niet voor om. De 
leerlingenraad van de school organiseert de les-
marathon om geld in te zamelen voor de Neder-
landse Stichting voor het Gehandicapte Kind.  
Bron: RTV Noord-Holland

7 april:
Studenten spannen steeds vaker een zaak aan 
tegen hun onderwijsinstelling. De laatste jaren 
is dit aantal vervijfvoudigd. Dat cijfer kan worden 
verklaard door de extra taak die het College van 
Beroep voor het Hoger Onderwijs heeft gekre-
gen. Sinds september 2010 behandelt het college 
namelijk ook klachten over examens.
Bron: Leeuwarder Courant

10 april
Op basisschool Neel in Maasniel gaat een moeder 
één van de leerkrachten in een volle klas te lijf. 
Het incident is volgens de politie het gevolg van 
een recent conflict tussen de twee dames.  
De aangevallen juf doet aangifte.
Bron: Dagblad De Limburger

• Tijdens een gymles op het Bornego college 
in Joure wordt een viertal meisjes onwel. Een 
huisarts verleent eerste hulp, waarna de leerlin-
gen naar het ziekenhuis worden gebracht. In de 
middag mogen de meisjes echter weer naar huis. 
Bron: NOS

11 april
Een 13-jarige scholier uit Tilburg wordt aangehou-
den, omdat hij zijn 30-jarige juffrouw met gebalde 
vuisten heeft geslagen en in haar maag heeft 
geschopt. De jongen accepteerde niet dat hij het 
lokaal uit werd gestuurd nadat hij een pakje drin-
ken door het lokaal had gegooid. Bron: Trouw

14 april
Leerlingen van vijf scholen in Bloemendaal adop-
teren een oorlogsmonument. Dit gebeurt in het 
kader van een project om te leren over de plaatse-
lijke geschiedenis. Bron: Dichtbij.nl

Wat was!

Intervisieleiders 
gezocht!
Kun jij luisteren als de beste? Vind jij het leuk om jongeren te bege-

leiden? En heb jij vijf tot tien jaar werkervaring in het primair of voort-

gezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor een halfjarig 

opleidingstraject voor starters in het onderwijs is CNV Onderwijs 

op zoek naar vrijwillige intervisieleiders! De bijeenkomsten zullen 

plaatsvinden op  woensdag van 16 tot 20 uur en zullen bestaan 

uit twee delen: een gedeelte met een workshop en een gedeelte 

intervisie. Voor de intervisie zoeken we young professionals uit het 

onderwijs die het leuk vinden om een groep jonge enthousiaste 

(aspirant)leerkrachten te begeleiden. Wij bieden jou een certificaat, 

reiskostenvergoeding en een hele mooie ervaring! Voor meer infor-

matie kijk op www.cnvo.nl/professioneelmeesterschap. Opgeven 

bij Melanie de Zeeuw, mdezeeuw@cnvo.nl

NIeuw: SPECIAAL 
CONtRIBUtIEtARIEF VOOR 
INVALLERS
Werken als invaller is een onzeker bestaan. Hoeveel uren heb je 

deze week? Wat is je salaris aan het einde van de maand? Krijg je 

voldoende ruimte om je verder te ontwikkelen. Speciaal voor inval-

lers introduceert CNV Onderwijs een speciaal contributietarief met 

een aantal diensten. Voor € 11,- per maand ben je verzekerd van 

goede rechtsbijstand en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder biedt 

de bond inhoudelijke ondersteuning door het organiseren van spe-

ciale netwerkbijeenkomsten voor invallers. thema’s zijn de nieuw-

ste ontwikkelingen in het onderwijs, zoals passend onderwijs, 21st 

century skills, omgaan met werkdruk en klassenmanagement. 

Natuurlijk ontvang je ook praktische tips over het les geven aan 

meerdere klassen. Wil je meer weten wat CNV Onderwijs voor jou 

doet? Kom dan naar een van onze netwerkbijeenkomsten en sluit 

je aan bij de LinkedIn groep CNV Onderwijs Invallers, of mail je 

vraag naar werkgroepinvallers@cnvo.nl. De eerst volgende bijeen-

komsten  zijn op 21 mei in Wehl en op 28 mei in Boxmeer. 

tHEMANUMMER 
SchooLreISjeS
Wat is het geheim van een geslaagde schoolreis? Misschien ligt 

die wel verscholen in de opmerking van Garith, leerling van de 

brugklas basisberoepsgerichte leerweg van het Prinsentuin Col-

lege in Andel. Zeiknat was ze na lekker rondgerend te hebben 

door een zompig deel van De Biesbosch, maar zei ze ‘dit was 

even lekker. Dit had ik al zo lang niet meer gedaan.’ Verder gingen 

scholen dino’s kijken in het Museum voor Natuurwetenschappen 

in Brussel, survivalen in De Ardennen, naar een overdekt Schat-

eiland en hadden ze plezier tijdens een bonte avond. Het eerste 

verhaal staat op pagina 14. Veel leesplezier.
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer van der velden, 
Beste Sjaak,

Vakbonden hebben de toe-
komst, maar dan moeten we 
blijven vernieuwen  en aanslui-
ten bij veranderende behoeften. 
Natuurlijk blijft de vraag naar  
goede collectieve en individuele 
arbeidsvoorwaarden bestaan en 
vormen bonden een tegenmacht tegen 
werkgevers. Maar tegenwoordige vak-
bondsleden willen niet alleen opkomen 
voor goede arbeidsvoorwaarden, ze 
willen vooral ook in contact komen met 
collega’s om zich te ontwikkelen en 
beter te worden in hun vak. 

Vorige week bezocht ik de O-factor, een 
gelijktijdig gehouden evenement van 
CNV Onderwijs in alle twaalf provincies. 
Deze bijeenkomsten werden volledig 
door (kader)leden georganiseerd op 
hun vrije zaterdag. Dichtbij in de regio, 
met workshops die zij zelf gaven of 
waarvoor zij deskundigen inscha-
kelden, ingebed in een programma 
dat goed paste  bij het onderwijsper-
soneel in die regio. De week ervoor 
organiseerden wij een webinar over 
werkdruk en regelzucht in het onder-

wijs. De onderwerpen die tijdens deze 
internetuitzending in samenwerking 
met het ministerie van Onderwijs en 
een schoolleider werden behandeld, 
kwamen direct van leden. Eerst via een 
enquête en daarna uit bijeenkomsten 
met de Onderwijsinspectie.  
Dit zijn zomaar twee voorbeelden waar-
uit blijkt dat vakbonden meer de nadruk 
op het verenigen van mensen kunnen 
leggen. Er ontstaan steeds vaker kleine 
communities rond een bepaald thema of 
onderwerp. Een vakvereniging kan een 
uitstekend platform zijn om kennis te 
delen, ervaringen uit te wisselen over 
het beroep en over de beroepsinhoud 
en collega’s te ontmoeten. Leden de 
mogelijkheid bieden om zich te ontwik-
kelen en verbeteren in hun vak is net 
zo goed belangenbehartiging. Minder 
activistisch, maar wel actief.
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Tegenwoordige 
vakbondsleden willen 

vooral in conTacT komen 
meT collega’s om beTer Te 

worden in hun vak 

‘Pestgedrag filmen levert meer 
schade dan een oplossing’
Het RTL5-programma Project P: stop het pesten 

veroorzaakte twee weken geleden veel ophef. Getreiterde 

leerlingen van middelbare scholen filmden met een geheime 

camera het pestgedrag van hun klasgenoten. Een aantal 

betrokken scholen dreigde naar de rechter te stappen als 

de beelden werden uitgezonden. Bioloog Patrick van Veen, 

gespecialiseerd in pesten, heeft ook grote bezwaren tegen 

het tv-programma. ‘Beeldmateriaal moet niet als bewijs of 

bewaking van het treitergedrag dienen. Leerlingen worden 

dan namelijk wel beschuldigd door eigenlijk te zeggen: 

kijk, kind A doet dat bij kind B. Bovendien toon je daarmee 

maar een klein deel van de situatie. Je ziet niet wat de 

achtergrond van het pesten is. Taak van de docent is om 

de oorzaak en kleine signalen op te pikken. Zijn het alleen 

maar plagerijen, of gaat het echt om pesten? Als dat het 

geval is, dan moet de leraar veel sneller dan nu ingrijpen.’ 

Van Veen stelt verder dat de dader meestal niet meteen de 

intentie heeft om te sarren, maar meer de grenzen aan het 

opzoeken is. ‘Het is daarom heel belangrijk dat de docent 

de sociale dynamiek van de groep doorziet en aanstuurt 

waar nodig. Er moet dus óók gekeken worden naar de 

invloed van de docent. Aan de hand van protocollen moet 

hij vaststellen of het wel of niet om pesten gaat. Men dient 

er dan ook tijd in te steken om de docent hierin bij te 

scholen. Wat hij daar in de praktijk mee doet, is echter het 

belangrijkst. Door alleen maar het pestgedrag te filmen is 

de schade op lange termijn veel groter dan de oplossing 

op korte termijn.’ LH

In verband met de meivakantie verschijnt het volgende Schooljournaal niet over 
twee, maar over drie weken. De redactie wenst u fijne paasdagen.



    van der velden
geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

De vakbeweging in Nederland 
bestaat bijna anderhalve eeuw sinds 
de oprichting van de vakbond van 
typografen in 1866. De leden vonden 
elkaar in het feit dat ze hetzelfde 
vak uitoefenden. Het woord zegt 
het al: vakbond. Vakbonden waren 
‘verenigingen van werknemers die in 
hetzelfde vak werkzaam zijn, met als 
doel de behartiging van de belangen 
van het vak en de verdediging van de 
sociale belangen der leden’, zoals 
het zo mooi in het woordenboek staat 
omschreven. Vakgenoten vergaderden 

over de ontwikkelingen binnen het 
vak en dronken een biertje. Daar-
naast verzekerden ze elkaar tegen 
de gevolgen van ziekte, ouderdom 
en overlijden. De werkgevers waren 
daarom bereid bij te dragen in de 
kosten. Maar toen de leden eisen over 
de lonen, werktijden en werkloosheid 
stelden, was het uit met de liefde. 
Vakbonden streden voor verbetering 
van de levensomstandigheden. Na 
een lange strijd mocht de vakbewe-

ging in al haar stromingen zelfs 
meepraten over de sociaaleco-
nomische ordening van het land. 
Dat was mooi, maar ging wel 
ten koste van de herkenbaarheid 
voor de gewone leden. Die waren 

geen  lid meer van een vakbond, 
maar van grote anonieme samen-

voegsels. 
De enorme afstand tussen het gewone 
lidmaatschap en het polderen maakt 
het niet meer vanzelfsprekend om lid 
te worden. Om werknemers weer te 
verleiden tot het lidmaatschap moet 
het vak weer voorop komen te staan 
en die vreemde conglomeraten ver-
dwijnen. Dan groeit de vakbeweging 
misschien weer en kan ze zich ook 
beter van die andere taak kwijten: het 
‘verdedigen van de sociale belangen’. 

  
    Sjaak van der Velden is vakbondshistoricus
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Toen de leden eisen over 
de lonen, werkTijden en 

werkloosheid sTelden, was 
heT uiT meT de liefde

In deze tijd van hazen, lammetjes en eitjes zoeken 
maak ik een wandeling langs een slootje .Daar 
zwemt een eend met haar kuikens, strak in 
formatie volgend wat moeder doet. In formatie 
blijven lukt ze niet allemaal, even later belandt 
een buitelend kuiken klapwiekend in de sloot en 
af en toe kiest er een eigenwijs zijn eigen koers.
In deze tijd slaan ook de lentekriebels toe in 
startersland. De eerste voorzichtige blikken op 
de formatie maken dat onzekerheid toeslaat. Ben 
ik er nog bij komend jaar? Moet ik inleveren? En, 
zo ja, wat betekent dat dan voor mij? Buitel ik 
buitenboord of mag ik in deze school uitgroeien?
Die onzekerheid kan ik in mijn clubje niet weg-
nemen. Ik voel me soms als een moedereend die 
haar kuikens niet kan beschermen tegen de grote 
boze wereld.
Frustrerend? Nee hoor, ik probeer te luisteren, 
oprecht te erkennen, hun speciale kwaliteiten 

te benoemen en hoop dat ze hun vleugels gaan 
uitslaan. Pasen, eieren, bontgekleurde variatie 
aan kuikens, nieuw leven in optima forma. Hoe 
mooi ook dat alles in jullie leven nog open ligt, go 
duckies!

Heidi rust (44) is starterscoach bij de stichting 
voor Katholiek Onderwijs (sKOsO) in sint-
Oedenrode  

eendje in z'n eentje

 De starterscoach

Foto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard Damoiseaux



O-factor Zuid-Holland: ‘niet iedereen kan een opstel schrijven, maar een verhaal vertellen op deze 
manier, zou voor mij een alternatief kunnen zijn.’
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‘Goed voor je algemene   ontwikkeling en het  
       telt voor je   POP’ 

‘Probeer met dit materiaal uit te beelden waarom 
je leraar bent geworden. Denk in metaforen.’ Zo 

luidde de opdracht vorige week zaterdag aan de 
cursisten van een educatieve Lego-workshop 

op het O-factorevenement in Vlaardingen. In 
twaalf steden in alle provincies organiseerde CNV 

Onderwijs die dag bijeenkomsten met tal van 
workhops en onderwijsmarkten. Dat de bond er 

is voor de arbeidsvoorwaarden, moge duidelijk 
zijn uit de estafefettestaking in het mbo, maar de 
beroepsinhoud is tegenwoordig net zo belangrijk 

om (potentiële)leden te bereiken.

