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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 (4)
Wat een naar stuk over de rol van 
parttimers volgens Edu van der 
Walle (Schooljournaal 7). Als een 
school discrepantie ervaart tussen 
fulltimers en parttimers is er alle 
reden om dat samen te bespreken, 
liefst onder leiding van een goede 
onafhankelijke coach. Dat kan een 
boel verhelderen en kan helpen 
elkaar weer te zien als deel van één 
team. Ik zou het liefst zien dat ieder-
een parttimer is, inclusief de direc-
teur, zodat er daarnaast aandacht 
is voor andere belangrijke zaken in 
je eigen leven en in de maatschap-
pij. Mannen en vrouwen gelijk. Ik zie 
op dit moment hoe jonge mensen 
door bedrijven gedwongen worden 
in werksystemen die een normale 
fulltime-belasting ver te boven 
gaan en een aanslag zijn op relatie, 
vriendschap en sociale actie. Heel 
griezelig en nergens voor nodig. Ik 
behoor tot een generatie die in  de 

jaren ‘70 en ‘80 werk eerlijk wilde 
delen en samen aan een maatschap-
pij wilde bouwen  die meer was dan 
een arbeidsmarkt. Laat scholen daar 
een voorbeeld in zijn.
Harbert Booij, Amersfoort

Parttimers (5)
Met verbazing en grote ergernis heb 
ik het interview met directeur Edu 
van de Walle gelezen. Waar haalt 
deze man de arrogantie vandaan 
dat er alleen professionals op het 
gymnasium te vinden zijn? Boven-
dien beweert hij dat vooral part-
timers blijkbaar bij elk griepje thuis 
blijven en niet hard werken. Knap dat 
deze man zo over mij (en vele andere 
hardwerkende parttimers!) kan 
oordelen. Hij komt waarschijnlijk niet 
of nauwelijks op de werkvloer, want 
dan zou hij zien dat parttimers veelal 
het werk in hun vrije uren afmaken. 
Dat het merendeel van de docenten 
op zijn college vooral uit mannen uit 

het bedrijfsleven bestaat, ervaart 
hij als zeer positief. Hij concludeert 
dat ze vooral door hun indrukwek-
kende cv zeer deskundig zijn. Maar 
hebben zij ook verstand van peda-
gogiek en psychologie? Ik wil deze 
man er toch maar even op wijzen dat 
lesgeven een echt vak is, waarvoor 
opleidingen bestaan. Daarnaast is 
empathisch vermogen een groot 
goed in het onderwijs en ik heb niet 
de indruk dat deze meneer daarover 
beschikt. Dat heeft hij uitbesteed aan 
vooral vrouwelijke fulltime docenten. 
Ik heb medelijden met de parttimers 
die onder deze man moeten werken. 
Nicolette Lenferink, Numansdorp

Extra geld?
Het kabinet gaat de komende vier 
jaar ruim 80 miljoen euro extra uit-
trekken om het afhaken van jonge 
leraren terug te dringen. Dat stemt 
tot vreugde en tevredenheid, maar 
wat gaan scholen hier daadwerkelijk 
van merken? Regelmatig worden er 
extra gelden beschikbaar gesteld, 
bijvoorbeeld voor het verbeteren van 
het taal- en rekenonderwijs, excel-
lente leerlingen, invoering eindtoets 
enzovoort. Ik kan u zeggen dat de 
basisschool waar mijn kinderen op 
hebben gezeten, mijn echtgenote 
werkt en ik zelf als vrijwilliger aan 
ben verbonden, nog nooit één cent 
van dit soort maatregelen heeft ge-
zien. Dus vinger aan de pols graag!
Willem J. Vroege, Rijswijk (ZH)

Brieven

colofon
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Parttimers (3)
Met stijgende verbazing en verontwaardiging  heb ik het interview met 
Edu van der Walle in Schooljournaal 7 gelezen. Binnen het basison-
derwijs zijn het de parttimers die de meeste keren terugkomen voor 
overleg en vergaderingen. Ik weet van veel collega’s dat ook op hun 
vrije dagen gewerkt wordt voor school. Gymnasiasten komen over het 
algemeen uit andere milieus dan leerlingen in het vmbo. Logisch dat 
de ouders en leerlingen meer tevreden en succesvol zijn. 
Ineke de Ruiter

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. 



Schooljournaal 3

inhoud
4  ‘Later zullen ze ons dankbaar zijn’ 

PvdA en CDA willen leerplicht naar 21 jaar 

6  ‘Er is veel begrip voor wat we doen’  
Mbo-staking op 15 mei onvermijdelijk 

16  Europa wil verplichte kooklessen 
Aandacht voor betere voeding moet anorexia, 
diabetes en obesitas tegengaan  

18  Lust of last Liefde op de werkvloer tegen 
het licht

24  ‘Zoudt u mijn diploma’s willen 
 bewaren?’ Lot jonge Joodse lerares deels 
bekend door dagboeken kweekschooldirecteur

26  Kleuterklas voor professortjes in de dop 
Zeeuwse basisschool zet in op begeleiden hoogbe-
gaafde 4-6-jarigen

30  ‘Nadeel is wel dat kinderen sneller vies 
worden’ ‘Schoolpleinen veranderen in speel-
oases van boomstammen, takken, struiken en 
modder 

34  Mbo vertwijfeld op zoek naar stageplaatsen  
‘Wij steken onze nek uit voor onze studenten’

24

18

10   Mannen dringend gezocht!  
Enquête wijst uit: man voor de klas 
wordt gemist 1O

6

 2 Brieven
 6 Journaal
 7 Wat was
 8 Column Helen J. van den Berg
 8 Column Marise Born
 9 De starterscoach
2O Werk en recht 

21 Vraag antwoord MR
21 In de regio 
22 Cursussen
23 Column Ruud van Diemen
29 Agenda
32 Berichten
33 Vereniging
36 Column Helmy van Dooren
39 Contactgegevens CNV Onderwijs 

RuBRIekeN



In het kader van de Noordelijke Tandenpoetsweek gaven studenten van de opleiding Mondzorgkunde 
van de Hanzehogeschool Groningen  eerder deze maand voorlichtingslessen over mondverzorging 
op basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Op de foto oefenen kleuters van de Bisschop 
Bekkersschool in Groningen met hun tandenborstel. 
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CDA en PvdA willen verhoging 
leerplichtleeftijd
‘Later zullen ze ons dankbaar zijn’. Het is één van de argu-

menten die CDA en PvdA aanvoeren om de leerplichtleef-

tijd te verhogen tot 21 jaar. De twee politieke partijen dienen 

gezamenlijk een wetsvoorstel in dat er op gericht is, jongeren 

die niet minimaal een mbo-2, havo- of vwo-diploma hebben, 

terug de schoolbanken in te krijgen om alsnog dat felbe-

geerde papiertje te behalen. Dit om de arbeidskansen voor 

de toekomst te verbeteren. De vraag is echter of de term 

felbegeerd wel van toepassing is op de doelgroep, die door 

Tanja Jadnanansing van de PvdA werd omkaderd als ‘hang-

jongeren met weinig perspectief’. 

PVV-Tweede Kamerlid en voormalig mbo-docent, Harm 

Beertema, reageert verbolgen op het wetsvoorstel: ‘Dit 

is weer een typisch voorbeeld van een groot maatschap-

pelijk probleem neerleggen bij het onderwijs.’ Hij wil de 

betreffende jongeren ook weer niet aan hun lot overlaten, 

maar pleit ervoor dat ze door een andere uitkeringsstrate-

gie gemotiveerd worden om te gaan werken. De Jongeren 

Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) denkt eveneens dat een 

langere onderwijsverplichting niet de oplossing kan zijn en 

dat er andere manieren moeten zijn om de jongeren zon-

der diploma te motiveren. Iets wat eerder de MBO Raad ook 

al in woorden van gelijke strekking naar buiten bracht. Ook 

minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) heeft al te 

kennen gegeven weinig te voelen voor het verhogen van de 

leerplichtleeftijd. JvdB

fOtOAntoinette Borchert



Schooljournaal 5

Voortgezet onderwijs heeft nieuwe cao
‘Dit resultaat is zwaar bevochten, maar ik ben er trots op. Onder-

handelen is geven en nemen, dus er zijn zeker pijnpunten. Maar 

er zitten voor jong en oud, voor docenten en onderwijsonder-

steuners, ook verbeteringen in.’ Dat zegt Joany Krijt, bestuur-

der CNV Onderwijs, over het principeakkoord voor een eenjarige 

cao voor het voortgezet onderwijs. Per 1 augustus 2014 krijgt 

personeel in het voortgezet onderwijs een salarisverhoging van 

1,2 procent. Op januari 2015 worden de lonen verder verhoogd, 

afhankelijk van de loonruimte die er dan is. De bapo-regeling 

wordt in zijn huidige vorm afgeschaft en omgezet in een rege-

ling levensfasebewust personeelsbeleid. Iedereen (onderwijsge-

vend en onderwijsondersteunend) krijgt per jaar 50 uur, inzetbaar 

voor bijvoorbeeld studieverlof, extra betaald ouderschapsverlof 

of (mantel)zorgverlof. Docenten kunnen die 50 uur gebruiken om 

hun werkdruk te verlagen. Leraren kunnen bijvoorbeeld het aantal 

lesuren met een verminderen. Starters mogen al 20 procent min-

der lessen geven het eerste jaar. Nu is afgesproken dat ze in het 

tweede jaar 10 procent minder lessen geven en vanaf het derde 

jaar ook die 50 uur krijgen. Medewerkers van 57 jaar of ouder 

krijgen bovenop die 50 uur 120 uur, die ze kunnen inzetten voor 

verlof. Huidige bapo-gebruikers krijgen een overgangsregeling. 