CNV Onderwijs zoekt met O-factor leden en niet-leden op

CNV Onderwijs komt naar je toe met de O-factor. De voormalige 
piratenzender Veronica had met een gelijksoortige wervende 
tekst succes in de jaren tachtig, om vaste voet aan wal te krijgen 
als zendgemachtigde. Vorige week zaterdag had de spreuk nog 
geenszins aan betekenis ingeboet. Een kleine duizend leden 
van de bond kwamen af op een van de twaalf gelijktijdig in alle 
provincies georganiseerde bijeenkomsten, met onderwijsmarkten 
en een tot keuzestress leidende hoeveelheid aan workshops. Maar 
het gratis te bezoeken evenement kon uiteraard ook worden 
gebruikt om met collega’s van andere scholen of uit andere 
onderwijssectoren bij te praten. 
Bijvoorbeeld over de stellingen die overal werden voorgelegd 
en waarop met CNV Onderwijs-vlaggetjes moest worden geant-
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woord. Of het mogelijk zou zijn in 2020 samen met ouders en 
leerlingen het lesprogramma te maken? En of de aanwezigen 
zich konden voorstellen dat er in de toekomst geen schoolleiders 
meer bestaan, maar zelfsturende teams?

drama
’Een van de drukst bezochte O-factor-’events’ was op het 
Geuzencollege in Vlaardingen. Misschien wel de populairste 
workshop die daar werd gegeven was Lichaamstaal is óók een taal…, 
door Bram Keizerwaard, rector van het plaatselijke Groen van 
Prinstererlyceum. Hij vertelde over ‘popprofessor’ Leo Blokhuis 
(Top 2000 à go go, red.) die op tv altijd aan zijn kin zit. ‘Dat maakt 
een onbetrouwbare indruk, alsof hij je voortdurend monstert.’ 
Een lerares was het niet met Keizerwaard eens. ‘Een houding kan 
toch ook gewoon bij je horen.’ ‘Als je je daarvan bewust bent, 
komt het veel krachtiger over. Jij zit bijvoorbeeld steeds even aan 
je haar’, antwoordde de schoolleider tot algehele hilariteit. De 
vrouw lachte betrapt. Hij: ‘Hou er steeds rekening mee wie je 
voor je hebt. Een generaal moet niet verlegen tegen zijn troepen 
zeggen: “Mannen, morgen gaan we aanvallen”. De Engelsen zou-
den zeggen: ”It’s that what you dont saý that counts‘’. Ik kan me 
nog een jongen herinneren die er bij een docent herhaaldelijk 
werd uitgestuurd. “Maar ik zei niks”, was zijn verweer. Nee, maar 
zijn houding naar die docent straalde voortdurend uit: ik vind 
jou een lul.’ Keizerwaard na de workshop: ‘Nederland kent geen 
cultuur van drama, zoals in Engeland. Daar vormt presentatie 
een wezenlijk onderdeel van de lerarenopleiding. Je moet uitstra-
len dat het jouw lokaal is.’ 

Out Of tHe bOx
Naast workshops over onder meer kinderen met aangeboren her-
senletsel, het tegengaan van structureel pesten en het werken met 
touchscreendigiborden, was er een met Lego-bouwsteentjes. Voor 
deze Lego Education BuildToExpress–workshop, die in meerdere 
provincies werd gegeven, moesten deelnemers met een doosje aan 
materialen opdrachten uitvoeren en vervolgens aan elkaar vertel-
len wat ze hadden gebouwd en waarom. Leerdoelen zijn volgens 
de ronkende folder: kritisch denken, introspectie en reflectie, 
voorstellingsvermogen en probleem oplossen. ‘Dit gebruiken ze 
bij mijn zoon in het hbo ook’, lachte een onderbouwcoördinator 
op een basisschool. ‘Leren ze om out of the box te denken.’ Haar 
collega: ‘Wij hebben veel doeners op school. Niet iedereen kan 
een opstel schrijven, maar een verhaal vertellen op deze manier, 
zou voor mij een alternatief kunnen zijn.’ Trainer Erwin Verheij 

(‘dit doe ik ook met ceo’s van grote bedrij-
ven’) gaf vervolgens opdracht om uit te beel-
den waarom ooit gekozen is voor het beroep 
van leraar. ‘Denk in metaforen. Je kunt niets 
verkeerds doen. Wat je maakt is goed, al 
heb je maar een paar steentjes gebruikt. Het 
gaat om wat je ermee wil verbeelden.’ Een 
basisschooldirecteur: ‘Ik heb de figuurtjes in 
een rondje gezet, omdat de kinderen centraal 
horen te staan. Dat vind ik heel belangrijk. 
Verder heb ik ze een toverstaf en schepje gege-
ven. De huidige trend gericht op prestaties 
begrijp ik, maar laten we het spelende kind 
niet vergeten.’

CertifiCaat
De vele workshops werden bezocht door een 
mix van jong en oud. Velen van hen werk-
zaam in het primair onderwijs, maar ook het 
voortgezet onderwijs was goed vertegenwoor-
digd. Een docent Nederlands: ‘Het is goed 
voor je algemene ontwikkeling en het telt 
voor je POP, want je krijgt een certificaat aan 
het einde van de dag.’ Een 28-jarige mbo-do-
cent Nederlands herkende zich in het verhaal 
in het Algemeen Dagblad waarmee de krant die 
ochtend had geopend. Veel starters zouden 
het onderwijs verlaten vanwege de hoge werk-
druk en omdat ze te snel in het diepe worden 
gegooid. ‘Ik ga heel vaak laat naar huis toe, en 
dat is echt niet omdat ik zo langzaam werk. 
Ik heb ook een mentorklas en voel me heel 
betrokken bij mijn leerlingen. Maar daar 
kan ik pas na de les mee aan de slag en dan 
moet ik ook nog de stof van de volgende dag 
voorbereiden.’ Ze vindt het dan ook terecht 
dat het mbo staakt. Toch heeft ze de directie 
aangeboden startende docenten te begelei-
den. ‘Omdat ik weet wat ze doormaken.’

Petje OP-Petje af
In de rest van het land varieerden de onder-
werpen van de workshops van het Lerarenre-
gister tot werkdruk en van hoogsensitiviteit 

‘Goed voor je algemene   ontwikkeling en het  
       telt voor je   POP’ 



tot het samenstellen van een verantwoorde lunch. Apart 
was het evenement in het Parkstad Limburg-stadion in 
Kerkrade, thuisbasis van eredivisieclub  Roda JC. Geïn-
teresseerden konden daar een workshop volgen hoe een 
profclub zich ook op maatschappelijk gebied kan inzetten 
voor een regio.  
In Utrecht werden de bezoekers met een uitgerolde paarse 
loper en vrolijke muziek van Pharell Williams’ monsterhit 
Happy verwelkomd op mytylschool Ariane de Ranitz in 
Utrecht. Kaderleden van CNV Onderwijs hadden vanwege 
de O-factor de school, net als in de overige event-plaatsen, 
omgetoverd tot een verzamelplek van inspiratie en talent 
onder het thema Talent in Beweging: Hoe kun je zelf beter 
worden om het beste uit je leerlingen te halen? Er waren 
stands met boeken over hooggevoeligheid, spelletjes zoals 
het Denkspellenparadijs, informatie over natuureducatie, 
voorlichting over dyslexie, over betere communicatie 
tussen bedrijfsleven en onderwijs en er lagen flyers over de 
Lerarenbeurs. Om de stemming er nog meer in te krijgen 
begon de dagvoorzitter een petje-op-petje-af-spel met de 
overwegend vrouwelijke bezoekers.
Tijdens de drie workshoprondes kon worden gekozen uit 
thema’s als:  Omgaan met agressie in het onderwijs, Kindermis-

handeling: de meldcode in de praktijk, Schrijven leer je niet op 

school, toch? en Hoogbegaafdheid is meer dan een IQ-score.

straatCultuur
Waarom het zo belangrijk is dat een kleuter veel speelt en 
niet als een schoolkind behandeld wordt dat al vijftien let-
ters moet kunnen lezen, was onderwerp van de workshop 
Een kleuter is geen schoolkind. Het werd  gegeven door onder-
bouwcoach Ingrid Deelen, lid van de Werk- en Steungroep 
Kleuteronderwijs. Veel vrouwen beaamden haar vrees voor 
mogelijke schadelijke gevolgen als dyslexie en het in de 
knoop raken met sociale emoties. Bij de workshop Afreke-

nen en Aansluiten – ontmoeting tussen docent en de hedendaagse 

jongerencultuur vertelden Aliff en Egbert, twee docenten 
in het voortgezet onderwijs, bevlogen over de verschillen 
tussen straat- en burgercultuur en hoe daar als docent van  
puberleerlingen uit verschillende culturen mee om te gaan. 
Hun verhaal was gebaseerd op persoonlijke ervaringen en 
daardoor zo aanstekelijk, dat hun workshop maar liefst drie 
kwartier uitliep. 
Voor leerlingen van de mytylschool de bijeenkomst met 
ritmisch djembé-getrommel afsloten, was er de workshop 
Gelukkig zijn kun je leren over hoe je door positieve feedback 
kinderen uit groep 5 t/m 8 weer een positief zelfbeeld kunt 
geven. Bijvoorbeeld door hen negatieve gedachten om te 
laten buigen naar positieve. Voor een uit Enschede naar 
Utrecht afgereisde docent Frans smaakte de O-factor in de 
Domstad in ieder geval naar meer: ‘Erg indrukwekkend en 
inspirerend!’

Peter Magnée
Ludianne Hoogsteen
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marlies sietsma
column

heT verrasT me elke 
keer weer meT waT 
voor oplossingen de 

poliTiek komT

‘Gaat dit ons hele huwelijk zo door?’, vroeg mijn man 
een paar maanden na mijn eerste werkdag als leer-
kracht. ’s Morgens om half acht op school, niet voor 
vijf uur thuis en dan ’s avonds laat nog nakijken of 
voorbereiden. Achteraf natuurlijk gekkenwerk, maar 
alles moest tot in de puntjes zijn om te zorgen dat elk 
kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Mijn hart 
ligt bij het lesgeven aan kinderen, maar zelf verlang ik 
regelmatig naar een baan van negen tot vijf. Dat je je 
bureau opruimt, de deur achter je dicht trekt en weet 
dat je klaar bent met je werk.
Het bericht dat bijna de helft van de jonge leerkrachten 
wil stoppen, verbaast me dan ook niet. De Inspectie 
wil dat er goede resultaten worden gehaald, ouders 
verwachten dat je hun kind met een hoog niveau 
van school laat gaan en dan zijn er ook nog je eigen 
wensen,weggemoffeld in een hoekje. Tenzij je nog meer 
vrije tijd in je voorbereiding gaat stoppen. Minister 
Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs 
willen scholen meer geld geven om jonge leerkrachten 
beter te begeleiden. Het verrast me elke keer weer 
met wat voor oplossingen de politiek komt. Laten we 
eens gaan beginnen bij de basis: het stimuleren van de 
samenleving om het onderwijs en de mensen die het 
onderwijs mogelijk maken meer te respecteren voor 
het werk dat zij doen. Zorgen dat mensen niet denigre-

rend over je doen als ze horen dat je in het onderwijs 
werkt, maar dat ze het met bewondering aanhoren.
Pak de respectloze ouder aan, mevrouw Bussema-
ker. Laat het niet gebeuren dat de asociale ouders de 
overhand krijgen en mede de oorzaak zijn en blijven 
dat getalenteerde mensen hun werkzaamheden 
beëindigen. De leerlingen moet worden bijgebracht 
dat het een voorrecht is dat je naar school mag. 
Als school lukt het niet om deze houding van de 
samenleving drastisch te veranderen. De poli-
tiek moet opstaan, met de vuist op tafel slaan en 
aangeven dat het nooit de bedoeling kan zijn dat de 
jonge leerkrachten eruit gaan. Dat meneer Dekker 
roept: willen jullie minder werkdruk voor de jonge 
leerkrachten en iedereen daarop reageert: minder, 
minder, minder! Daarbij kan de Inspectie een handje 
helpen door ervoor te zorgen dat de leerkracht zich 
kan inzetten voor het lesgeven en zich geen adminis-
tratieve medewerker hoeft te voelen. Niks verkeerds 
over deze mensen, maar laat wel zijn: als ik een 
typemiep wilde zijn, was ik wel iets anders gaan 
doen.
Mijn antwoord op de vraag van mijn man? ‘Het zal 
wel moeten, anders krijg ik het werk nooit af’. In de 
jaren daarna is het mij gelukt om mijn avonden vrij te 
houden. Nou ja, soms dan….

stoppen?
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marlies sietsma (28) is 
docent nederlands op 
het agnieten college in 
Zwartsluis en volgt een 

schakeljaar onderwijskunde 
in groningen.



‘Schoenen aanhouden. Laarzen aantrek-
ken doen we pas in de Biesbosch zelf’, 
waarschuwt Wendy van het Voort, docent 
dierhouderij. De supermarktzakken, met 
schoeisel en extra kleding voor straks in de 
blubber en de koude ochtendnevel, mogen 
nog niet geleegd worden. Tientallen 
meerkoeten deinen zachtjes mee op de 
lichte golfslag van de geruisloze, elektrisch 
aangedreven fluisterboot.
Een half uur eerder is de klas met enige 
vertraging (de trein van ondergetekende 
vertrok veel te laat omdat er geen machi-
nist voorhanden was, red.) per bus richting 
opstapplaats Hank vertrokken. Kaarsrechte 
wegen voeren ons langs oneindige akkers. 
Bij iedere boerderij staan de suikerbieten 

hoog opgestapeld. Kennelijk is de bietencampagne begonnen, het 
moment dat de oogst wordt gerooid. Een aantal kinderen weet al dat 
hier hun toekomst verscholen ligt. Straks zullen zij het boerenbedrijf 
van hun ouders overnemen.

HistOrisCHe PleK
Bij het Bruggetje van St. Jan wordt klas 1BB gedropt. Tassen van 
leerlingen en kratten vol heggenscharen versperren al snel de smalle 
verbinding over de gelijknamige sloot, een verre zijtak van het riviertje 
De Amer. Een historische plek bovendien, want de brug vormde aan 
het einde van Tweede Wereldoorlog de route waarlangs Duitse solda-
ten uit het bevrijde Zuid-Nederland probeerde weg te komen. Velen 
van hen werden in het ruige natuurgebied door het verzet gevangen 
genomen. Van het nog bezette Nederland probeerde men Joden 
en gestrande piloten langs deze plek in veiligheid te brengen. Een 
plaquette op de brug herinnert aan deze duistere periode.

vrijwilligers
Nadat de leerlingen zijn opgesplitst kies ik voor de vogelspotters 
omdat Kirsten Dingemans, docent mens en omgeving en bloemschik-
ken, met hen meeloopt. Zij zal vandaag de foto’s voor bij dit verhaal 
maken. De rest gaat eerst naar waterdiertjes hengelen. ‘Ik wil het roze 
schepnet’, hoor ik een van de meisjes roepen als de gepensioneerde 
Ton er stevig de pas inzet. Hij is een van de Biesbosch-vrijwilligers, 
vaak afkomstig uit het onderwijs, die de Andelse school vandaag 
bijstaan. 
Ton, die in de bouw werkzaam was, wijst de kinderen achtereen-
volgens op een zilverreiger, een blauwe reiger, een lepelaar, een 
‘biddende’ torenvalk en een buizerd. ‘Die eten alles: muizen, ratten, 
kadavers van dode dieren, maar ook kleinere vogels.’ ‘Die hebben 
wij in de tuin zitten’, wijst Bart op wat wintertalinkjes blijken te zijn. 
Met de professionele verrekijker van Ton worden vis- en zeearenden 
bekeken, die vissen uit het water opduiken. ‘Ik wil ook een vogel zijn’, 
roept een van de brugklassers spontaan.’ Ook de ‘vlaaien’ van de 
Schotse Hooglanders, die hier zijn uitgezet, blijken interessant voor 
de  jonge natuurvorsers door de meer dan 21 soorten insecten die er 
in rondscharrelen. ‘Alles in de natuur wordt gebruikt’, legt Jose Voese-
nek, docent mens en omgeving, haar leerlingen uit.
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Spotten, vissen en knotten met 1BB
Vogels spotten, waterdiertjes vangen met een schepnet en wilgen knotten. Dat staat begin 

oktober op het introductieprogramma van de brugklassen van het Prinsentuin College, 
een vmbo-groen in het Brabantse Andel. Een heuse fluisterboot brengt de leerlingen 

van klas 1BB al vroeg in de ochtend tot op de plaats van bestemming: het Jannezand, 
hartje Biesbosch. Juist tijdens het uitstapje van de leerlingen van de basisberoepsgerichte 

leerweg breekt de zon door in de verder kletsnatte, kille herfstweek. 

foto’s: Kirsten Dingemans
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brOeKZaK
Bij het vissen naar waterdiertjes hebben 
de leerlingen conform het opdrachten-
boekje van het Biesboschproject, naast 
een schepnet, ook een zoekkaart met 
de verschillende beestjes die hier in het 
water leven, een potje, een vergrootglas en 
een helderheidsmeter paraat. ‘Ik heb een 
megaslak’, roept Nikki als snel. Charissa 
vangt kikkersvisjes. ‘Niet te ver naar voren’, 
waarschuwt Willy, een flink bebaarde 
oud-vmbo-docent, een paar durfals, die 
tot aan de rand van hun laarzen in het 
water staan. ’Het wordt in een keer heel 
diep.’ De bijna dove Bauke wil weten 
of een beestje dood is. ‘Nee’, stelt Willy 
hem gerust, ’hij rust uit.’ Hij vertelt dat 
zijn motivatie om dit werk te doen ‘de 
verwondering van de kinderen’ is, die 
zich in dit gebied al snel van hen meester 
maakt. Bart blijkt terug bij het bruggetje 
over de St. Jan, waar weer aan bord van 

de fluisterboot wordt gegaan, een klein kikkertje in zijn broekzak te 
hebben gestopt.

HOndsdraf
Terwijl de zon de temperatuur fors opjaagt gaat de klas een klein 
stukje verderop noodzakelijk onderhoud aan de natuur verrichten. 
Daarop is door de overheid flink bezuinigd, waardoor de hulp 
van de scholieren meer dan welkom is. Vrijwilliger Joop de Vries, 
ex-vmbo-docent Nederlands en groenvoorziening op het Prinsentuin 
College, legt uit welke wilgen er geknot mogen worden en hoe met 
de heggenschaar, die kan worden verlengd, geknipt moet worden 
en hoe er moet worden gezaagd . ‘Wie durft er in de boom te klim-
men?’ Veel jongensarmen gaan in de lucht, maar ook die van een 
paar moedige meiden. ‘En wat roep je als er een tak naar beneden 
komt?’ De hele klas: ‘Van onderen!’ Als Fleur door een wesp wordt 
gestoken, weet ‘natuurmens’ Joop raad. ‘Daar doen we wat honds-
draf op.’ Ondertussen wordt de groep, die een aantal zorgleerlingen 
telt, steeds drukker. Terwijl het water tussen de takken langzaam 
stijgt, leven de leerlingen zich uit door er flink over heen te rennen. 
‘Lekker nat’, roept Chantal enthousiast. Daan heeft ondertussen een 
zeiknatte broek en ook Rick staat tot zijn knieën in het water. ‘Zo, 
dat was even lekker’, besluit Garith. Ook zij is vanaf haar middel 
door en door nat. ‘Dit had ik al zo lang niet meer gedaan.’

Peter Magnée 

Biesboschcentrum Drimmelen (0162) 68 22 33

Fluisterboot Hank (0162) 40 36 66

Spotten, vissen en knotten met 1BB
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‘Ik zou nu wel     
    een lekker    
 biefstukje willen’

Vochtige schoenen, natgeregende 
slaapzakken, blaren van de vele kilometers en 
spierpijn van de ‘spelletjes’. Afzien, dat is het, 

maar de sfeer zit er goed in. ‘Menno’ is het 
gezamenlijke woord dat de groep samenbindt 

en de bruisende energie van de adhd’ers 
komt tijdens dit kamp goed van pas.  

Vmbo-leerlingen afpeigeren met een bootcamp in Ardennen

doen is. Lichte paniek bekruipt me als ik de leiding ontmoet: vier 
stoere mannen met legerbroeken en professionele bergschoenen. 
Ze geven me een ferme handdruk. Het zijn de gymleraren van het 
Minkema College in Woerden. In één oogopslag zie je dat ze goed 
getraind zijn en al snel hoor ik dat ze naast het lesgeven ook nog aan 
triathlon doen. ‘Oh aha, ja haha, indrukwekkend.’ ‘Of ik aan sport 
doe?’ ‘Eh, nee. Het weer is goed vandaag hé?’

grens
‘Dat is Simon en die moest even op zijn plek gezet worden.’ Eén van 
de docenten geeft de jongen, die hij zojuist in een plas met water 
heeft geduwd, een goedbedoeld schouderklopje. De rest van de klas 
ligt tegen de backpacks aan op de grond en kijkt lachend toe. Ze 
rusten uit van de lange wandeltocht die ze net achter de rug hebben. 
‘Gisteren hebben ze vijf uur gemountainbiked in de bergen hier’, 
vertelt Marcel Carlier, organisator van het kamp. Deze jongeren 
zitten in het examenjaar van het vmbo en dit kamp maakt deel uit 
van hun LO2-examen, lichamelijke opvoeding. ‘We willen graag dat 
ze ontdekken waar hun grens ligt. Daarnaast hopen we dat ze elkaar 
uit eigen beweging helpen.’ Veel tijd om te kletsen is er niet. ‘Kom 
op jongens, we gaan naar het challengeparcours’, roept Carlier. De 
28 jongens en 4 stoere meiden leggen hun backpack onder een 
groot grondzeil, even verlost van het gevaarte. ‘Gelukkig!’ 

In het glooiende landschap met dichtbeboste 
bergen is dit dé plek bij uitstek voor een gega-
randeerd gezellig kamp met de klas: de Arden-
nen. Hoewel niet voorspeld schijnt het zonnetje 
en zorgt de lichte regenval van de vorige dag 
voor een heerlijke bosgeur. Ik kom aan bij het 
vakantiepark in Stavelot, vlakbij Spa, een luxe 
vakantiepark met zwembad. Tot mijn spijt slaapt 
de klas, waarnaar ik op zoek ben, niet hier. 
Dit park fungeert alleen als startpunt voor alle 
activiteiten. Het klinkt tot nu toe allemaal nog 
onschuldig maar ik heb al een vermoeden dat 
dit kamp niet zo ‘onschuldig’ en makkelijk te 
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IJskoud 
Aan de overkant van de rivier begint het parcours. We zakken 
het ijskoude water in en houden ons vast aan de brug. De meeste 
jongens trekken zich omhoog, om zo met droge voeten de overkant 
te bereiken. Helaas houden ze dit maar enkele seconden vol. Tom 
daarentegen, zwiept met een behendige beweging ook zijn benen 
omhoog en hangt zo als een aapje aan het touw. Hij weet het mid-
den van de brug te bereiken, maar valt dan met een plons het water 
in. De groep begint te lachen. Eén van de jongens helpt hem weer 
uit het water. In plaats van droog te blijven is hij nu het natst van 
allemaal. De tweede van vandaag. 

Menno
Het parcours begint met een sterke helling omhoog. De paden zijn 
smal en soms zijn het enkel richeltjes waar je op kan staan. Maar 
zoals de parcoursbegeleider zegt: ‘Als je het touw altijd maar blijft 
vasthouden, kan er niets gebeuren.’ We stijgen 30 meter en het 
wordt steeds moeilijker. Bij een gevaarlijk steil stukje staat Renato 
en hij reikt iedereen de hand. ‘Zo ken ik je weer!’, complimenteert 
docent Pieter Vermeulen zijn leerling.   
Leerling Myron met het ‘boybandkapsel’ moedigt de groep aan en 
roept keihard: ‘Menno!’, waarna de hele groep als een echo reageert 
door ook ‘Menno!’ te brallen. Het is de lijfkreet van dit kamp. 

Telkens wanneer iemand zin heeft om even lekker 
te schreeuwen, wordt dit geroepen en de rest doet 
altijd mee. Waarom ‘Menno?’ Zo heet de voetbal-
coach van Myron. Deze coach moedigt zijn spelers 
altijd op brullende wijze aan. Waarom ze hem 
nadoen? Dat weten ze zelf ook niet. Maar ‘het is 
gewoon grappig.’ 
Op de top aangekomen waarschuwt docent Ver-
meulen de jongeren om ook even van het uitzicht 
te genieten. Ze zien het niet. Het pad loopt even 
níet omhoog en ze grijpen de kans om het over 
de stelletjes te hebben die tijdens het kamp zijn 
ontstaan. 
Het parcours zit vol ‘challenges.’ Eén daarvan is 
de ‘berenkuil’. Een groot gat met een bodem van 
beton. Het gat is gevuld met regenwater. ‘Jongens, 
vroeger liepen hier beren in het bos en die werden 
door deze val gevangen. Vandaag gaan jullie hier 
zo snel mogelijk in om vervolgens aan de andere 
kant te ontsnappen.’ Zo gezegd, zo gedaan. 