Over professionalisering is afgesproken dat docenten een zelf in 

te vullen scholingsrecht krijgen van 83 uur en een budget van 600 

euro krijgen. Oop’ers krijgen 40 uur en een budget van 500 uur. 

Ook komt er een onderzoek naar loopbaanmogelijkheden voor 

oop’ers. Het zogenaamde entreerecht – waarmee eerstegraders 

die minimaal 50 procent lesgeven automatisch recht hebben op 

een LD-functie – wordt per 31 juli 2015 afgeschaft. Als de achter-

bannen van de bonden en de VO-raad met het principeakkoord 

instemmen, gaat de cao op 1 augustus 2014 in. CdG 



Mbo-staking op 15 mei onvermijdelijk

‘Een paar honderd koppen koffie heb ik wel uitgedeeld’, lacht 

Gerard Schuttenbelt, voorzitter van de Sectorraad Mbo van 

CNV Onderwijs. Dinsdagochtend stond hij in Hengelo met een 

aantal medewerkers van de bond met een mobiele koffiebar 

voor de ingang van locatie De Gieterij van het Roc van Twente. 

‘De landelijke stakingsdag komt eraan. We wilden het personeel 

daarom informeren over de stand van zaken en enthousiasme-

ren voor de komende acties. Ik moet zeggen dat er veel begrip 

is voor wat we doen. Mensen luchten echt hun hart dat de werk-

druk niet nog hoger moet worden. De MBO Raad wil nog steeds 

niet tornen aan de contacttijd. Dat mag in hun optiek alleen les-

tijd zijn, andere contactmomenten zoals stagegesprekken en 

stagebegeleiding vallen daar niet onder.’ Volgens Schuttenbelt 

moeten docenten zich daardoor in allerlei bochten wringen om 

800 lesuren te halen. ‘Zoals iemand hier tegen mij zei: lesgeven 

is één, maar zo wordt de werkdruk wel heel erg hoog.’ De vrees 

bestaat dat met het verder uitvoeren van het actieplan Focus 

op vakmanschap (hiermee wil het ministerie van Onderwijs de 

kwaliteit van het mbo verhogen, red.) het aantal lesuren wordt 

verhoogd naar 1.000. Schuttenbelt: ‘Zie je het voor je: meer 

lessen met hetzelfde team, zonder het aanstellen van nieuwe 

collega’s.’

Na vier dagen van actievoeren in Groningen, Arnhem, Roer-

mond en Rotterdam zijn de werkgevers nog niet bijgedraaid. 

Daardoor is de landelijke stakingsdag in het mbo op donderdag 

15 mei onvermijdelijk. Voor meer informatie: zie de achterkant 

van Schooljournaal of kijk op www.cnvo.nl/mbo. PM

Schoolnieuws

• Mannen worden steeds meer de spreekwoordelijke 
speld in de hooiberg in het primair onderwijs. Is dat 
erg? Ja, dat is erg! Is dat goed voor de leerlingen, 
jongens en meisjes? Nee! Vinden althans de leden van 
CNV Onderwijs, de mensen dus die dagelijks in het 
onderwijs werken.
• Grappig is dat wetenschappers het niet eens zijn 
over dat kwalijke effect van het mannentekort in het 
onderwijs. er zou geen bewijs voor zijn namelijk. en 

dan is het er niet. Maar luister naar de mensen die 
het werk doen, zeg maar de ervaringsdeskundigen. 
Jongens missen een voorbeeld, mannelijke leraren 
voelen zich alleen. Dus. 
• en dan zijn de mannen die er werken nog ‘de wat 
softere types’ ook, volgens een geinterviewde. Is dat 
erg? Dat weten we niet. Maar laten de mannen dat 
op zich zitten? Hoop het niet!
Ciska de Graaff
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Onderwijspioniers 
gezocht
Ben jij een leraar in het primair of voortgezet onderwijs 

en heb je een idee om jouw school te verbeteren? 

Doe dan mee met Onderwijs Pioniers en maak je idee 

waar! Tot 1 juni kun je je aanmelden voor het pro-

gramma dat loopt in schooljaar 2014-2015. Kijk op 

www.onderwijscooperatie.nl voor meer informatie en 

om je aan te melden!

AkkOOrD Over 
inveSteringen 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS 
Twee dagen na het principeakkoord over de cao-

voortgezet onderwijs heeft de VO-raad ook een 

afspraak gemaakt over het zogenoemde Sectorak-

koord Voortgezet Onderwijs. Deze overeenkomst 

staat los van de cao. Het gaat hier immers niet om 

arbeidsvoorwaarden, maar om bestuurlijke afspraken 

tussen het ministerie van Onderwijs en de VO-Raad. 

Het sectorakkoord beslaat de periode 2014-2017 en 

bevat afspraken over doelstellingen, maatregelen en 

investeringen voor het voortgezet onderwijs voor de 

komende drie jaar. Belangrijke doelen zijn het optimaal 

benutten van talenten van leerlingen en investeren in 

kennis en deskundigheid van docenten, schoolleiders 

en bestuurders. Het hele akkoord is na te lezen op: 

www.rijksoverheid.nl/documenten-en- publicaties/

convenanten -> sectorakkoord-vo-2014-2017 

24 april
Steeds meer jonge vrouwen kiezen voor een technische 
opleiding. Dit blijkt uit cijfers van VHTO, het landelijk 
expertisebureau voor meisjes met bèta/techniek. De 
stijging is het resultaat van het overheidsbeleid en diverse 
initiatieven om hen te interesseren voor een loopbaan in 
de techniek. Bron: De Telegraaf

25 april
Ruim een miljoen kinderen doen een wereldrecordpoging 
dansen door tijdens de Koningsspelen gezamenlijk het 
nummer ‘doe de kanga’ van Kinderen voor Kinderen in te 
zetten. Bron: RTL nieuws

26 april
Studenten in spé missen in grote getale de inschrijfdead-
line voor een nieuwe opleiding. Voorheen konden stu-
denten zichzelf tot september opgeven voor een nieuwe 
studie, maar sinds dit jaar ligt die deadline op 1 mei. Bron: 
NRC Handelsblad

28 april
Een vijftienjarige scholier van het Corpus Christi Catholic 
College steekt in het Engelse Leeds zijn docent neer. De 
vrouw overlijdt in het ziekenhuis. De jongen wordt opge-
pakt. Uit een inspectie van vorig jaar blijkt dat er veel 
dingen beter kunnen op de school, maar het gedrag van de 
leerlingen werd als positief geclassificeerd. 

30 april
Nederland kampt met een schreeuwend tekort aan wis-
kundeleraren. In de eerste vier maanden van 2014 staan 
maar liefst 298 vacatures open. Dat is een verdubbeling 
ten opzichte van vier jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van 
MeesterBaan. Bron: Algemeen Dagblad

30 april
Basisscholen herdenken massaal de oorlog. Het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei bereikt met diverse projecten en lespro-
gramma’s duizenden scholen in Nederland. Voor kinderen 
van groep 7 is het vaak de eerste kennismaking met het 
thema. Bron: Nederlands Dagblad

3 mei
Steeds meer scholen betalen docenten die een minder 
populair vak geven een beter salaris dan de docenten 
die vakken geven waarvoor wel voldoende leerkrachten 
beschikbaar zijn. Dat stelt Leraren in Actie. Bron: Trouw

Wat was!

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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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Ik heb respect voor het beroep van 
leraar. De eigenschappen en vaardig-
heden die leraren moeten bezitten, 
vormen een imposante rij. Niet alleen 
moeten ze integer en betrouwbaar 
zijn, en gericht op anderen, maar ook 
stressbestendig, flexibel en coöperatief. 
Daarnaast hebben leraren zelfcontrole 
en leidinggevende capaciteiten nodig 
in de klas, en is het belangrijk om 
initiatief te kunnen tonen in plaats van 
reactief te zijn. Dit alles gecombineerd 

uiteraard met het effectief kunnen 
overdragen van kennis over het eigen 
vak. Daarnaast zijn ook werkwaarden 
essentiële drijfveren waarom mensen 
voor dit beroep kiezen. Wie leraar wordt 
wil dienstverlenend zijn, het beste uit 
zichzelf halen. Juist de omstandigheden 
zijn belangrijk om het vertrouwen in het 
eigen kunnen verder te verhogen, om 
proactief en enthousiast de leerlingen 
tegemoet te treden en hen te motive-
ren. Lesgeven kost energie, ook veel 
emotionele energie. Het geloof in eigen 
kunnen, het ervaren van steun en van 
een bepaalde mate van verantwoorde-

lijkheid werken motiverend en pres-
tatiebevorderend, wat natuurlijk ook 
geldt voor de leerlingen. Zonder steun 
van collega’s en management, zonder 
autonomie en zonder vertrouwen in 
zichzelf, liggen stress en burnout op de 
loer.
Dan helpt het niet als de Inspecteur-ge-
neraal in het Onderwijsverslag 2012/2013 
zegt dat het in het onderwijs ‘nog zoveel 
beter kan’. Het aanwakkeren van een 
prestatiecultuur om nog meer aan te 
kunnen gebeurt al genoeg, en gaat 
vaak gepaard met een nog strengere 
selectie van excellente leerkrachten 
en excellente leerlingen. Een opwaar-
dering van het onderwijs en het beroep 
van leraar werkt motiverender. 
 

  

geachte mevrouw born, 
Beste Marise,

Ik begin deze column met een groot 
compliment aan iedereen die in het 
onderwijs werkt. In het Onderwijs
verslag 2012/2013 van de Onderwijs-
inspectie staat het letterlijk: ‘Het gaat 
goed met het Nederlands onderwijs.’ 
Punt, sluiten, wat mij betreft mogen 
we trots zijn dat scholen ondanks, of 
misschien wel dankzij, die enorme 
werkdruk, zo goed presteren. Goed 
moet gewoon voldoende zijn. Het 
stoort mij dat de Inspecteur-generaal 
van het Onderwijs na de punt vervolgt 

met de dooddoener en drukverhoger: 
‘Maar het kan nog zoveel beter.’ 
Natuurlijk, maar dan moet er vol-
doende personeel zijn, zowel onder-
steunend als onderwijzend en moet 
de nadruk liggen op het lesgeven. Nu 
is het onderwijs de sector met het 
hoogste ziekteverzuim en de meeste 
burn outs.
Er wordt ook veel gevraagd van 
docenten om leerlingen gemotiveerd 
te krijgen. Ik heb dat aangekaart bij de 
inspecteur. In de Verenigde Staten en 

Aziatische landen heerst van oudsher 
meer een prestatiecultuur onder leer-
lingen. In Nederland lijken kinderen 
meer naar school gestuurd te worden. 
Hierdoor hebben zij een verheven 
houding van: ‘Ik moet leren.’ Dit vraagt 
van docenten dat zij creatief zijn, 
afwisseling bieden, goed nadenken 
hoe lang een effectieve les zou moeten 
duren en hoe een goede leeromgeving 
wordt gecreëerd. Niet voor niets pleit 
CNV Onderwijs al tijden voor werk-
drukverlaging en meer professionele 
ruimte voor leerkrachten. Wij horen 
vaak dat juist die tijd ontbreekt. Laten 
we blij zijn met onze goede basiskwa-
liteit en belemmeringen om verder te 
verbeteren wegnemen. De Onderwijs-
inspectie hoeft dan geen extra druk bij 
scholen te leggen.

    Marise Born is hoogleraar personeels psycho-
logie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Goed moet Gewoon 
voldoende zijn

zonder steun van colleGa’s 
en manaGement en zonder 
autonomie en vertrouwen 
liGGen stress en burnout  

op de loer

born
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'Sorry Heidi, heel vervelend, maar …' 
Intervisie, enkele starters hebben geen tijd. 
Tevredenheid aan het einde van het schooljaar is 
altijd prima, toch hoor ik dit vaak. Waar ik vroe-
ger dergelijke afmeldingen op mezelf betrok (ik 
ben vast niet pittig, leuk, interessant en beteke-
nisvol genoeg bezig) pak ik nu mijn rol. ‘Tuurlijk 
snap ik dat je het druk hebt! Sluit je even met 
je directeur kort dat je deze beslissing neemt?’ 
Betuttelend? Zeker niet, wel passend bij mijn 
agendapunten: reflectie en lotgenotencontact. De 
starter die deelneemt wil het goed doen, ervaart 
druk in de praktijk. Onze bijeenkomsten zijn voor 
henzelf en lijken ondergeschikt aan vrijwel al het 
andere. Dus: afzeggen.
Directeur gefeliciteerd, hier ligt jouw kans! Een 
leven lang leren staat of valt bij tijd maken om 
te leren. Wat leer jij je starter door te zeggen dat 
de bijeenkomst ‘niet hoeft’? Kies je voor de korte 

termijn (dan is het werk nu gedaan) of voor de 
duurzaam lerende leerkracht? Kun en durf jij hit-
teschild voor je starter te zijn? Al staat de agenda 
onder druk, een bijeenkomst met de starters 
staat altijd garant voor een moment van reflectie; 
ook op managen van druk(te).

Heidi rust (44) is starterscoach bij de stichting 
voor Katholiek onderwijs (sKoso) in sint- 
oedenrode  

druk(te)

 De starterscoach

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

Bent u die leraar/docent, intern begeleider, remedial teacher, zorgcoördinator of leidinggevende die zich 

verder wil professionaliseren in het werken met of voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 

Vanuit 11 lesplaatsen verzorgen wij de masteropleiding Special Educational Needs*.

Wilt u zich verder professionaliseren op het gebied van gedrag, leren of begeleiden, maar niet direct een 

masteropleiding volgen? Dan zijn onze mastermodules wellicht geschikt voor u.

Wij nodigen u van harte uit op een van onze informatiebijeenkomsten bij u in de regio. Bijvoorbeeld op 

12 juni in Utrecht. Kijk voor data en een kantoor bij u in de buurt op: www.seminarium.hu.nl > contact

*= voor deze masteropleiding kunt u de lerarenbeurs aanvragen.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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Onderwijs wil 
mannen!

Er zijn kinderen die de eerste twaalf jaar van hun leven geen man zien op opvang of school. 
Is dat erg? Ja, dat is volgens de leden, mannen en vrouwen, van CNV Onderwijs een 

slechte zaak, blijkt uit onderzoek. Nu scholen weer druk zijn hun formatie en teams rond 
te krijgen, zegt dit onderzoek dat elk team minimaal drie mannen zou moeten bevatten. 

Mannelijke leraren voelen zich namelijk wel eens alleen in de vrouwelijke teams en jongens 
zouden een mannelijk voorbeeld missen. 

Mannen van pedagogiek, Meer Mans en zelfs een complete 
Mannendag met mannelijke pabostudenten die voor een 
ochtend de lessen overnamen op de meewerkende basis-
scholen. Met tal van actiegroepen en projecten hebben 
pabo’s en mannelijke studenten geprobeerd om de leraren-
opleiding voor mannen aantrekkelijker te maken en meer 
seksegenoten ertoe te bewegen om les te geven in het pri-
mair onderwijs. Toch loopt het, ondanks een lichte stijging, 
nog steeds niet echt storm.  

Mandaad, een actiegroep van de mannelijke studenten van 
Fontys Pabo Tilburg, laat in een manifest dat in een filmpje 
op YouTube circuleert, weten wat mannen er wel toe kan 
bewegen zich bij de pabo te melden. Een verwenuurtje 
gevuld met voetballen, karten, paintballen, lasergamen of 
tafeltennis en een kleine zitmogelijkheid om de zonden in 
kameraadschap te overdenken. Het zijn twee direct in het 
oog springende wensen van deze belangengroep.

paKjesdag
Aanvoerder (‘voorzitter klinkt zo duf’) en derdejaars Andy 
van Zelst, moet lachen om het vermeende ondergrondse 
karakter van Mandaad. ‘Het is al voor mijn tijd opgericht 

Cnv onderwijs: ‘Het is 5  
voor 12!’ 
‘Hoog tijd om het tij te keren, het is 5 voor 12!’, 
zegt Joany Krijt, vice-voorzitter CNV Onder-
wijs. ‘We roepen opleidingen op de inhoud zo 
te maken dat het mannen meer aanspreekt. 
Minder knippen en plakken, meer vakinhoud, 
geen verplichte kleuterstage, bewegingson-
derwijs terug in de opleiding. En we roepen 
schoolbesturen op concreet beleid te maken.  
Liever meer mannen op een school dan een op 
elke school. We weten allang dat divers samen-
gestelde teams betere prestaties leveren. Als 
teams bestaan uit vrouwen en mannen komt dat 
de kwaliteit van besluiten en ook de kwaliteit 
van onderwijs ten goede. Dat is zeker de moeite 
waard om naar te streven. 
De mannengroep die we binnen CNV Onderwijs 
hebben, die zich inzet voor meer mannen in 
het onderwijs, bepleit dit soort zaken ook. Door 
meer mannen per team te benoemen zullen 
deze mannen ook langer blijven, want het gaat 
er niet alleen om meer mannen te benoemen, 
maar ze ook te behouden. Verandering begint 
met bewustwording. Dit onderzoek draagt 
daar aan bij. Het is nu tijd voor concrete acties. 
Daardoor worden de teams aantrekkelijker en 
de kwaliteit van het onderwijs beter.’