HeerlIJk Modderbad
Nee, we wandelen niet verder over de normale 

de leerlingen 
moeten zo snel 
mogelijk door 
‘de berenkuil’ 
tijdens het 
challenge-
parcours 
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boswegen, we waden door de riviertjes. 
De leerlingen letten goed op elkaar. Bij 
moeilijke stukken wordt aan elkaar door-
gegeven welke steen los zit en waar het glad 
is. ‘We vormen een band!’ wordt vaak naar 
elkaar geroepen. Tot we bij een groot mod-
derbad aankomen. ‘Moeten we daar echt 
doorheen?’ reageert één van de leerlingen 
geschrokken. ‘Jazeker! Iedereen! Maar het is 
heerlijk warm hoor’, roept de parcoursbege-
leider. Pas als de leerlingen het modderige 
water in glijden, merken ze dat het een 
grapje was.

even doorbIJten
Met zompige schoenen lopen we over een 
touwbrug om aan de overkant nog vlotten 
te gaan bouwen. Niet elk vlot lukt en door 
het natte pak beginnen enkele leerlingen 
te rillen van de kou. Het weer begint om te 
slaan en daarmee ook het goede humeur. 
Dit is het moment dat docent Marcel Car-
lier even ingrijpt. ‘Jongens, even bij elkaar. 
Jullie hebben het tot nu toe hartstikke goed 
gedaan en we hebben al heel veel bereikt. 
Zelf heb ik het nu ook koud maar we moe-
ten dit met z’n allen doen. Even doorbijten!’ 

tentJes van grondzeIl
Na een korte pauze beginnen we aan de 
tocht van 12 kilometer naar onze kampeer-
plek in de bossen. De backpack gaat mee en 
dat is een hele klus. De wandeling is zwaar 
en we moeten twee bergen over. Praten 
helpt goed als afleiding. Renato vertelt dat 
hij het een leuke groep vindt. ‘Iedereen 
heeft voor dit vak gekozen, dus iedereen wil 
dit ook.’ Simon verlangt stilletjes terug naar 
de vakantie in warme oorden. ‘Ik wou dat 
ik weer in Spanje was, daar kon ik lekker 

relaxen en surfen.’ Vijay verlangt meer naar lekker eten: ‘Ik zou wel 
zin hebben in een lekker biefstukje’, alhoewel het soepje dat ze gis-
teren als avondeten kregen ook niet verkeerd smaakte. ‘Ik wist niet 
dat soep zo lekker kon zijn,’ roept één van de jongens. Dan begint 
het opeens enorm te hagelen en moeten we opschieten. Bij de plek 
aangekomen, gaan we snel de tenten opzetten. Zelfgemaakte tentjes 
van grondzeilen. Gelukkig heb ik het goed bekeken en mijn eigen 
koepeltentje meegenomen. Het is tenslotte niet voor mijn LO2-exa-
men. Een groot kampvuur kan helaas niet doorgaan. Enkel de knak-
worstjes kunnen met de aanmaakblokjes nog verwarmd worden. Als 
welterusten-groet roept iedereen nog ‘Menno’ naar elkaar en dan 
kruipen we onze slaapzak in. Om half drie ’s nachts is de batterij 
al weer opgeladen en begint het geroezemoes. Wanneer één van de 
jongens weer ‘Menno’ roept, klinkt er vanuit verschillende hoeken 
op het veld een echo. Met een sneer van de docent dat dit het ver-
keerde tijdstip is voor dit soort praktijken, wordt het weer stil.

knakworsten als ontbIJt
Om half zeven ’s ochtends wordt iedereen brak wakker. De spieren 
voelen stijf en alles is vochtig, inclusief de sokken. Ai, we moeten 
dezelfde tocht weer terug. ‘Ik had het echt de hele tijd kapot koud’, 
vertelt Lisa. ‘De onderkant van mijn slaapzak was natgeregend 
dus ik moest de hele tijd opgerold liggen.’ Bijna niemand is droog 
gebleven en de zelfgemaakte tentjes staan er zielig bij. De jongeren 
willen zo snel mogelijk weer weg en Simon staat al bepakt en bezakt 
klaar voor vertrek. Het blijft alleen verdacht stil bij de tent van de 
docenten. ‘Jongens, we zouden uitslapen vandaag!’ De jongeren 
mopperen. Dan maar de overgebleven knakworsten opwarmen van 
de avond daarvoor. Lekker ontbijtje.
Tegen de middag bereiken we het vakantiepark en dan is het 
moment daar dat we een hele grote beloning krijgen: Patat met 
frikandel en een dikke klodder mayonaise. Binnen enkele minuten 
hebben we het op.  Nieuwe energie is aangeboord voor het laatste 
onderdeel van dit kamp: tokkelen en boogschieten. Aan het einde 
krijgt iedereen te horen dat ze dit deel van het examen hebben 
gehaald. We krijgen een T-shirt met de tekst: Minkema’s bootcamp. 
Moe maar voldaan stap ik weer in de auto. Ook ik heb een T-shirt 
meegekregen. Stiekem ben ik zo trots, dat ik het shirt, voor ik neer-
plof op bed, aantrek en ermee in slaap val.

Marjolein Bakker
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Mijn Ons Lees

Praat

Ontdek

Tijdens de O-factor op zaterdag 5 april hebben onderwijscollega’s met elkaar hun wensen en 
dromen voor de toekomst van het onderwijs gedeeld. Er kwamen verschillende onderwerpen 
naar voren zoals: kleinere klassen, meer aandacht voor het kind als individu en meer jonge 
leraren. Wat zijn jouw wensen en dromen voor de toekomst van het onderwijs?

(Her)beleef de goede sfeer. 
Op Het Onderwijsplein staan 
alle foto’s bij de categorie ONS. 

Bekijk de foto’s van de O-factor.Ga het gesprek aan met je collega’s!

Stap 1: Ga naar www.hetonderwijsplein.nl
Stap 2: Klik op login
Stap 3: Log in met je lidnummer (gebruikersnaam) 
 en postcode (wachtwoord)  
Stap 4: Maak een eigen wachtwoord aan
Stap 5: Ga door naar Het Onderwijsplein 
Stap 6: Klik op PRAAT en deel je onderwijswens

  Hoe moet het onderwijs eruit zien in 2020?
Praat
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Individuele Belangen

Meester Henk heeft met zijn directeur een gesprek over 
zijn naderende pensionering. Hij wordt in juli van dit 
schooljaar 64 en denkt er over om dan zijn keuzepensioen 
op te gaan nemen. Hij heeft ABP gevraagd hoe hoog zijn 
pensioen dan zal zijn. De uitkomst viel hem alleszins mee 
en dus besluit hij per 1 augustus afscheid te nemen van 
de school.
In het gesprek met de directeur wordt nog eens terugge-
blikt op de onderwijsloopbaan van Henk. Daarbij komt 
ook aan de orde hoe lang hij nu in het onderwijs heeft 
gewerkt. Henk is op 1 augustus 1974 gestart met zijn eer-
ste baan in het onderwijs. Dat betekent dus dat hij precies 
veertig jaar heeft gewerkt als hij met pensioen gaat. ‘Dat 
levert dus een jubileumgratificatie op’, is de reactie van de 
directeur. Daar had Henk niet bij stil gestaan. Een snelle 
rekensom leert dat het om een netto bedrag van zo’n  
€ 3.600,- gaat! De directeur zal het administratiekantoor 
vragen om het te regelen.

Een paar weken later komt de directeur terug op het 
gesprek. Het zit toch alle maal wat anders dan aanvanke-
lijk gedacht. Als Henk op 1 augustus 1974  in dienst is 
getreden, wordt de gratificatie pas uitbetaald in de maand 
augustus 2014. De gratificatie wordt pas uitbetaald in de 
maand waarin het jubileum daadwerkelijk is bereikt en 
dat is augustus 2014. Dat is een tegenvaller. Henk vraagt 
de directeur of hij dan een maand langer in dienst kan 
blijven, zodat hij toch zijn jubileum haalt en de gratifi-
catie krijgt. Dat levert echter weer een ander probleem 
op. De zomervakantie eindigt op 4 september en de cao 

zegt dat iemand die na de zomervakantie niet meer 
aan het werk gaat ook geen salaris krijgt over augustus. 
Daar schiet Henk dus niets mee op. Hij zou dan moeten 
doorwerken tot oktober en eigenlijk wil hij dat niet. 
De directeur stelt voor om een afspraak te maken met 
iemand van het administratiekantoor om te kijken hoe 
het nu precies zit. 

Een week later zitten ze met zijn drieën bij elkaar: Henk, 
zijn directeur en José van het administratiekantoor. 
Henks dossier wordt erbij gehaald en na bestudering 
van de gegevens is de conclusie dat hij niet in aanmer-
king komt voor de gratificatie. Hij heeft een jaar of vijf 
geleden een half jaar onbetaald verlof genomen om zijn 
broer te bezoeken die geëmigreerd is naar Nieuw-Zee-
land. Hij is toen weliswaar in dienst gebleven, maar 
omdat het ging om ‘onbetaald verlof in het persoonlijk 
belang’, telt deze tijd niet mee als diensttijd voor de 
gratificatie. Zou Henk het verlof hebben opgenomen als 
levensloopverlof dan zou de tijd wel meegeteld hebben. 
Maar Henk heeft nooit levensloop gespaard, dus dat was 
geen optie.  
Dan vraagt José aan Henk of hij, voordat hij in het 
onderwijs is gaan werken, misschien in militaire dienst 
is geweest of bijvoorbeeld in overheidsdienst is geweest. 
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Tussen 1972 en 
1974 heeft hij 16 maanden lang zijn militaire dienst-
plicht vervuld. Die tijd mag hij ook meetellen als dienst-
tijd voor de jubileumgratificatie.  Uiteindelijk blijkt dus 
dat Henk zijn 40 jaren inmiddels al ruimschoots heeft 

Wanneer krijg ik een 
jubileumgratificatie?

vraag:

aNTwoord:
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gehaald. Hij had de jubileumgratificatie dus al eerder moe-
ten krijgen. 

Fijn dat José zo attent is om hem naar die militaire dienst-
tijd te vragen. Maar eigenlijk ook wel vreemd dat de werk-
gever of het administratiekantoor niet bijhouden wanneer 
iemand in aanmerking komt voor een jubileum. 
Het blijkt dus dat het belangrijk is om zelf de diensttijd in 

de gaten te houden. Zeker als er sprake is van verschillende 
werkgevers. In de meeste cao’s staat in een aparte bijlage 
hoe de diensttijd moet worden berekend.
Henk krijgt aan het einde van het schooljaar een spet-
terend afscheidsfeest en heeft besloten om het geld van 
de gratificatie te gebruiken om samen met zijn vrouw en 
kinderen nog eens naar Nieuw-Zeeland af te reizen om zijn 
broer te bezoeken.

overzichT regiospreekureN 

Donderdag 24 april Den Bosch
Donderdag  24 april Apeldoorn
Maandag  12 mei Utrecht  
Dinsdag  13 mei Roermond  
Dinsdag  13 mei  Assen  
Donderdag  15 mei Rotterdam  
Donderdag 22 mei Den Bosch
Dinsdag   3 juni Roermond

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.

stemmen uitgebracht op de kandidaten van CNV 
Onderwijs. Drie leden van CNV Onderwijs treden toe 
het VO, dat 1 juli van start gaat. Gery Gorter veroverde 
met 1.632 stemmen één van de 19 zetels voor de kies-
groep actieve deelnemers. Lieke Breukers, als 27-jarige 
onze jongste kandidaat, kwam met 407 stemmen er 
net 7 tekort om met voorkeursstemmen verkozen te 
worden. Henny de Pee (2.277 stemmen) en Janneke 
van der Zee (1.359 stemmen) komen voor de kiesgroep 
pensioengerechtigden in het VO. Zij gaan met de elf 
andere verkozen pensioengerechtigden drie kandidaten 
voordragen voor het bestuur van ABP.  Ook de overige 
kandidaten van CNV Onderwijs haalden veel stemmen 
en droegen daarmee bij aan het succes van onze geza-
menlijke lijsten. De opkomst bij 
de verkiezingen was deze eerste 
keer niet hoog. Van de bijna 
750.000 pensioengerechtig-
den bracht 7,15 procent een 
geldige stem uit. Van de 
ruim 1,1 miljoen actieve 
deelnemers deed dit 
maar 2,84 procent.



Werk & Recht
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onduIdelIJkHeId over nIeu-
we pensIoenregels blIJft
Het kabinet heeft voorstellen voor nieuwe pensioen-
regels voor advies naar de Raad van State gestuurd. 
De inhoud is nog niet openbaar. CNV Onderwijs en 
ABP staan bepaald nog niet te juichen over de con-
touren van de plannen. Aan de ene kant wil staatsse-
cretaris Klijnsma van Sociale Zaken de regels verder 
aanscherpen, waardoor het nog moeilijker wordt om 
de pensioenen de lonen te laten volgen. Maar ze lijkt 
ook een opening te bieden voor overleg over de uit-
werking van een ander spoor. Voor CNV Onderwijs 
blijft een hard criterium dat de regels ruimte moeten 
bieden voor een goed, betaalbaar en op welvaartsvast-
heid gericht pensioen.

drIe leden van Cnv onderwIJs In 
verantwoordIngsorgaan abp
Bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO), 
het nieuwe medezeggenschapsorgaan van ABP, zijn veel 



Xxx

Coaching
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag 
en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten? 
Waar en hoe zijn die vastgelegd? In de cursus krijgt u 
antwoord op deze vragen. Ook is er volop ruimte om uw 
eigen vragen te stellen.