‘Knopen doorhaKKen en 
minder lullen, meer poetsen’ 
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Antwoorden in percentages van alle respondenten 
% totalen
eens oneens

% mannen
eens oneens

% vrouwen
eens oneens

Het kleine aantal mannen voor de klas is 
nadelig voor de kwaliteit van het onderwijs

Antwoorden in percentages van alle respondenten % totalen
eens oneens

% mannen
eens oneens

% vrouwen
eens oneens

Een school moet minstens 
drie mannelijke leraren in 
het team hebben 

Liever 5 mannen op een school 
en op andere scholen geen, dan 
op elke school maar 1 man

Er moeten streefcijfers voor een minimum aantal 
mannen komen waar schoolbesturen zich aan houden

Mannelijke studenten op de pabo moeten 
bij elkaar in een groep worden gezet,  
zodat ze steun aan elkaar hebben

De kleuterstage moet op pabo’s 
niet meer de eerste stage en dus 
kennismaking met het beroep zijn

Leraren moeten zich kunnen specialiseren op school, 
zodat de ene leraar bijvoorbeeld alle biologielessen 
kan geven en de andere alle handvaardigheidslessen

Op de pabo moet minder geplakt 
en geknipt worden om het voor 
mannen aantrekkelijker te maken

Mannen en vrouwen hebben een wezenlijk 
andere benadering van leerlingen

Het gedrag van vrouwelijke leraren op 
school onder elkaar maakt dat mannelijke 
leraren zich er minder thuis voelen

Liever 1 man op school 
dan geen man op school

Het kleine aantal mannen voor de klas  
ontneemt jongens op school een voorbeeld
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door een aantal mannen dat met ludieke acties duidelijk wilde 
maken dat zij er ook waren. Maar behalve het voorbereiden 
en een beetje mysterieus doen over wat we nu weer van plan 
zijn, doen we niets in het geheim hoor. Vorig jaar hadden 
we rond 5 december een Pakjesdag georganiseerd. Kwamen 
alle mannelijke docenten en studenten in pak naar school en 
gedroegen we ons de hele dag hoffelijk tegenover de vrouwen 
door deuren open te houden en thee in te schenken. Daar 
overvielen we hen mee, maar ze konden het wel waarderen.’ 

alleen voelen
Mannen voelen zich wel eens alleen in het vrouwenbolwerk 
van de (speciale) basisschool. Op de vraag Voelt u zich wel 

eens alleen als enige of een van de weinige mannen op uw school? 

antwoordt 57 procent van de ondervraagde leden van CNV 

Onderwijs met ja. 89 procent van de mannen geeft aan meer 
mannen op zijn school te willen. Een derde van de mannen 
geeft aan bij mannelijke collega’s beter zijn ei kwijt te kunnen, 
van de jonge mannen (tot 30 jaar) zegt zelfs de helft dat. Vrou-
wen zijn iets meer verdeeld over deze kwesties. Op de vraag of 
ze denken dat mannen zich thuis voelen in een (overwegend) 
vrouwelijk team, zegt 43 procent ja, 34 procent nee en heeft 
23 procent geen mening. 45 procent van de vrouwen zou het 
zelf niet leuk vinden om als enige vrouw in een mannenteam 
te werken, 42 procent zou het niet uitmaken en 13 procent 
zou het juist wél leuk vinden, al die mannen om zich heen.

nul mannen
Bij 4,2 procent van de respondenten werken nul mannen op 
school. Acht mannen geven zelfs aan dat er op hun school 
nul mannen werken, terwijl ze zelf man zijn. Zij behoren 
waarschijnlijk tot de groep van dik 10 procent (zijnde 87 man-
nen) van de respondenten die aangeeft dat zij de enige man 
zijn op school. In totaal gaat het om ruim 13 procent van de 
totale groep respondenten (mannen en vrouwen), waar maar 
een man op school te vinden is. Op het overgrote deel van de 
scholen werken twee of drie mannen: bij 22 procent van de 
respondenten werken er twee mannen, bij 21 procent werken 
er drie mannen.

bewondering
Mandaad-aanvoerder Van Zelst onderschrijft de uitkomsten 
van het onderzoek van CNV Onderwijs dat de pabo wat 
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oplossingen voor 
mannen teKort? 
Door respondenten meest genoemde 
mogelijkheden om meer mannen te inte-
resseren voor het vak: een beter salaris, 
meer carrièremogelijkheden, meer status 
en minder tuttigheid, ‘en dat alles ook voor 
vrouwen graag!’ 
• Beter salaris
• Meer carrièremogelijkheden
•  Pabo minder plak- en knip-opleiding 

maken
•  Meer nadruk op techniek en praktische 

vaardigheden
•  Eerste stageperiode op pabo niet in de 

kleuterbouw
•  Pabo meer richten op kennis/techniek, 

minder op creativiteit/knutselen
•  Mannelijke leerkrachten laten lobbyen 

op middelbare scholen
•  Aannamebeleid: bij gelijke geschiktheid 

man aannemen
•  Normale werkdagen zonder te veel 

poespas
• Terug naar de primaire taak: lesgeven!
•  Mannen direct een vaste baan aanbie-

den, niet eerst laten invallen
•  Salarisschalen waarmee je langer blijft 

doorgroeien
• Aparte kleuteropleiding
•  Knopen doorhakken, minder lullen en 

iets meer poetsen
• Weg met de administratieve lasten
•  Meer aanzien en status voor het beroep 

(zijn mannen gevoeliger voor)
•  Meer mannen in het onderwijs: dan krijg 

je vanzelf meer mannen (kip en ei)
•  Mannen zich welkom laten voelen door 

andere cultuur in school
•  Ervoor zorgen dat ik als man geen vouw-

werkjes meer hoef te doen
•  Prestatiebeloning invoeren, mannen 

houden van competitie
•  Opleiding minder tuttig, wat stoerder 

maken
•  De mannen van ons schoolbestuur meer 

spreiden over de scholen
•  Meeloopdagen met meesters  

organiseren
• Onderwijs moet zakelijker worden
• Het imago flink verbeteren
• Geen idee, ik stop er zelf ook mee

‘met mannen erbij zijn we een  
afspieGelinG van de 
maatschappij‘



niet waar ik het onderwijs voor ben ingegaan.’ Hij vindt dat 
hogescholen hun mannelijke studenten duidelijker moeten 
maken wat je allemaal met het pabo-diploma kunt doen. 
‘Het is  niet alleen leerkracht of directeur, je kunt ook intern 
begeleider worden of gedragspecialist. Juist vanwege de komst 
van passend onderwijs zijn er veel meer van dit soort functies 
bijgekomen.’ En ja, dat salaris, dat mag best wel iets meer. ‘Ik 
las laatst dat een beginnend leerkracht minder verdient dan 
een fulltime buschauffeur. Daar schrok ik toch wel van.’

sleCHte zaaK
Hoewel wetenschappelijke onderzoekers het niet eens 
zijn over de al dan niet negatieve invloed van 
het gebrek aan mannen op de kwaliteit van het 
onderwijs en het welbevinden van de leer-
lingen, zijn de respondenten van CNV Onder-
wijs daar wel duidelijk over. Op de vraag of zij 
aan jongens op school merken dat ze behoefte 
hebben aan mannen voor de klas, antwoordt 86 
procent met ja. Diezelfde vraag voor meisjes 
krijgt van 62 procent een ja. Mannelijke 
respondenten denken dit overigens vaker 
dan vrouwelijke respondenten. Een 
overgrote meerderheid van 91 procent 
vindt het een slechte zaak dat er relatief 
weinig mannen werken in het primair 
onderwijs. 

sportiever
'Op veertig man lesgevend perso-
neel hebben we nog maar twee 
mannen voor de klas. Dat is 
wel heel weinig’, stelt Mária 
Peeters, directeur van de St. 

Josephschool in 
Breda. In 1997 figu-
reerde de school in een reportage 
in Schooljournaal, omdat het een van 
de eerste teams herbergde die vrijwel 

volledig vrouwelijk was. Toen nog een bezienswaar-
digheid, nu de standaard. ‘Voor kinderen vind 
ik het leuk als er meer mannen zijn. Ze zijn vaak 
sportiever, pakken dingen op een meer “manne-
lijke” manier aan.’ Maar man of niet, een leer-
kracht moet voor Peeters naast pedagogische 
en didactische kwaliteiten ook overwicht 
en humor hebben. ‘Anders wordt het 
rumoerig, zeker in een klas met veel 
zorgleerlingen.  
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manvriendelijker kan door minder 
knip- en plakwerk en meer aandacht 
voor techniek, specialisatie in vakken 
als biologie, minder stages in de 
kleutergroepen en gymnastiek terug in 
de basisopleiding. Maar net als de res-
pondenten ziet Van Zelst, het bijelkaar 
zetten van alle mannelijke studenten in 
een klas, zoals sommige pabo’s al doen, 

niet als de oplossing om de opleiding 
aantrekkelijker te maken. ‘Het verstevigt 
de uitzonderingspositie van mannen en 
je doet de vrouwen er echt geen plezier 
mee.’ De kleuterstage heeft de studen-
tenleider met moeite doorstaan. ‘Iedere 
bouw is verplicht, maar ik heb bewon-
dering gekregen voor kleuterjuffen. Ik 
was na zo’n dag met groep 1/2 bekaf. 
Iedere dag friemelen en frutselen, dat is 

respondenten 
In totaal vulden 2.706 
werknemers in het primair 
onderwijs de enquête in, een 
respons van 12,9 procent van 
de totale groep ondervraag-
den. Alle respondenten zijn 
daadwerkelijk werkzaam in 
het onderwijs en zijn tussen 
de 20 en 65 jaar. Een derde 
van hen is man, tweederde 
is vrouw. De gemiddelde 
leeftijd is 46 jaar. 72 procent is 
groepsleerkracht, 8 procent is 
(adjunct)directeur, 4 procent 
onderwijsondersteuner en 16 
procent anders, vooral ambu-
lant begeleider of groepsleer-
kracht met andere taken zoals 
intern begeleider of it’er.