Inhoud
U maakt uitgebreid kennis met het (G)MR of OR-regle-
ment en u krijgt een overzicht van andere (wettelijke) 
regelingen rondom medezeggenschap. We gebruiken 

casussen en voorbeelden uit de schoolpraktijk. De 
cursusleider gaat ook in op de veelgestelde vragen 
rondom het verschil tussen de MR en GMR.

praktische informatie
De cursus wordt op maat en op locatie aangeboden en 
is beschikbaar in twee varianten: één of twee dagdelen. 
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en 
de tarieven contact op met (030) 751 17 85 of stuur een 
e-mail naar aanvraagopmaat@cnvo.nl.

‘We merken dat het een eye-opener is voor 
(G)MR leden om te horen wat ze allemaal 
mogen en kunnen. Je kunt soms zo gewend 
zijn aan hoe het altijd gaat, dat je het zicht 
op alle rechten die je hebt, kwijtraakt, zegt 
Leendert Stam, trainer bij CNV Onderwijs 
Academie. ‘De Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS) is een mooi stukje wetgeving, 
dat democratische inspraak en controle van 
bestuur regelt. Inspraak is vooral meeden-
ken in goed overleg, maar het is fijn te weten 
dat de WMS als sterke man achter je staat. 
In de cursus leer je de rechten en plichten 
die je als (G)MR hebt goed kennen. Dat 

maakt dat je zelfverzekerd het 
overleg met de directie in stapt. 
Je kunt als (G)MR met zoveel 
visie en initiatief je taak oppak-
ken als je zelf wilt. Waar wil 
je tijd en energie in steken? 
Welke ruimte heb je en welke 
ruimte wil je nemen? Door 
de rechten en plichten uit 
de WMS toe te passen op 
praktijkvoorbeelden krijg 
je zicht op de wettelijke mogelijkheden 
die je hebt en de winst die in jouw situatie te 
behalen is.’ 
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basiscursus voor (g)Mr of or:  
(g)Mr/or en bevoegdheden



Jan Bijstra
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Belonen en beloningsystemen…..om met de bekende 
pindakaasreclame te spreken: wie is er niet groot mee 
geworden? Het principe van belonen (en straffen) komt uit 
de gedragstheorie, een van de pijlers onder de menswe-
tenschappen. Om het gedrag van kinderen in goede banen 
te leiden, doen we er in onze rol van (beroeps)opvoeder 
allemaal aan mee: stickers, snoepjes, kaarten, compli-
menten, allerhande privileges….u noemt het maar en het 
wordt gebruikt.
Laatst hoorde ik van een collega over een originele belo-
ning die op een school voor voortgezet onderwijs was 
ingezet in het kader van het programma Schoolwide Posi-
tive Behavior Support. SWPBS is een schoolbrede aanpak 
waarin het systematisch positief belonen van adequaat 
gedrag een centrale plaats inneemt. Punt was dat de rij in 
de schoolpauze voor een snack of een drankje doorgaans 
zo lang is, dat de bel soms al weer gaat voordat leerlingen 
goed en wel iets tot zich hebben kunnen nemen. Oplos-
sing: goed gedrag levert punten op waarmee een fast pass 
kan worden verdiend. Zoals u weet, is de fast pass een 
fenomeen uit de Disneylandparken: wanneer u het niet erg 
vindt om op een later tijdstip in een attractie te stappen, 
kunt u daarvoor een kaartje halen en omzeilt u de lange 
wachtrij. In de betreffende school mag de leerling met zijn 
verdiende fast pass de wachtrij omzeilen via een korte rij.
Maar wat is acceptabel als beloning en wat niet? Ik stel 

de vraag omdat een andere collega mij het volgende 
vertelde. Zij had te maken met een angstige en agres-
sieve jongen die daardoor niet meer te handhaven was 
op zijn school. De psychiatrische instelling die bij deze 
jongen betrokken was, bedacht vervolgens het volgende 
beloningsysteem: voor ieder stapje dat de jongen maakt 
richting terugkeer naar school – even in de klas kijken, 
kennismaken met de docent, een korte tijd achter in de 
klas zitten – krijgt hij een kleine geldelijke beloning. 
Mijn primaire reactie was er een van afkeuring: een 
leerling betalen zodat hij naar school gaat? Het moet 
niet gekker worden. Dit gaat nog een stap verder dan de 
kwestie van het al dan niet geldelijk belonen van goede 
rapportcijfers. Op sites als Ouders Online worden hier 
hele discussies over gevoerd die in de kern vooral gaan 
over de wenselijkheid van intrinsieke beloningen (die 
uit de persoon zelf komen) en de onwenselijkheid van 
extrinsieke beloningen (die van buitenaf komen). Geld 
voelt dan wel als de meest extrinsieke beloning die je je 
kunt voorstellen. 
Maar aan de andere kant: hoeveel mensen zouden er 
wel niet zijn die voornamelijk werken omdat er brood op 
de plank moet? Waarschijnlijk willen u en ik hen liever 
niet de kost geven. Maar vinden we dat onacceptabel? 
Ik denk het eigenlijk niet. Dus sticker, fast pass of een 
euro: allemaal goed….als het maar werkt.

EEn lEERling 
BEtalEn zodat hiJ 

naaR sChool gaat? 
hEt moEt niEt 
gEkkER WoRdEn

beloning

column

Jan Bijstra (57) is 
ontwikkelingspsycho-
loog en onderzoeks-
coordinator Regionaal 

Expertisecentrum 
noord-nederland 4



‘Als iedereen richting de uitgang loopt 
en dan tussen mij en meneer Peters 
doorloopt, kunnen we jullie tellen 
en zien of we niemand missen.’ Na 
het museumbezoek moeten de drie 
4-vwo-klassen naar het centrum van 
Brussel wandelen. Voordat zij daaraan 
kunnen beginnen, moet natuurlijk wel 
iedereen buiten zijn. Om dat te controle-
ren doet docent natuurkunde Wim van 
Cleef een moedige poging iedereen te 
tellen. Samen met docent biologie Hans 
Peters staat hij op de parkeerplaats om 
aan de slag te gaan. Klinkt als een goed 
idee, maar daar denken de leerlingen 
duidelijk anders over. Als iedereen al bij 
de uitgang staat, is de helft maar geteld. 
De rest is met een ruime boog om de 
twee docenten heen gelopen. Dat moet 
opnieuw. De tweede keer lukt het wel.

telefoons weg
Tweeënhalfuur eerder kwamen de 
klassen aan in Brussel. Nadat er ver-
schillende groepjes zijn geformeerd, is 
er een rondleiding en een spel in het 
Museum voor Natuurwetenschappen. 
Het groepje waar docent Nederlands 
Linda Ackermans mee naar binnen 
gaat, begint met het evolutiespel. Maar 
niet voordat Martine, die de rondleiding 
geeft, de elf leerlingen op het hart drukt 

dat ze toch echt wat stiller moeten zijn. ‘Zo kan ik niet met jullie 
de zaal in.’ De groep zwijgt als ze te horen krijgt wat het bordspel 
precies inhoudt. Vier groepen strijden tegen elkaar. Per groep is 
er een aantal steentjes. Aan het eind van het bord liggen allemaal 
omgedraaide kaartjes met daarop dieren die nog bestaan of al zijn 
uitgestorven. De groep die de meeste steentjes bij een dier heeft 
liggen dat nog leeft, heeft gewonnen.
Tijdens het spel moeten leerlingen dieren op volgorde leggen van 
jong naar oud, een fossiel herkennen, maar ook tekenen, dansen 
en ballonnen opblazen. Vooral die laatste twee dingen zorgen 
voor veel hilariteit. Docente Ackermans moet met drie jongens 
dansen. ’Jongens, wel die telefoons weg, anders ga ik niet dansen. 
Ik hoef mezelf niet op YouTube terug te zien.’
Twee groepjes moeten daarna tegen elkaar een ballon opblazen 
totdat die knapt. Een groep dames begint goed. De jongens 
daarentegen lukt het maar niet om lucht in de ballon te krijgen. 
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Dino’s en sight seeing in Brussel
Volgend schooljaar gaan ze op meerdaagse 

excursie naar Barcelona, Frankrijk of Londen. 
Nu mogen ze een dagje ‘oefenen’ op excursie 

naar Brussel. 4vwo van het Sint-Janscollege 
in Hoensbroek bezoekt het Koninklijk Belgisch 

Instituut voor Natuurwetenschappen en 
maakt, of probeert dat in ieder geval, een 
stadswandeling. ‘Ik wilde eigenlijk alleen 

Manneken Pis zien’. 

In het Museum voor natuurwetenschappen in brussel krijgen 
verschillende groepjes van het sint-Janscollege een rondleiding. 
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‘Heb jij eigenlijk wel eens een ballon 
opgeblazen?’, wordt op een plagerige 
toon gevraagd door een van de dames. 
Maar het lukt ook de dames niet de 
ballon te laten knappen. ‘Nee dat durf 
ik niet, dat vind ik eng’. Dat komt goed 
uit voor de jongens, die ineens wel lucht 
in de ballon krijgen en hem zo uiteen 
zien spatten. 
Die groep wint uiteindelijk ook het spel. 
Maar dat lijkt meer geluk dan wijsheid. 
‘Ik snapte er eigenlijk niks van. Ik 
heb maar gewoon gedaan wat er werd 
gevraagd en af en toe stiekem een paar 
steentjes extra gebruikt’, zegt leerling 
Lei. ‘Maar we hebben niet vals gespeeld 
hoor’, maakt zijn compagnon Kjell nog 
even duidelijk. 

geen doel
Na het spel volgt een rondleiding door het museum langs allerlei 
dinosauriërs. Martine vertelt daarbij over evolutie. ‘Het is niet 
zo als in Ice Age 3 hè jongens. Mensen hebben geen dino’s in het 
echt gezien en dino’s hebben geen mammoets in het echt gezien.’ 
Ook vertelt Martine dat evolutie op zich geen doel heeft. ‘Op het 
eind is er geen grote party of zo.’ Een gevatte leerling vraagt zich 
af waarom ze er dan over moeten leren op school. Maar de meeste 
lol is er als de gids begint over voortplanting in het dierenrijk. 
‘Vrouwen kiezen de mannen, en niet andersom. Mannen hebben 
namelijk sperma te over, het maakt niet uit waar ze het strooien, 
maar vrouwen hebben maar één eicel. Dat is wat je noemt seksue-
le selectie.’ Dan zit haar taak als gids erop.
Op de vraag of ze het moeilijker vindt om een groep Nederlandse 
leerlingen rond te leiden dan een Belgische groep, geeft ze een 
politiek correct antwoord: ‘Ze waren erg enthousiast en misschien 
wat mondiger en opener dan Belgische leerlingen.’ Toegeven dat 
de leerlingen af en toe gewoon erg druk waren, wil ze niet. ‘Als je 
dat opschrijft, zijn het niet mijn woorden.’

verdwaald
De klassen vervolgen hun weg richting stad. Op de Grote Markt 
aangekomen, geeft meneer Van Cleef aan dat iedereen om vier 
uur weer terug moet zijn op de Markt. Het is tijd voor een twee 
uur durende stadswandeling die de groepjes zonder docent 
mogen lopen. Met een plattegrond waar alleen de route van de 
wandeling opstaat, vertrekken de leerlingen. Ongeveer vijftien 
leerlingen zijn al gauw op weg naar de eerste bezienswaardigheid: 
Manneken Pis. Bij de tweede zijstraat gaat het al bijna fout. ‘We 
volgen wel gewoon de bordjes hoor, of is er iemand die goed 
kaart kan lezen?’ Manneken Pis is gevonden. ‘Heb ik die ook eens 
gezien, maar wat is-ie klein zeg. Dat had ik niet verwacht’, zegt Stef 
een beetje teleurgesteld. Er wordt dan ook niet lang stilgestaan bij 
het bekendste beeldje uit België. Na een deel van de route gelo-
pen te hebben, is het tijd voor een collectieve lunchpauze. Amper 
twintig minuten na het begin van de wandeling zit de groep al in 
het restaurant met de grote gele M.
De route wordt vervolgd, maar er is één probleem: ‘Waar moeten 
we heen, volgens mij zijn we verkeerd gelopen.’ Wessel werpt zich 
op als reisleider. ‘Gaan we links of rechts? Mij maakt het niet uit, 
zeg het maar.’ Zo krijgt de groep het toch nog voor elkaar om een 
deel van de stad te zien, zonder plattegrond te gebruiken, maar 
twee uur is er niet gelopen. Ook de Markt wordt weer gevonden. 
Tijd om naar de bus te gaan.

Tim Steen

Dino’s en sight seeing in Brussel
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Lekker hossen   op de bonte avond
Van groep vijf tot en met groep acht elk 

jaar op kamp. Doorgaans niet de normale 
gang van zaken op een basisschool. 