‘met meer mannen KrijG je 
vanzelf meer mannen’



vooral jongens zouden de pedagogische aanpak van mannen missen.

Ach, ik zie het niet als een probleem. Ik 
vind het spijtig, maar ik maak me meer 
zorgen dat zoveel jonge leerkrachten 
afhaken.’

softere types
‘Het zou goed zijn als we een afspiege-
ling zijn van de samenleving. Dus, ja, 
ik vind het belangrijk dat er voldoende 
mannen in mijn team zitten, stelt 
Hans Posthoorn, directeur van de St. 

Bernarduschool en de St. Willibrordusschool, beide in 
Schiedam. ‘Dat is nu niet het geval. De kinderen krijgen 
bijna alleen maar les van vrouwen en dat vind ik jammer. 
Vooral jongens hebben een goede klik met mannelijke 
leraren. Ze hebben  behoefte aan wat meer rouwdouwen, 
en mannen begrijpen dat. Verder verdwijnt een duidelijk 
rolpatroon. Acht jaar tussen vrijwel alleen maar vrouwen 
vind ik voor de kinderen een gemis.’ Posthoorn maakt wel 
de kanttekening dat in het tegenwoordige aanbod van man-
nelijke stagiaires de echt stoere jongens meestal ontbreken. 
‘Niets mis mee, maar het zijn nu toch de wat meer softere 
types.’ Volgens hem heeft de impopulariteit van het vak 
bij mannen zeer zeker ook te maken met de beloning en 
carrièrekansen.’ 

twee Keer een man
‘Ik vind het zeer belangrijk om evenwicht te hebben in een 
schoolteam. Het zorgt voor meer dynamiek.’ Dat zegt Rob 
van der Veer, directeur van de Minister Marga Klompé-
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‘bij GelijKe GeschiKtheid 
moet er een man worden 
aanGenomen’ 
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school in de Rotterdamse wijk Ommoord, en coördinator 
van het HIJ-traject, een verkorte opleiding voor zij-instro-
mers  van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 
Onderwijs (RVKO). ‘Misschien wel het allerbelangrijkste, 
zo vinden mijn bestuur en ik, is dat de kinderen tijdens 
hun basisschooltijd twee keer een man voor de klas horen 
te hebben gehad. Dat is ook de reden dat de RVKO dit 
initiatief  neemt. Wij vinden het noodzakelijk dat zowel 
mannen als vrouwen deelnemen aan het opvoedingspro-
ces op school, omdat nogal veel kinderen in deze stad 
opgroeien in éénoudergezinnen. Via een mannelijke 
leerkracht leren ze om conflicten op een andere manier op 
te lossen. Mannen hebben ook een eigen humor en een 
andere kijk op zaken die spelen in een kinderleven.’ 

verKeerd perpeCtief
Volgens Van der Veer zijn het vooral hoogopgeleide man-
nen tussen 25 en 55 jaar, vaak afkomstig uit het bedrijfs-
leven, die instromen in het mannenklasje. ‘Maar het aantal 

mannen dat deze opleiding daadwerkelijk 
afrondt valt vooralsnog tegen. Ik had ver-
wacht dat ik ondertussen meer diploma’s 
zou hebben uitgedeeld. Velen beginnen 
toch vanuit een verkeerd perspectief aan 
de studie’, weet de schoolleider, ‘Ineens 
blijkt dat leraar zijn best een zwaar beroep 
is en er heel veel van je verwacht wordt. 
Het multitasken, het constant inspelen 
op veranderde omstandigheden, de 
hoeveelheid werk die komt kijken bij de 
ontwikkeling van een kind. Het blijkt 
maar weer dat buitenstaanders vaak geen 
idee hebben van wat zich werkelijk op de 
werkvloer van een school.’

Ciska de Graaff
Peter Magnée

Met dank aan onderzoeksbureau MWM2

landelijKe Cijfers 
over mannen 
•  In 2012 was in het primair 

onderwijs bijna 85 procent van de 
leerkrachten vrouw (uitgedrukt in 
fte’s 82 procent, omdat mannen 
vaak wat grotere aanstellingen 
hebben). Dat percentage stijgt 
licht, want in 2008 was het nog 
83,6 procent. De stijging tussen 
2002 en 2007 was overigens ster-
ker (Bron: CAOP, juni 2013). Het 
ministerie van Onderwijs noemt 78 
procent vrouwelijke leerkrachten 
in zowel 2011 als 2012. (Bron: 
OCW in kerncijfers 20082012)

•  In het voortgezet onderwijs en het 
mbo is het percentage vrouwen 
constant: 50 procent. (Bron: CAOP)

•  Het aantal mannen dat instroomt 
in de pabo stijgt: van 17,2 procent 
in 2008 naar 22 procent in 2013. 
(Bron: OCW)



Van Nistelrooij: ‘Europa moet op school aandacht aan 
voeding niet verplichten.’  
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Europa wil verplichte kooklessen   
   in onderwijs

Het Europees Parlement wil dat scholieren 
in heel Europa kooklessen krijgen. Volgens 
de Europarlementariërs is slechte voeding 

een van de voornaamste oorzaken van 
ziektes en aandoeningen en dus een enorm 

hoge kostenpost. Zijn er ook nog andere 
onderwijsplannen uit Europa, waarvoor we 

op 22 mei naar de stembus gaan?

meer bezighouden met politiek. Nu is hij voor het CDA actief 
als Europarlementariër. Hij staat op plek 7 voor de verkiezin-
gen van 22 mei. ‘Goede voeding vind ik zeer belangrijk, maar 
deze resolutie is onuitvoerbaar en bereikt z’n doel niet. Dit is 
echt wensdenken. Als een school graag aandacht wil besteden 

De Commissie cultuur en onderwijs van 
het Europees Parlement vindt het noodza-
kelijk dat in alle landen van de Europese 
Unie educatie op het gebied van gastrono-
mie wordt opgenomen in het onderwijssy-
steem. Zo staat in een resolutie, die door 
het parlement is aangenomen. Slechte voe-
ding is de belangrijkste oorzaak van onder 
andere anorexia, diabetes en obesitas, 
aldus de Commissie. In een verslag schrijft 
zij: ‘Het heeft geen zin dat onze scholie-
ren jaren, maanden, dagen, uren wijden 
aan het bestuderen van een groot aantal 
schoolvakken en dat ze niet de benodigde 
tijd besteden aan het leren eten in alle 
facetten, qua voeding en dieet, sociaal en 
cultureel, zintuiglijk en gastronomisch.’ De 
Commissie schrijft verder dat dit onderwijs 
niet alleen maar theoretisch kan zijn, maar 
dat scholieren moeten experimenteren met 
hun smaak-, tast- en reukzin. Die lessen 
zouden moeten worden gegeven in het 
basis- en voortgezet onderwijs. Kan Europa 
zich niet beter op andere onderwijsitems 
concentreren? En wat kan Europa eigenlijk 
regelen? Want is onderwijs niet een natio-
nale aangelegenheid? 

SlimmE SpEcialiSatiE
Twee jaar werkte Lambert van Nistelrooij 
als docent aardrijkskunde op het Maurick 
College in Vught. Daarna ging hij zich 
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aan voeding is dat natuurlijk prima, maar Europa moet 
dat niet verplichten.’  Alhoewel het woord onderwijs maar 
twee keer voorkomt in het verkiezingsprogramma van het 
CDA, is onderwijs wel degelijk een belangrijk onderwerp 
in Europa, vindt Van Nistelrooij. Europa is dan wel niet 
verantwoordelijk voor de leraar in de klas en gaat ook geen 
onderwijsmethoden beoordelen, wel is de EU belangrijk 
om werkgelegenheid te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld via 
uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten als 
Erasmus en Leonardo da Vinci, waar het CDA voorstander 
van is. ‘De docent draagt zo bij aan Europa als een kennis-
geheel’. Maar liever nog spreekt Van Nistelrooij over slimme 
specialisaties, daar maakt de parlementariër zich sterk voor. 
‘We moeten kijken naar iets wat in de regio heel goed gaat 
en dat gaan produceren. (Van Nistelrooij houdt zich in 
het parlement bezig met Europese regionale ontwikkeling, 
red.) Als voorbeeld noemt hij de Automotive Campus in 
Helmond, waar studenten, onderzoekers en mensen uit 
het bedrijfsleven samen komen om onderzoek te doen naar 
hoogwaardige technologie en slim vervoer en het produce-
ren daarvan. ‘Studenten uit bijvoorbeeld Polen en Tsjechië, 
komen daar drie maanden stage lopen, omdat die landen 
ook behoefte hebben aan die specifieke kennis.’

StudiEpaSpoort
Daarnaast wil Van Nistelrooij jongeren stimuleren om in 
het buitenland te studeren. Daarvoor is het nu al mogelijk 
om een studiepaspoort aan te vragen, waarmee diploma’s en 
certificaten Europees vergeleken worden. ‘Dan snappen ze 
in Hongarije precies welke kennis je hebt als je een Neder-
lands diploma hebt. Die regel is vorig jaar ingevoerd, maar 
het moet makkelijker worden om zo’n paspoort te krijgen.’
Ook De PvdA vindt dat er meer mogelijkheden moeten 
komen voor jongeren die in het buitenland willen stude-
ren. Michiel Emmelkamp, nummer vier op de lijst voor 
de Europese verkiezingen, hoopt dat vooral meer mbo’ers 
dat gaan doen. ‘Daar moeten meer middelen voor worden 
uitgetrokken in Europa. Het is fantastisch als je als kapper 
in opleiding stage kan lopen in Italië. Op persoonlijk en 
cultureel gebied kan je jezelf dan ontwikkelen.’ Ook pleit 
Emmelkamp voor meer lessen in vreemde talen. ‘Ik kom uit 
Groningen, in het noordoosten van die provincie is de werk-
loosheid opgelopen tot tien procent, terwijl aan de andere 
kant van de grens, in Duitsland, de werkloosheid drie 
procent is. Als studenten beter Duits spreken en diploma’s 
internationaal worden erkend, zijn er veel meer mogelijk-

heden om aan een baan te komen. Europa 
moet daarvoor bureaucratische regels uit de 
weg helpen, maar de uitvoering moet regio-
naal blijven.’ De Europarlementariër in spé 
wil sowieso dat de invulling van het onder-
wijsbeleid in Nederlandse handen blijft.

WErkdruk
Kooklessen, verplicht gesteld door de EU 
zullen er waarschijnlijk niet komen, denkt 
Van Nistelrooij en ook Emmelkamp is daar 
geen voorstander van. Er wordt nog geen 
wetgeving gemaakt over dit onderwerp, en 
CDA’er Van Nistelrooij denkt ook niet dat 
het nog zal gebeuren. Dat is maar goed ook, 
want uit onderzoek naar werkdruk in het 
primair onderwijs, gehouden door CNV 
Onderwijs, blijkt dat voor docenten aan-
dacht voor obesitas als taak afgeschaft mag 
worden. 47 procent van de respondenten 
denkt daar zo over, terwijl maar 5,8 procent 
vindt dat die taak juist moet blijven. 

Tim Steen

Europa wil verplichte kooklessen   
   in onderwijs

dit WillEN aNdErE partijEN 
D66 pleit voor meer investeringen in onderwijs 
en onderzoek. De partij wil een structurele 
verhoging van de uitgaven aan onderwijs, te 
financieren door de halvering van de land-
bouwsubsidies. GroenLinks schrijft in het 
verkiezingsprogramma dat de EU het online 
toegankelijk maken van colleges en lessen 
moet bevorderen. Ook vindt de partij dat onge-
documenteerden toegang moeten hebben tot 
leerplichtonderwijs. 
In het verkiezingsprogramma van de VVD staat 
dat de partij waakt voor onnodige bemoeizucht 
door Europa op het gebied van onderwijs. Ook 
ChristenUnie-SGP vindt Europese regelgeving 
over onderwijs niet aanvaardbaar, evenals de 
SP. In het programma van de PVV (1 A4’tje) 
staat niks vermeld over onderwijs. 



Niemand heeft ooit problemen gehad 
met de relatie tussen Dorenda en 
Daniël Brauns (beiden 28). Ooit ont-
moette het stel elkaar op gereformeerde 
basisschool Immanuël in Best. Hij liep 
daar stage als klassenassistent, zij als 
pabostudent. Dat bleef echter beperkt 
tot een vluchtig contact. Toch verloren 
ze elkaar vanaf dat moment niet meer 
uit het oog. Het was echter pas op de 
evangelische basisschool Online in 
Eindhoven dat ze elkaar, wederom 
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Liefde op de werkvloer
Liefde en relaties zijn natuurlijk mooi, 

maar laten zich zelden sturen. Zo weet je 
bijvoorbeeld nooit waar je ‘de ware’ tegen 

kunt komen. De kans is vrij groot dat dit op de 
werkvloer gebeurt, aangezien daar een groot 

deel van je leven afspeelt. Maar hoe ga je daar 
dan mee om, en wordt het wel geaccepteerd?

imkE EN HErmaN 
Zij is docent Engels en leerlingcontactpersoon, hij is 
docent Duits, CKV en drama. Imke (41) en Herman 
(59) de Graaf werken allebei op scholengemeenschap 
Were Di in Valkenswaard. Deze middelbare school is 
de plek waar het stel elkaar zestien jaar geleden ont-
moette. ‘Ik had hem meteen gespot’, meent Imke. ‘Ik 

moest echt mijn best voor hem doen, omdat hij van-
wege zijn functie als jaarcoördinator weinig aanwezig 
was in de pauzes. Bovendien moest hij mij beoordelen 
als nieuwe docent.’

Goor
‘Dus eigenlijk heb jij je vaste aanstelling aan mij te 
danken’, grapt Herman. Het is tekenend voor hoe 
de twee samen in het onderwijs staan. Zeker als ze 
allebei eenzelfde klas onder hun hoede hebben, is er 
ruimte voor gekkigheid. ‘De leerlingen weten dat we 
man en vrouw zijn, dus die geven dan aan de één door 
dat de ander op moet schieten met nakijkwerk’, legt 
Herman uit, die daaraan toevoegt dat leerlingen het 
eigenlijk alleen maar interessant of grappig vinden. 
‘Op één na’, herinnert Imke zich: ‘Ik ben ooit in de 
gang nageroepen door het meisje dat ze het “goor” 
vond dat wij ondanks ons leeftijdsverschil een relatie 
hadden. Wij vinden het daarentegen vooral heel leuk 
om op dezelfde school werkzaam te zijn.’

als stagiaires, de liefde verklaarden. Verkering was een feit. 
Inmiddels zijn we ruim acht jaar verder. Dorenda en Daniël 
zijn getrouwd en hebben vorig jaar september hun eerste kind-
je gekregen: Noralie. Het echtpaar werkt nog steeds samen op 
EBS Online. Daniël heeft groep 7 onder zijn hoede, Dorenda 
groep 3. Hun relatie is binnen de muren van de school nooit 
een probleem geweest. ‘Het was voor iedereen eigenlijk vanaf 
het allereerste moment heel normaal’, meent Dorenda. ‘We 
kenden elkaar immers al toen we hier kwamen, en men trok 
daar al snel hun con clusies uit.’ 

op ééN lijN
Vanaf dat moment hebben het team en de school de ontwik-
kelingen in de relatie van dichtbij mee kunnen en mogen 
maken, al laten ze de persoonlijke problemen zoveel mogelijk 
thuis. Dorenda: ‘Ik kan nog zo boos zijn op Daniël, op mijn 
werk word ik gedwongen die emoties weg te stoppen. Aan het 
eind van de dag merk ik dat die boosheid daardoor is gezakt 
en dat is een voordeel.’ Een ander groot voordeel is volgens 
Daniël het feit dat je allebei dezelfde ‘onderwijstaal’ spreekt: 
‘Als Dorenda beroepsmatig ergens mee zit, kan ik haar meer 

‘Het is iets heel bijzonders, maar voor ons doodnormaal’
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luca EN jurrE  
De prille liefde tussen Luca Lopes De Leao Laguna 
(30) en Jurre Valk (40) werd gehinderd door lopende 
relaties en een overijverige secretaresse. Die meende 
het stel ooit te hebben betrapt in een lokaal. ‘We zoch-
ten elkaar wel eens op en keken dan samen werk na’, 
herinnert Jurre zich het voorval. ‘De secretaresse van 

onze leidinggevende meende na wat gerommel met 
sleutels echter ten onrechte dat de deur op slot zat en 
wij ons dus bewust hadden ingesloten.’ Het leverde 
het tweetal een bezoekje op aan de baas, maar deze 
reageerde alleen maar enthousiast op de relatie. Luca 
en Jurre, beide docent human resource management, 
delen nu al zes jaar lief en leed, zowel buiten als bin-
nen de muren van de Hogeschool van Amsterdam. Hij 
werkte daar al toen zij daar nog studeerde, maar later 
voegde zij zich bij het team.

Voor EN NadElEN
Jurre en Luca zien eigenlijk alleen maar praktische 
voordelen van een gezamenlijk leven in het onderwijs. 
‘Zoiets banaals als samen reizen kan heel prettig zijn, 
maar we kunnen bijvoorbeeld inhoudelijk ook heel 
goed over werk praten.’ Al vormt dat laatste volgens 
Jurre ook wel een probleem: ‘Het is niet altijd mak-
kelijk om het werk op school achter te laten en thuis 
gewoon geliefden te zijn.’

helpen dan wanneer ik bijvoorbeeld bij een bank 
zou werken. Zodoende ken ik haar door en door 
en zij mij ook.’

GEEN klEf StEl
Iedereen mag dan weten dat Dorenda en Daniël 
een setje zijn, naar eigen zeggen zullen de colle-
ga’s dat echt niet voortdurend merken. Zo geeft 
de directeur tijdens functioneringsgesprekken te 
kennen haar gebonden werknemers geen ‘klef 
stel’ te vinden. ‘Er zal heus wel eens een aanra-
king plaatsvinden, of dat we elkaar een kus geven 
als de een eerder weg moet dan de ander, maar 
daar blijft het dan ook bij’, aldus Dorenda. Maar 
wat als een van beiden definitief moet vertrekken 
van school? ‘Ja’, overpeinst Daniël, ‘Ik denk dat 
ik haar dan wel zal missen.’ ‘Ik hem in ieder 
geval zeker wel!’, valt Dorenda hem bij. ‘Ik hecht 
er gewoon aan dat hij altijd in de buurt is. Dat 
geeft mij een gevoel van geborgenheid.’