Bij De Meander uit Ede wel. Volgens juf 
Angela is elk jaar de bonte avond weer 
het populairst bij de kinderen. ‘Nee, de 

kinderen hoeven niet op schoolreisje 
zolang het kamp maar blijft bestaan.’

‘Vannacht gaan we nog stiekem de meiden laten schrikken      met een horrormasker’

podium op. ‘Alle jongens van groep acht mogen nu naar voren 
komen.’ De discolichten gaan aan en er wordt een nummer 
ingezet. Een groep van twintig jongens begint chaotisch op het 
te kleine podium door elkaar te dansen. Om er toch enige struc-
tuur in te brengen, steken ze de armen door elkaar en gooien ze 
tegelijk het linkerbeen en dan weer het rechterbeen in de lucht. 
De inspiratie raakt na een halve minuut op en de polonaise 
wordt ingezet. Na een drietal rondjes op het kleine podium 
wordt de muziek niet al te subtiel afgekapt. Merel uit groep acht 
vraagt aan de jongens: ‘Jullie hadden je niet voorbereid of wel?’ 
‘Nee we wisten niet dat we naar voren moesten komen!’, vertelt 
een jongen lachend. 

Gestolen
Groep zes van Julia mag naar voren komen. ‘En dan gaan we 
nu een hardloopwedstrijd houden,’ zegt een zogenaamde sport-
presentatrice door de microfoon. Twee groepjes op het podium 

Julia uit groep zes heeft een mooie grijze pruik 
met krullen op haar hoofd. Met een enorme, 
oranje retrobril zonder glazen en een gezicht 
met leuke sproetjes heeft ze wel iets weg van 
Annie uit de gelijknamige musical. Het witte 
tuttige tasje en de gele gebreide poncho doen 
toch anders vermoeden. ‘We gaan een stukje 
doen met onze hele groep en ik speel de oma.’ 
Ze wijst naar een jongen iets verderop met een 
zwarte bolhoed en een te grote zwart colbert. 
‘Hij is de opa.’ De Charlie Chaplinachtige 
verschijning heeft ook een wandelstok meege-
nomen en doet er stoere kunstjes mee waar hij 
zijn groep vrienden mee vermaakt. Iedereen 
zit wat onrustig op of ergens rondom zijn 
stoel. ‘Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig’, 
zegt een jongen uit groep zeven. ‘Ik wil snel 
wat gaan doen!’ De sportkleding is aangetrok-
ken want het thema van het kamp is sport 
en spel. De ranja wordt klaargemaakt en de 
laatste felgekleurde bekers worden afgedroogd. 
Later op de avond zal blijken dat de bekers 
niet voor de ranja zijn.

ChaotisCh beGin
Vlekkeloos gaat het natuurlijk op geen één 
bonte avond. Door wat gepruts aan het geluid 
start het programma wat later. Tijdens het 
eerste dansoptreden begint het nummer te 
vroeg en staat het volume te zacht, maar ach 
wat maakt het uit. De kinderen hebben alle-
maal wat voorbereid. 
Dan komt een jongen met blonde krullen het 
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De klapper van de avond is de act met felgekleurde bekers van 
groep acht.
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doen een wedstrijdje. Opeens vallen alle lichten uit. We horen 
een gilletje van de sportpresentatrice: ‘Waah, de kampioensbeker 
is gestolen!’ 
Een bejaard stel (Julia en Charlie Chaplin) komt het podium 
opgerend: ‘Wij zijn opa en oma en wij lossen het op!’ Ze duiken 
bovenop iemand die op de voorste rij zit en rennen weer terug 
mét de beker. ‘Jullie zijn helden, jullie verdienen ook een beker.’ 
De sportpresentatrice geeft het echtpaar een mooie plastic drink-
beker. Het publiek lacht. 

lekker Doorslapen
Iedereen heeft het naar zijn zin en geen enkel kind dat nu 
heimwee heeft naar huis. Ruben uit groep acht vindt het zelfs zo 
leuk dat hij het liefst vanaf groep twee al op kamp had gewild. 
‘De bonte avond en survival zijn het allerleukste van kamp’, 
vertelt hij. ‘De survival is een nieuw onderdeel voor deze school 
dit jaar’, vertelt juf Angela. Ze lacht. ‘Dat komt ons wel goed uit, 
we hopen dat ze lekker moe zijn en straks lekker doorslapen!’ 
Maar als het aan Ruben ligt, blijft hij nog wel een paar uur 
wakker. ‘Bij elkaar slaap ik vijf uur op een kamp. Straks blijf ik 

nog wakker om te keten. Vorig jaar gingen we 
een slaapzakkenrace doen. Vanavond gaan 
we de meiden nog laten schrikken met een 
horrormasker,’ Hij vindt het jammer dat dit 
zijn laatste jaar is op deze school. ‘Het liefst 
blijf ik nog een paar jaar.’

hiGhfive!
Na een moppentrommel en een sportquiz 
komen er drie dansdiva’s het podium op. 
Het zijn Femke, Nadia en Nora. Ze hebben 
de kleren op elkaar afgestemd en zodra ze 
beginnen met dansen wordt er meegeklapt op 
de beat. Ze hebben goed geoefend en kijken 
goed de zaal in. Na afloop krijgen ze een luid 
applaus en ‘highfiven’ ze de anderen van de 
klas. De act is geslaagd. Na deze spectaculaire 
dans is het tijd voor nóg een sportquiz (er 
waren er vier in totaal). Heb je de vraag fout 
beantwoord dan krijg je een boze smiley met 
rode lippenstift op het gezicht of je moet twee 
keer opdrukken. En de winnaar van de quiz? 
Die mag een radslag doen. 

swinGen
De klapper van de avond is de act van groep 
8. Een optreden met de felgekleurde bekers. 
Ze komen naar voren en zetten de beker voor 
zich op de grond. Er begint een vrolijk num-
mer en dan wordt het duidelijk: groep 8 doet 
de cupsong. De bekers versterken de beat en 
de sfeer bij het publiek zit er goed in. Ieder-
een zingt mee met het lied: You’re gonna miss 

me when I’m gone. Is dit een kleine knipoog 
naar alle papa’s en mama’s die voor even de 
kinderen moeten missen? Wanneer het liedje 
is afgelopen krijgen ze een luid applaus en 
rennen alle juffen en de meester naar voren. 
De avond loopt ten einde en ze willen nog 
even met z’n allen dansen. De leerkrachten 
springen het podium op en beginnen te 
hossen op het nummer Klaar voor de start van 

Kinderen voor kinderen. Iedereen is door het 
dolle heen en alle resterende energie wordt 
eruit gedanst. Een swingend einde van een 
bonte avond. 

Marjolein Bakker

Lekker hossen   op de bonte avond
‘Vannacht gaan we nog stiekem de meiden laten schrikken      met een horrormasker’



‘Als je goed naar rechts kijkt, dan zie je dadelijk een piraat in de 
bomen.’ De chauffeur vindt het duidelijk tijd om een grapje met 
de kinderen uit te halen. Maar verhip, op een grote uitkijktoren 
staat inderdaad een beeld van een piraat langs de snelweg. Het 
is het teken dat We zijn er bijna ingezet kan worden. Van de 
snelweg af, naar de parkeerplaats en uitstappen maar. In een 
immense hal staan mannen en vrouwen van de crew in piraten-
pakken klaar om de kinderen te begroeten. ‘Ahoi, welkom in 
Schateiland.’ Eerst wat limonade drinken en dan schatgraven en 
spelen tot iedereen is uitgeput. 

overal zanD
Er klinkt een harde bel. Dat is het teken dat het schatgraven 

Als iedereen in de bus zit, kan de chauffeur 
vertrekken. Met 138 kinderen uit zeven 
verschillende groepen 1-2, 26 ouders en 
leerkrachten van twee verschillende locaties 
rijden vier bussen naar Schateiland in Voort-
huizen. Voor het zover was, moesten eerst alle 
kinderen klas voor klas en handje in handje 
naar de bus lopen. Klinkt als een gestroom-
lijnd proces, maar de praktijk is anders. 
Ouders willen hun kroost natuurlijk nog even 
een kusje geven en op de foto zetten. Probeer 
dan als begeleider maar eens je groepje van 
zes kinderen bij elkaar te houden. 

piraat lanGs snelweG
En dan zijn er ook nog ouders die in de bus 
gedag willen zeggen tegen hun zoon of doch-
ter. ‘Ik heb liever geen ouders in de bus. Voor 
sommige kinderen is het dan nog moeilijker 
om afscheid te nemen. Soms moet je even 
hard zijn’, zegt leerkracht Laura Stegeman als 
de bus eindelijk is vertrokken en iedereen 
rustig zit. ‘Maar ik snap het wel. Sommige 
kinderen zitten hier pas drie weken op school. 
En dan meteen op schoolreisje. Dat is natuur-
lijk ook spannend, het is moeilijk om je kind 
los te laten.’

Schooljournaal 28

Met 138 kleuters zoeken 
naar de schat

Sommige kinderen zijn pas drie weken 
op school en gaan nu al zonder 

ouders op schoolreisje. Als de bussen 
wegrijden, wordt buiten nog een traantje 

weggepinkt. Binnen spelen andere 
emoties en is ook het decibelniveau 

een stuk hoger. Bijna 140 kleuters 
van Basisschool De Regenboog uit 

Apeldoorn naar het 35 kilometer verderop 
gelegen recreatiepark Schateiland.

even piraat zijn in recreatiepark schateiland. 
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begint. Een piraat van Schateiland spreekt de uitgelaten kin-
deren toe: ‘Mijn overgrootvader heeft hier een schat begraven, 
maar ik kan hem nergens vinden. Willen jullie mij helpen met 
zoeken? Het is wel een gevaarlijke klus, maar jullie zijn nergens 
bang voor toch?’ In een zandbak zo groot als een tennisbaan 
liggen blokken met letters begraven die de weg naar de schat 

beschrijven. Dat is nog niet verteld of alle kleuters zitten al 
op hun knieën te graven. Het zand vliegt in het rond en zit in 
haren, kleren en schoenen. Sommige ouders doen een stapje 
naar achter om aan al het zand te ontkomen. Als de letters zijn 
opgegraven wordt de schat gevonden en krijgt iedereen een 
snoepje. 
Daarna is het tijd om de kinderen vrij te laten spelen. Vader 
Norbert heeft het leeshoekje gevonden en bekijkt rustig De 

Telegraaf. ‘Je moet zelf even beslissen dat het rustig is. Er zitten 
vijf kinderen in mijn groepje, die kan ik toch niet allemaal in 
de gaten houden in zo’n grote hal. En ik ga ook niet zelf van de 
glijbaan of in het klimkasteel.’
Ook klassenassistent in opleiding Charina Westra heeft even 
een koffiepauze. Het is haar eerste keer dat ze mee is op school-
reisje. ‘Je ziet dat de kinderen het naar hun zin hebben, daarom 

vind ik het ook leuk. Het is wel spannend, 
want je bent de hele dag verantwoordelijk 
voor een groepje en ze kunnen hier in prin-
cipe niet weg, maar je wil natuurlijk geen 
kind kwijtraken.’

korte paniek
Even is de stress in de ogen van de ouders 
en leerkrachten niet te missen. Het brand-
alarm gaat af en alle kinderen moeten naar 
buiten. De buitenspeelplaats is gevuld met 
jonge kinderen die niet echt in de gaten 
lijken te hebben wat er aan de hand is. Nog 
geen vijf minuten nadat het alarm is begon-
nen met loeien, wordt omgroepen dat er 
niks aan de hand is. Alle kinderen mogen 
weer doorgaan waar ze gebleven waren. 
Klassenassistent Westra was nog niet eens 
buiten toen alle kinderen alweer naar bin-
nen kwamen. ‘Eén jongetje had niet in de 
gaten wat er aan de hand was. Hij zat nog 
vrolijk te spelen in het klimkasteel, dus ik 
wilde hem gaan halen. Maar zo’n speeltoe-
stel is niet gemaakt voor volwassenen, dus 
dat ging nog niet zo makkelijk.’
Het lijkt de kinderen niet te kunnen deren. 

Luna, die nu rustig een ijsje eet, vond 
na lang nadenken toch de glijbaan het 
allerleukst. Ze kan niet meer tellen hoe 
vaak ze daar al af is geweest. Alhoewel het 
toch bijna tijd is om te gaan heeft ze daar 
totaal geen zin in. ‘Ik wil hier de hele dag 
blijven!’ Ook Kyan wil nog niet naar huis. 
Hij had zich zelfs geschminkt voor vandaag. 
Op zijn wang staat een litteken ‘en een 
stoppelbaard, die heeft mama vanmorgen 
gemaakt.’

Moe
Na het ijsje en een plasronde is het tijd 
om weer naar de bus te gaan. Daar zijn de 
kinderen aanmerkelijk rustiger dan op de 
heenweg. Iedereen is moe. Ook Bruce, die 
vandaag speciaal een piratenoutfit heeft 
aangetrokken. Maar hij mag nog niet gaan 
slapen als hij thuis komt. Na een vermoei-
ende dag in Schateiland wacht nog een 
zwemles. 