Jan van der Burgt
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Werk &Recht
BEtErE uitVoEriNG  
GEWicHtENrEGEliNG
Scholen ontvangen extra middelen voor leerlingen met 
een onderwijsachterstand. Dit is geregeld in de gewichten-
regeling. Bij de uitvoering van deze regeling worden vol-
gens staatssecretaris Dekker van Onderwijs door scholen 
te veel fouten gemaakt. Dekker heeft de Tweede Kamer 
laten weten hoe hij de uitvoering van de gewichtenregeling 
wil gaan verbeteren. Het opleidingsniveau van de ouders 
blijft de indicator voor onderwijsachterstanden. Hij 
laat onderzoeken of registratie door een onafhankelijke 
organisatie mogelijk is. De Onderwijsraad denkt aan het 
benutten van de registratie van het opleidingsniveau door 
consultatiebureaus. De staatssecretaris laat ook onderzoek 
doen naar het aanpassen van de gewichtencategorieën en 
de hoogte van de gewichten. Dekker wil nu al maatregelen 
nemen en niet wachten met actie tot de resultaten van 
de onderzoeken bekend zijn. De uitvoering wordt vereen-
voudigd en de ondersteuning van scholen uitgebreid. Het 

intensief controleren van scholen met veel gewichtenleer-
lingen wordt voortgezet. Deze scholen ontvangen 

bovendien een advies op maat hoe de 
administratie verbeterd kan worden. 
Voor scholen die fouten blijven maken zal 

een aangescherpt handhavingsbeleid van toepassing zijn. 
Het succes van het onderwijsachterstandenbeleid hangt 
af van de leerkrachten, aangezien zij bepalen hoe een 
achterstandsleerling wordt ondersteund. Leraren moeten 
daarom voldoende kennis hebben over effectief onderwijs-
aanbod voor achterstandsleerlingen. De staatssecretaris 
wil die kennis helpen opbouwen door onderzoek naar de 
bijdrage van onderwijsinterventies aan het verminderen 
van achterstanden en de effecten van de verschillende 
vormen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

pErSoNElE GEVolGEN  
paSSENd oNdErWijS 
Vakorganisaties (waaronder CNV Onderwijs), PO-Raad, 
VO-raad en het ministerie van Onderwijs hebben afgespro-
ken dat op het niveau van het samenwerkingsverband over-
leg moet worden gevoerd over de personele gevolgen van 
passend onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden hebben 

hierover informatie ontvangen in de vorm van een brief, een 
stroomschema met tekstuele uitleg en enkele veelgestelde 
vragen en antwoorden. Aan de samenwerkingsverbanden 
wordt gevraagd om – voor zover ze dat al niet hebben gedaan 
– in hun regio in gesprek te gaan met betrokken werkgevers 
en vakorganisaties. Alle documenten zijn te vinden bij het 
nieuwsbericht hierover van 16 april op www.cnvo.nl.

BaNENplaN Voor primair  
oNdErWijS
In het primair onderwijs kunnen meer jonge leraren aan de 
slag komen of blijven. Als uitvloeisel van het Sociaal Akkoord 
van vorig voorjaar is er een plan goedgekeurd, dat tijdelijk 
ruimte biedt voor ongeveer 1.500 extra fulltime banen.

Wettelijke verlofregelingen  
worden ruimer
Het kabinet wil het wettelijke recht op zorgverlof en 
kraamverlof voor vaders uitbreiden. Het wettelijke zorg-
verlof moet ook gaan gelden als voor een zieke vriend of 
bekende wordt gezorgd. Nu geldt het alleen bij zorg voor 
een zieke partner, kind of ouder. Recht op langdurend 
zorgverlof moet er ook komen als het niet om een levens-
bedreigende ziekte gaat. Voor vaders wil het kabinet er 
drie dagen onbetaald kraamverlof bij. Op dit moment 
hebben vaders wettelijk twee dagen kraamverlof. Een 
partner kan dan straks een week verlof opnemen na de 
geboorte van het kind. Moeders van couveusekinderen 
moeten als het kindje uit het ziekenhuis komt nog recht 
op tien weken bevallingsverlof gaan krijgen. De vader van 
een kind moet het bevallingsverlof van de moeder krij-
gen als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. CNV 
Onderwijs en CNV vakcentrale zijn positief over deze 
maatregelen, die de combinatie van werk en zorg voor 
ouders en mantelzorgers makkelijker kunnen maken. Het 
wetsvoorstel moet nog langs de Tweede en Eerste Kamer. 
De nieuwe regels gaan waarschijnlijk pas op zijn vroegst 
op 1 januari 2015 in.
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Overzicht regiOspreekuren 

Maandag  12 mei Utrecht  
Dinsdag  13 mei Roermond  
Dinsdag  13 mei  Assen  
Donderdag  15 mei Rotterdam 
Donderdag  22 mei Den Bosch
Dinsdag   03 juni Roermond
Dinsdag  10 juni Utrecht
Donderdag  12 juni  Rotterdam

rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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In 2012 is de WMS geëvalueerd. De betrokken organisaties 
(personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties, LAKS en de werk-
geversorganisaties PO-Raad en VO-raad) en het ministerie hebben 
geconstateerd dat de WMS op een aantal punten aanscherping 
nodig heeft. In eerdere Schooljournaals hebben we op deze plaats 
al melding gemaakt van komende wetswijzigingen in de WMS die 
leiden tot meer invloed van de MR en (G)MR. 
Naast deze toekomstige wetswijzigingen is besloten om een cam-
pagne op te zetten om medezeggenschapsraden, schoolleiders en 
besturen te helpen om te komen tot volwassen medezeggenschap. 
Er worden op dit moment handreikingen en modellen ontwik-
keld om dit te ondersteunen. Ook zullen er komend schooljaar 

Wat houdt de campagne 
Versterking medezeggen-
schap in?

(gesubsidieerde) trainingen aangeboden worden over dit onder-
werp. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Als mooie start is er een zogenoemd Advies goede medezeggen-
schap ontwikkeld door de betrokken organisaties. Met dit advies 
in de hand kunnen (G)MR, schoolleiders en bestuur handen en 
voeten geven aan medezeggenschap. Het advies wordt te zijner 
tijd toegevoegd aan de code Goed Bestuur. U kunt het Advies 
goede medezeggenschap downloaden van onze site www.cnvo.nl. 
Als u de doelgroep ‘GMR en OR’ aanklikt, vindt u daarachter 
het  bedoelde advies. Er is ook een aparte site: www.versterking

medezeggenschap.nl. Deze site zal zich langzaam maar zeker vullen 
met voorbeelden en handreikingen. 

vraag:

antwOOrd:



In de regio
In de onderwijsdienstverleningssector is het al een aantal jaren zwaar weer, met reorganisaties en 
zelfs faillissementen. Een onderwijsdienstverlener verzoekt de vakbonden om tot een bedrijfscao 
te komen in plaats van de Cao VSSI en nodigt daartoe de vakbonden uit voor overleg. De (finan-
ciële) positie van deze werkgever is voor de toekomst verre van rooskleurig. Als er niets gebeurt 
is de werkgelegenheid van alle medewerkers in het geding. De werkgever verzoekt dus om een 
versobering van de cao. Een moeilijke vraag aan vakbonden. Morrelen aan arbeidsvoorwaarden 
en bestaande rechten is niet waar je als eerste aan denkt als je een mooie nieuwe cao wilt afspre-
ken. We zien echter ook wel dat er gezien de situatie iets moet gebeuren. Het eerste voorstel van 
de werkgever is om alle verlofregelingen, behoudens het reguliere vakantieverlof, af te schaffen. 
Dit omdat door de grotere inzet, tegen hetzelfde salaris, de kostprijs naar beneden kan. Door het 
kunnen bieden van lagere offertes aan klanten, wil hij meer concurrerend zijn met de markts-
ector. Na een enquête blijkt het merendeel van het personeel niets te zien in het inleveren van 
direct loon, een nieuwe reorganisatie of het inleveren van de seniorenuren. Wel is men bereid 
om een deel van de adv in te leveren. Er moet nog nader gesproken worden over de exacte uit-
werking. En daarna is het woord aan de leden.