Tim Steen

Het zand zit in Haren, 
kleren en scHoenen



new Dutch 
Connections 
inspireert 
het publiek 
met de 
voorstelling 
As I left my 
father’s 
house.

De ziel. Een wezenlijk onderdeel van ons 
‘zijn’, of niet meer dan een illusie? En als er 
zoiets als een ziel bestaat, dreigt die dan niet 
verloren te gaan in het haastige en digitale 
tijdperk waarin regeltjes en presteren 
centraal staan? Wat kunnen of moeten we 
met die ziel in het hedendaagse onderwijs? 
Deze en andere vragen stonden centraal 
tijdens het Paascongres dat op 10 april voor 
de twaalfde keer werd georganiseerd door 
onder andere CNV Onderwijs. Het is prof. 
dr. Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar 
christelijke filosofie, die de aanwezigen aan 
haar hand meeneemt langs verschillende 
filosofen en andere geleerden die allemaal 
hun eigen visie hebben over deze specifieke 
vragen.

aan De slaG
Het publiek komt na de gezamenlijke inlei-
dingen ook zelf aan het woord tijdens een 
zestal workshops. Bij één van die workshops 
staat centraal wat de bouwstenen zijn voor 

een bijzondere leraar en welke rol de ziel van de kinderen daar in 
speelt. Leerlingen zijn immers meer dan machines waar aan het eind 
van het proces een resultaat uit dient te rollen. Het zijn stuk voor stuk 
onvervangbare individuen met ieder hun eigen onderwijsbehoeften. 
Maar zoals zo vaak, en het is een actueel thema, werkt de hoge werk-
druk van docenten belemmerend in het voorzien in behoeften van 
die kinderen. Dat is jammer, want eigenlijk zou er meer een inspan-
ningsverplichting dan een resultaatverplichting moeten gelden in het 
onderwijs, stelt de workshopleider.

new DutCh ConneCtions
De dag wordt afgesloten en opgeluisterd met de muziek en het spel 
van toneelgezelschap New Dutch Connections, een multiculturele 
groep artiesten die tezamen het stuk As I left my father’s house op de 
planken brengt. Een indringend stuk over drie afzonderlijke verhalen 
van vluchtelingen die zonder terughoudendheid over de ontberingen 
van het leven in oorlogstijd vertellen. Een kleine anderhalf uur lang 
kun je een speld in het Leerhotel horen vallen, want het kleine, maar 
krachtige spel dringt diep door tot in de ziel van de aanwezigen. Als 
die al bestaat tenminste, want een sluitend antwoord op de vraag wat 
de ziel is, blijft vandaag uit. Het is aan een ieder om zich daar zelf een 
idee over te vormen en anderen daar wel of niet mee te inspireren. 

Jan van der Burgt

Paascongres:  
De ziel in het onderwijs

‘Vroeger waren met Pasen de eieren verstopt, maar tegenwoordig zijn dat de wegen’, klinkt 
het welkomstwoord door de gastheer. ‘Gelukkig hebben jullie in aanloop naar de goede 
week allemaal de weg weten te vinden naar Leerhotel Het Klooster hier in Amersfoort.’
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Begeleiding 

en ondersteuning 

in het onderwijs

Voor pubers is het heel normaal om zich weleens druk te gedragen. Maar als 

een leerling ADHD heeft en zich altijd druk gedraagt, is hij een stoorzender voor 

u en de rest van de klas. Hoe gaat u om met sociale problemen in de klas als 

gevolg van ADHD? Welke leer- en gedragsproblemen komen voor in combinatie 

met ADHD? En hoe ondersteunt u als docent leerlingen met zwakke executieve 

functies? 

Weet uw leerlingen met ADHD te ondersteunen en begeleiden.

Jongeren 
met ADHD Wanneer: 

woensdag 24 september

Waar:

Locatie: Antropia, Driebergen

Programma en inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/adhd

Schrijf u 
nu in!

Begeleiding 

en ondersteuning 

Medilex Onderwijs | Postbus 289 | 3700 AG Zeist | Telefoon 030-6575157 
info@medilexonderwijs.nl |www.medilexonderwijs.nl/adhd

en ondersteuning 

in het onderwijsJongeren 
Begeleiding 

en ondersteuning en ondersteuning 
Begeleiding 

en ondersteuning 

SCHRIJFT U 
ZICH TEGELIJK MET VIER COLLEGA’S IN DAN KOMT DE 
VIJFDE GRATIS!
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inVallers
Woensdag 21 mei, 17 uur (incl. broodjes), net
werkbijeenkomst Invallers, basisschool Het 
Timpaan, Kon. Wilhelminastr. 10, Wehl. Thema: 
CNV Onderwijs netwerk invallers Oost. Over: 
Kennisnet/ict/apps, Wat betekent passend onderwijs 
voor jou?, Het Lerarenregister. Info/aanmelden 
(voor 11 mei): werkgroepinvallers@cnvo.nl

Woensdag 28 mei, 17 uur (incl. broodjes), 
netwerkbijeenkomst Invallers, basisschool De 
Bonckert, Stationsweg 40A, Boxmeer. Thema: 
CNV Onderwijs netwerk invallers Oost. Over: 
Nieuwe ontwikkelingen in Onderwijsland, Lesge-
ven als de beste. Info/aanmelden (voor 20 mei): 
werkgroepinvallers@cnvo.nl

GePensioneerden
rayon Midden-limburg
Woensdag 30 april, 14 uur. Bezoek aan Open
luchtmuseum, Eynderhoof, Milderspaat 1, Neder
weert Eind. Leden: € 5,, introducees: € 10,. 
Betaling is tevens aanmelding. Te voldoen op 
rek.nr. NL76INGB0000265596. Info/aanmelden: 
hunhuijs@kpnmail.nl

rayon noordoost-brabant
Dinsdag 22 april, ontvangst 13.45 uur, Graafs 
museum, St. Elisabethstr. 10A, Grave. Stadswan
deling Grave o.l.v. de heer Jan Lamers. Info/aan
melden: G. Verbruggen, (0485) 451482, verbrug@
home.nl 

rayon tilburg
Woensdag 7 mei, 14 uur, Citytour Tilburg, 
vertrek vanaf IJssportcentrum Stappegoor. 
Aanmelding door storting van € 12,50 op rek.
nr. NL26INGB0000254759 t.n.v. CNV Onderwijs, 
Rayon Tilburg PA, ovv naam, lidnr. en citytour. 
Info: Jan de Bakker, (013) 543 65 12.

rayon oostelijke en westelijke Mijnstreek
Woensdag 14 mei, 1417 uur, Biesenhof, Biesen
weg 1, Geleen, voorjaarsontmoeting. Aandacht 
voor nieuwe ontwikkelingen binnen organisatie; 
huldiging jubilarissen, onder muzikale begelei
ding van Mirad, een jongen uit Bosnië, plus Poolse 

zang en dansgroep Podlasie. Opgave (voor 10 mei, bij 
eigen rayon): Oostelijke Mijnstreek: J. Janssen, jozef
bernardjanssen@hetnet.nl, girorek. 0259411 t.n.v. CNV 
Onderwijs O.M. PA te Kerkrade; Westelijke Mijnstreek:  
S. Eurelings, sefeurelings@ziggo.nl, girorek. 0259734 
t.n.v. CNV Onderwijs W.M. PA te Oirsbeek

rayon utrecht
Woensdag 21 mei, 14.3016 uur, excursie naar Slot Zuylen 
in OudZuilen (Utrecht). Helaas niet geschikt voor rollator 
of rolstoelgebruikers. Persoonlijke uitnodiging volgt. Info/
aanmelden (voor 15 mei): Ria Lasthuis, (0348) 41 19 68, 
r.lasthuisbakker@hccnet.nl

laG BraBant-zeeland
Woensdag 14 mei, 1518 uur (incl. broodmaaltijd), wijk
centrum De Poorten, Hasseltstraat 194, Tilburg, informa
tieve bijeenkomst. Inleiding door Joany Krijt, vicevoor
zitter CNV Onderwijs. Workshops: a) Bapo/nieuwe cao PO, 
b) Lerarenregister, c) passend onderwijs, d) (G)MR. Tevens 
rechtspositioneel spreekuur (aanmelden, voor  
4 mei: belangenbehartiging@cnvo.nl). Info/aanmelden 
(voor 7 mei o.v.v. letter workshop): cnvolagbrabantzeel
and@hotmail.com

HoGer onderWiJs
Woensdag 23 april, 15.3020 uur, CNVkantoor Utrecht, 
Jaarvergadering. Met Maurice Limmen, voorzitter CNV, 
over ontwikkelingen, uitdagingen en keuzes voor CNV in 
nabije toekomst. Met, in avondgedeelte, Helen van den 
Berg, voorzitter CNV Onderwijs, over actuele ontwikkelin
gen en huldiging jubilarissen. Met Dorien Reijn, regiobe
stuurder CNV Onderwijs, over ontwikkelingen rondom de 
cao. Tevens juridisch spreekuur voor leden (op inteke
ning). Info (Joop Veld)/aanmelden: www.cnvo.nl/Actueel.

anders actieVen
Dinsdag 27 mei, 10.30 uur (inloop) (+ lunch), regio/net
werkbijeenkomst, Hotel Merks, Brustraat 55, Roosendaal 
(West Brabant). Met presentatie (en discussie): Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid door Wanne Ho, 
juridisch adviseur CNV Onderwijs. Schriftelijke vragen 
kunnen vooraf worden ingediend, ter bespreking. Toestu
ren aan wanneho@cnvo.nl). Verder workshop/vraagspel 
door Harry Huis: Breek los, toon jezelf; afsluiting, evalua
tie, informeel samenzijn. Info/aanmelden (voor 16 mei): 
huihar30@gmail.com, (06) 30 22 33 61
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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 schooljournaalagenda@cnvo.nl.  
Let op: dit is een nieuw e-mailadres!
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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

      BESTE SCHOOL?
             BESTE STUDIE?
BESTE NASCHOLING?

CHECK HET IN DE...

NU MET 6 EDITIES, VAN MIDDELBARE SCHOOL TOT MASTERS



.NLwww.



NU MET 6 EDITIES, 

.NLwww.

90x130.indd   1 25-03-14   15:23

Onderwijs Professional én Project Professional

Cursussen • Leergangen • Masterclasses 

Projectmanagement in het Onderwijs
De organisatiekant, menskant en onderwijskant van projecten op school.

Voor onderwijs professionals die actief betrokken zijn bij projecten in:
PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC.

Lesplaatsen:
Utrecht • Rotterdam • Nijmegen • Groningen

info@ppmo.eu 010 - 442 09 39 www.ppmo.eu

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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Algemene Vergadering 
CNV Onderwijs 

4 juni Congrescentrum De Eenhoorn Amersfoort

AgendA
1. Welkomstwoord en opening
2. Mededelingen
3. Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en telcommissie 
4.  Bespreking bestuursbeleid aan de hand van de besluitenlijst en 

de verantwoording besluiten AV 27 november 2013 en eventuele 
actuele beleidsontwikkelingen

 a. Stand van zaken mannenwerkgroep
 b. Mbo-acties
5. Financiële verantwoording 2013
6. Verkiezing 4 onbezoldigd bestuursleden
7. Verkiezing lid financiële controlecommissie, aandachtsgebied PO
8. Verkiezing lid werkgeverscommissie
9. Verkiezing lid sollicitatiecommissie
10. Verkiezing lid geschillencommissie
11. Samenwerkingstraject CNV Onderwijs & CNV Publieke Zaak
12. Rondvraag
13. Rede van de voorzitter
14. Sluiting

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit 
voor onze 27e Algemene Vergadering (AV). 
Er zijn voor deze vergadering geen voorstellen 
of moties ingediend. Dit betekent niet dat de 
vergadering inhoudelijk niets te bieden heeft. 
Naast de gebruikelijke aspecten - het bestuurs-
beleid dat wordt besproken aan de hand van 
het verslag van de AV van 27 november 2013 
en de jaarrekening over 2013 – komt het 
samenwerkingstraject tussen CNV Onderwijs 
en CNV Publieke Zaak aan de orde. Als 
voorbereiding hierop zullen er in de ochtend 
workshops over deze samenwerking gehouden 
worden. Ook vindt er een flink aantal verkie-
zingen plaats.

Na evaluatie van de laatste algemene vergade-
ringen, is gebleken dat het verplaatsen van de 
AV naar de middag en avond niet het gewenste 
resultaat had. Het doel was meer jongere deel-
nemers naar de AV te krijgen. De eerste keren 
leek dit te lukken, maar dit effect was niet 
blijvend. Het bestuur heeft daarom besloten 
de vergadering weer overdag te houden. De 
opzet is wel gewijzigd. In de ochtend vinden 
er workshops plaats. Hierin kunt u actief 
meepraten en meedenken over het samenwer-
kingstraject met CNV Publieke Zaak. Na de 
lunch start de reguliere AV. Rond 16.30 sluiten 
wij de vergadering af. Voor wie wil is er dan 
nog een drankje.

Het bestuur hoopt velen van u te mogen ont-
moeten op deze hoogtijdag van de vereniging. 

Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs

Het bestuur van CnV Onderwijs op de Algemene Vergadering van 
november 2013.
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dAgindeling
9 uur - 10 uur: ontvangst, inschrijven, koffie
10 uur - 12.30 uur:  samenwerking CNV Onderwijs en CNV
Publieke Zaak, interactief
12.30 uur - 14 uur: lunch
14 uur – 16.30 uur: reguliere AV

Verkiezingen
Tijdens de AV van 4 juni vinden de volgende verkiezingen plaats: 

(Her)Verkiezing 4 OnbezOldigd  
bestuursleden
Van drie VB-leden loopt de termijn af:
•  John van den Groenendal, aandachtsgebied OOP. John is her-

kiesbaar.
•  Marieke van den Bosch, aandachtsgebied VO. De Sectorraad VO 

heeft Marieke kandidaat gesteld voor een volgende termijn.
•  Karin Frugte, aandachtsgebied Anders Actieven. Karin heeft 

aangegeven niet herkiesbaar te willen zijn. Er ontstaat een vaca-
ture voor het aandachtsgebied Anders Actieven.

•  Frank Bulthuis gaat met vervroegd pensioen. Dit betekent dat hij 
stopt met zijn werk als VB-lid. Er ontstaat een vacature voor het 
aandachtsgebied passend onderwijs.

Verkiezing lid finAnCiële COntrOle
COmmissie
Kees Veenstra stopt met zijn werkzaamheden voor de financiële 
controlecommissie. Er ontstaat een vacature voor het aandachtsge-
bied PO.

(Her)Verkiezing lid werk
geVersCOmmissie
Volgens het rooster van aftreden van de commissie, 
loopt de termijn van Ludy Visser af. De Stuurgroep 
Vrouwen zal Ludy Visser kandidaat stellen voor 
nog een termijn.

Verkiezing lid sOlliCitAtie
COmmissie
De termijn van Nel van Galen loopt af. Nel heeft 
aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Er ontstaat dus 
een vacature in de sollicitatiecommissie. Deze func-
tie is niet gebonden aan een aandachtsgebied.

Verkiezing lid gesCHillen
COmmissie
Rex Frijlink heeft aangegeven te willen stoppen 
als lid van de geschillencommissie. Er ontstaat 
een vacature. Deze vacature kan worden ingevuld 
vanuit de aandachtsgebieden mbo of gepensioneer-
den. Leden van de commissie mogen geen zitting 
hebben in enig ander orgaan van de vereniging.

Kandidaten kunnen tot 13 mei 17 uur worden 
voorgedragen. Dit kan door een e-mail te sturen 
aan de bestuurssecretaris Janneke de Groot (jde-
groot@cnvo.nl). Sectorraden, stuurgroepen, LAG’s, 
rayons en 25-ledengroepen kunnen kandidaten 
voordragen.
Meer informatie over deze verkiezingen en de regels 
die hiervoor gelden kunt u vinden op onze website 
(www.cnvo.nl). 

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

AAnmelding Als belAng
stellende
Het aanmelden als stemgerechtigd deelnemer aan 
de AV verloopt via de sectorraden en stuurgroepen. 
Zij hebben hiervoor inmiddels de nodige informa-
tie ontvangen. Daarnaast zijn alle leden van CNV 
Onderwijs welkom als belangstellende op onze 
Algemene Vergadering. U kunt zich als belangstel-
lende voor de Algemene Vergadering aanmelden 
via de sectorraad of stuurgroep van het aandachts-
gebied waar u onder valt. Aanmeldingen moeten 
uiterlijk op 1 mei bij het secretariaat binnen zijn.
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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.

meester/gezel
trajecten
Eindelijk goed nieuws voor het mbo: 
Onderwijsminister Bussemaker wil 
meester-/gezeltrajecten invoeren. 
Er is wat geëxperimenteerd binnen 
het mbo. Steeds werd geprobeerd 
om de verantwoordelijkheid van 
het onderwijsleerproces naar de 
leerling toe te schuiven.  Het zoge-
naamde Nieuwe Leren mag wel het 
trieste dieptepunt worden genoemd. 
De schaarse kennis die nog over-
gebracht mocht worden,  moest 
vooral ‘betekenisvol’ zijn. Door in 
te stemmen met dit paradigma 
zou bezuinigd kunnen worden op 
docenten. Bovendien konden onder-
wijsprogramma’s worden ingekort. 
Veel kritische docenten belandden 
op een zijspoor of ontvluchtten deze 
vorm van onderwijs.
In 2007 werd er in de provincie Frys-
lân een nieuw college van Gedepu-
teerd Staten gevormd. CDA, PvdA 
en ChristenUnie besloten dat er aan 
de situatie in het mbo iets moest 
veranderen. Daar kreeg het MKB 
een sterkere rol bij de invulling van 
de vakgerichte onderwijsprogram-
ma’s (meester/gezelopleiding). Na 
haar tour door de provincies heeft 
de minister besloten om in te zetten 
op meester/gezeltrajecten. Hulde 
aan deze minister. Maar de victorie 
begon in Fryslân.
Albert Oostland, Kollum

worsteling
Roelof Kuik slaat de spijker op z’n 
kop in zijn brief in Schooljournaal 
6: dat Ton Duif (voorzitter AVS) 
te optimistisch is over het aantal 
collega’s dat probleemloos en met 
veel plezier hun pensioen halen. 

Topsport is niet weggelegd voor 
velen en de vele 60-plussers onder-
vinden daarvan de gevolgen: ziekte, 
problemen op het werk, weggepest 
worden, vroegtijdig afhaken of nog 
erger. Het wordt tijd dat hierin 
voorzien wordt. In datzelfde School-
journaal stond een artikel over 
een moeder die de juf ontlast. Als 
zulke vrijwilligers er niet zijn, blijft 
passend onderwijs een worsteling 
die voortwoekert in de opgedron-
gen vernieuwingsdrang binnen het 
basisonderwijs, een vernieuwing die 
veel lijkt op een ordinaire bezuini-
ging.
Gerben Wijnja, Tjerkwerd

zorgenkindje?
Vanaf 1 augustus 2014 zullen alle 
scholen in Nederland te maken krij-
gen met de Wet passend onderwijs. 
Een voordeel is, dat elke ouder een 
makkelijker beeld met betrekking 
tot de schoolkeuze krijgt. Voor de 
zorgleerlingen is het daarnaast erg 
prettig dat ze niet worden geschei-
den van hun vrienden. Iets wat bij 
elk kind het welbevinden zal stimu-
leren. Daarnaast zullen alle kin-
deren op een school moeten leren 
omgaan met onderlinge verschil-
len. Dit kan een grote opsteker zijn 
voor het latere functioneren in onze 
gevarieerde maatschappij. Vanuit 
onderwijzend Nederland worden 
tot nu toe echter nog niet enkel de 
voordelen gezien. Elk lesuur zal er 
namelijk moeten worden bekeken 
of er bepaalde zorghandleidingen 
van toepassing zijn op de leerlingen 
die aanschuiven in de lesbanken. 
De primaire taak van het lesgeven 
zal nog meer de concurrentiestrijd 
aan moeten gaan met het inspelen 

op de diversiteit aan zorgbehoeften 
van de leerlingen. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat dit zal gaan lukken. Er 
zal echter wel geïnvesteerd moeten 
worden, zowel door de regering als 
door de scholen en de leraren. Voeg 
daarbij een intrinsieke motivatie om 
aan te pakken, de empathie voor de 
leerlingen én tijd. Enkel dan zal de 
uitdagende puzzel voor deze ver-
nieuwde onderwijsvorm ‘passend’ 
gaan heten. 
Pascal Cuijpers, Herten

intelligenties
In Schooljournaal 7 las ik dat vrou-
welijke schoolleiders beter zijn dan 
mannelijke. Als oud-directeur van 
een nieuw opgerichte basisschool 
ben ik het eens met die stelling-
name van persoonlijk leiderschaps-
deskundige Ada Knol. Vrouwen 
zetten meerdere kwaliteiten in om 
een school te managen. Intellect 
overheerst te vaak bij mannen. 
De vier intelligenties komen bij 
een meer holistische visie( beeld-
denken)  beter uit de verf. Het 
zorgt dat je steeds de totaliteit in 
de gaten blijft houden en weet dat 
elke verandering een verschui-
ving in het geheel teweeg brengt. 
Je denkt minder in verschillen en 
meer in overeenkomsten. Ieders 
inbreng in het team wordt gewogen! 
De ontwikkeling van de spirituele 
intelligentie bij kinderen, vind ik op 
dit moment vrij zwak ontwikkeld op 
scholen en met name op katholieke 
scholen. Leraren zouden meer met 
kinderen in gesprek moeten gaan 
over oeroude vragen als: wie ben 
ik, waar kom ik vandaag, waar ga ik 
naar toe en wat kom ik hier doen? 
Ad de Vries

Brieven
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Dat laat expert gedragsbeïnvloeding 
Hanneke de Bruin goed zien in twee nieuwe 
video’s die we hebben ontwikkeld. Ze laat 
zien hoe je jongeren verleidt om gezonde 
producten te kopen met aantrekkelijke 
aanbiedingen. Bijvoorbeeld door een 
combi-actie te maken met een flesje water. 
Ook de inrichting van het buffet of de 
balie komt aan bod. Eén van de tips van 
De Bruin is om het fruit vooral vooraan 
te zetten, zodat het voor het grijpen ligt. 
Een mooie aankleding doet de rest. 

Zo zie je maar, jongeren verleiden tot 
gezonde keuzes is vaak makkelijker dan 
je denkt!

Bekijk de video’s en meer praktische tips op 
www.voedingscentrum.nl/duwtje

Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine 
of neem contact op met de Schoolkantine Brigade.

Ondertussen weten we steeds meer over hoe mensen keuzes maken en daar kun 
je ook in de Gezonde Schoolkantine handig gebruik van maken. Met wat slimme 
aanpassingen in de kantine kiezen jongeren bijna vanzelf gezonder.

Mail: degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl
Twitter: @GezondeBrigade

Hoe doe je dat? 

Geef leerlingen een duwtje 
naar een gezond eetpatroon!

Nieuwe instructievideo’s met trucs voor 
de Gezonde Schoolkantine

14-111_VC_Adv_GSK-instructievideo_210x297_v2.indd   1 27-03-14   17:22



Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 09 10 mei

nr. 10 24 mei
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nr. 13 06 september

nr. 14 20 september
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De personeelsadvertenties worden verwerkt door  

Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds,  

ray@recent.nl of Joop Slor, joop@recent.nl,  

Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam.  

Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren

Uw vacature in Schooljournaal? 
Neem nu contact op met Recent. 

T. 020 3308998   
E. info@recent.nl

advertentiestopper90x132-01.indd   1 26-11-13   13:25
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Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

Te huur: 

Oostenrijk: zeer compleet ingericht ruim 4-sterren appartement 
voor max. 6 personen in stijlvol vakantiehuis aan de rand van Sankt 
Margarethen im Lungau. Indeling: hal, badkamer, woonkamer met 
open keuken, twee slaapkamers, opbergruimte met wasmachine in de 
kelder. Service: opgemaakte bedden; vrij gebruik handdoekenpakket; 
internet; gratis gebruik LungauCard voor outdoor-activiteiten. Info: 
www.mijnvakantieinoostenrijk.nl / (06) 11 06 63 97.

Gastenverblijf in Westerwolde. Westerwolde is een door velen nog 
onontdekt paradijsje in Zuidoost-Groningen. Een ideaal gebied voor 
rustzoekers. Geheel vrij ligt hier temidden van de landerijen en na-
tuurgebieden het ruime, sfeervolle gastenverblijf  Huisje Horizon. Het 
is geschikt voor twee à vier personen. Informatie: kwispelaere@hetnet.
nl, (06) 51 05 65 65.

Italië Gardameer (Lazise). Privé-vakantievilla bestaande uit 2 apparte-
menten voor 4-6 personen; 75m2; tuin; privé parkeerplaatsen; 1 mi-
nuut van het strand; 5 minuten lopen van het stadje Lazise. Voorzien 
van alle moderne comfort. Te huur in de periode april t/m oktober. 
Voor informatie: mw. J. Hogenhuis, (06) 25 59 14 77, jecmhogen-
huis@msn.com. Voor foto’s en aanvullende info: casabianca-lazise.
micazu.nl.

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor 25 euro een kleine annonce plaatsen 
van maximaal 55 woorden. Mailen kan tien dagen voor verschijning naar 
Jobien Goldberg: jgoldberg@cnvo.nl.
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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

TeLefOONNUmmeRS eN 
e-mAiLAdReSSeN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer)  

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders  

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

MR-Partners en OR-Partners kunnen met 
vragen terecht bij hun vaste contactpersoon. 
Voor meer informatie: (030) 751 17 85. 

•  CNV Onderwijs Coachingsnetwerk  
aanvraagopmaat@cnvo.nl, (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 H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom.  
tel.: (0164) 24 90 38, fax: (0164) 24 90 23, 
e-mail: sociaalfondscnvonderwijsbond 
@ gmail.com B.g.g. voor dringende zaken  
(0412) 64 05 50

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

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl
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Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl

le 
es in 

mair
wijs!
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