Naam:
Renilde van Driel
rvandriel@cnvo.nl 

Regio:
Oost-Brabant
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medezeggenschap is belangrijk. iedereen is het 
daarover eens met elkaar. maar het kost tijd en 
geld om de deskundigheid op peil te houden en 
ondersteuning in te huren. Een (G)mr die zijn taak 

serieus neemt, zorgt dan ook voor voldoende faci-
liteiten om als overlegpartner van het bestuur of 
de directie kritisch en constructief zijn bijdrage te 
kunnen leveren.

rob overmars, trainer en adviseur bij CNV 
Onderwijs Academie, vertelt: ‘Het beste is 
natuurlijk om zelf met een voorstel voor facili-
teiten in tijd, geld en scholing voor de hele  
(G)MR te komen. 
Het kan lastig zijn om te onderhandelen over 
(G)MR-faciliteiten, zeker als de (G)MR niet 
scherp voor ogen heeft waar de raad recht op 
heeft en wat er het komende jaar nodig is in 
tijd en geld. Vaak wordt bijvoorbeeld wel een 
abonnement opgenomen in een begroting, 
maar wordt er geen geld begroot om deskun-
digen in te huren of een training te volgen. 
Daarnaast zijn veel (G)MR’en onvoldoende 
op de hoogte van faciliteiten uit de WMS en 
cao en de wijze waarop zij daar gebruik van 
kunnen maken. Onze trainers kunnen samen 
met de (G)MR een overzicht maken van de 
investeringen in tijd, geld en scholing. Vervol-
gens wordt in de training het activiteitenplan 

voor het komende jaar ingevuld. Hiermee kan 
de (G)MR onderbouwd de onderhandelingen 
starten. Heeft de (G)MR nog geen heldere visie 
op de rol die de raad kan spelen, dan gaan we 
daar eerst aandacht aan besteden. 
Op basis van een visie maakt de 
(G)MR keuzes voor zijn inzet: wat 
gaan we doen, waarom en hoe?’
Tip: Wacht niet te lang met het 
regelen van de faciliteiten. De 
tijdsinvestering van de (G)MR- 
leden moet immers haar beslag 
krijgen in de formatie van de 
school.

meer informatie
Neem voor meer informatie contact 
op met Jacqueline van Grevengoed  
(aanvraagopmaat@cnvo.nl of telefonisch  
(030) 751 17 85).
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faciliteiten  
medezeggenschap
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De afgelopen maanden ben ik regelmatig gebeld door 
jeugdzorginstellingen met de vraag of er voor hun cliënt 
een plaats is in de mbo-opleiding Veiligheid en Vakman-
schap (VeVa). Dit is een studierichting gericht op een baan bij 
defensie. Sommige cliënten hebben een strafblad en komen 
niet voor een baan als militair in aanmerking, maar zonder 
opleiding bestaat de kans dat ze nog verder afglijden van-
wege het ontbrekende toekomstperspectief. Veel van deze 
kinderen (vaak jongens) hebben vormen van adhd, pdd/nos 
en odd. Ik heb een klein onderzoekje gedaan naar de grootte 
van de doelgroep, aangezien ik naast mijn schoolleiderswerk 
ook nog een bestuursfunctie heb bij Info-Excellente, een 
stichting die zich bezighoudt met het verminderen van crimi-
naliteit. Jaarlijks gaat het om duizenden jongeren die zonder 
startkwalificatie volstrekt kansloos zijn op de arbeidsmarkt. 
Het zijn in veel gevallen talentvolle ‘jongeren met een krasje’ 
die we als samenleving niet mogen laten afglijden. In een 
gestructureerde en gedisciplineerde omgeving zijn ze echter 
wel degelijk in staat om een opleiding af te ronden.
Veel mbo-opleidingen bieden die structuur en discipline 
niet, maar wij wel. Elke ochtend starten we met het appèl 
op de appèlplaats. We controleren de aan- en afwezigheid 
en we informeren de leerlingen over de bijzonderheden van 
die dag. De leerlingen gaan klasgewijs naar de lokalen en 

blijven opgesteld staan in de gang totdat de docent of de 
instructeur komt. Daar wordt de klas aangemeld door de 
klassenoudste. Na controle van de docent of iedereen alles 
bij zich heeft en of het uniform compleet en in orde is, gaan 
de leerlingen naar binnen. Ze gaan achter de tafel staan en 
pas nadat de docent toestemming heeft gegeven, nemen ze 
plaats achter de tafels. Leerlingen spreken elkaar met de 
achternaam aan en de docenten zijn u, meneer, mevrouw 
of sergeant/wachtmeester. Met zeven militaire instruc-
teurs in ons team brengen we de leerlingen niet alleen 
kennis en vaardigheden bij. We zijn vooral vormend bezig 
op het gebied van initiatief, zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid. Ouders die op de eerste ouderavond in decem-
ber komen geven ons dat ook terug. ‘We weten niet wat er 
gebeurd is, maar hij ruimt zelf zijn kamer op en hij is overal 
op tijd aanwezig.’ Onze leerlingen stromen uit met een 
technisch vakdiploma en zijn zeer gewild in het bedrijfsle-
ven. Door het vele sporten tijdens de opleiding zijn ze fysiek 
sterk en fit. Ik begrijp de vraag van de jeugdzorginstel-
lingen dus ook goed. Wij bieden iets waar vraag naar is en 
wat effectief is. Is het een idee om als defensie, justitie en 
het onderwijs de handen ineen te slaan of ligt dat politiek 
nogal gevoelig? Ik heb gesproken met de Commandant der 
Landstrijdkrachten en hij is positief. Nu de politiek nog.

We zijn vooRal voRmend 
bezig op het gebied van 

initiatief, zelfstandigheid 
en veRantWooRdelijkheid

jongeren met een krasje

column
Ruud van diemen

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

nederland 
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‘Zoudt u de afschriften   van mijn diploma 
willen bewaren?’

Net 21 jaar was Annie de Liever uit 
Nijkerk, toen ze werd vermoord in een 

vernietigingskamp. Een betekenisvol 
leven als leerkracht in de kiem gesmoord, 

omdat ze joods was.  

Jonge, joodse juf aan de vooravond van haar deportatie:

van de school, de studie van de leerlingen en ‘t brood van de 
leraren op ‘t spel staat.’
Dat Blijdenstijn geen begrip heeft voor de gevoelens van de 
medeleerlingen van Annie en stipt de richtlijnen van de bezetter 
volgt, daarop vormde hij volgens het Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort (NMKA), die zijn dagboeken digitaliseert, geen uit-
zondering. ‘Algemeen geaccepteerde en heersende denkbeelden 

De herinnering aan beginnend leerkracht 
Annie de Liever, vergast op 4 juni 1943 in 
Sobibor, is niet beperkt tot een Stolpersteine 
(een gedenksteen van tien bij tien centimeter 
met daarop een ingelegd messing naamplaat-
je, red.) voor haar ouderlijk huis in Nijkerk. 
Door de nagelaten dagboeken, of liever 
gezegd 23 schriften van Honoré Blijdenstijn, 
destijds directeur van de Rijkskweekschool 
in Amersfoort waar Annie studeerde, is meer 
bekend over de korte tijd die haar gegeven 
was haar talent te ontplooien. Zo meldt de 
schoolleider op 19 juni 1941: ‘De geslaagden 
komen afscheid nemen. Annie de Liever zou 
graag in Amsterdam aan een joodse school 
gaan werken, maar zij mag als jodin haar 
domicilie niet meer veranderen.’

ricHtlijNEN BEzEttEr
Als het joden in oktober 1941 verboden wordt 
lid te zijn van een culturele vereniging dreigt 
de feestavond van de Kwekelingenclub in het 
honderd te lopen. Voorzitter Maartje Mil-
lenaar legt Blijdenstijn uit dat enkele leden 
weigeren mee te doen aan de voorbereiding 
als Annie niet mag komen. ‘Maartje heeft 
haar in overleg met mij wel aangeschreven, 
dat zij geen lid meer kan zijn, maar nu willen 
enkelen, dat zij als introducee aanwezig is. Ik 
leg Maartje uit, dat wij aan zo’n ontduiking 
niet mee mogen doen, daar dit zo niet tegen 
de letter, dan toch tegen de geest ingaat; dat 
met deze zaak meer gemoeid is, dan ‘t bestaan 
van een clubje, want in dit geval ‘t bestaan 

annie de liever 
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waren in de veertiger jaren anders dan nu. De lezer dient zich dit 
te realiseren’, luidt de waarschuwing op hun website.
Op 20 april 1942 komt Annie opnieuw in beeld. ‘Gisteren 
was mijn oud-leerlinge, het jodinnetje Annie de Liever hier. Zij 
is onderwijzeres aan een jodenschooltje te Baarn van ruim 20 
kinderen van den lagere schoolleeftijd uit Baarn, Soest en Soester-
berg. Zij heeft goede resultaten en heeft veel schik in haar werk. 
Niemand legt haar iets in den weg, integendeel ieder die op de 
een of andere wijze behulpzaam kan zijn, helpt. Zij zat tot nu toe 
in een woonhuis, maar heeft nu een schoolge-
bouwtje. (…) Uit Nijkerk zijn nog geen joden 
uitgewezen.’ 

GEEN diENStEN BEWijzEN
Begin oktober 1942 schrijft Annie aan Blijden-
stijn: ’(…) Sedert ik de laatste keer bij U ben 
geweest, is er helaas veel leed gebeurd. (…) Het gevaar dreigt en 
komt nu heel nabij. Wanneer we de laatste week ‘s morgens wak-
ker worden, zeggen we tegen elkaar: “We zijn er nog.” ‘s Avonds: 
“Alweer een dag om.” Er is een klein kansje, dat ik deze week een 
stempel op mijn persoonsbewijs krijg, wat mij voor deportatie kan 
vrijwaren. Veel waarde hecht ik er niet aan, daar mijn ouders en 
verdere familie dan toch weggevoerd worden. (…) Wanneer het 
grote leed over ons komt, zal ik het proberen te dragen en altijd 
blijven vertrouwen op de toekomst. Mijnheer Blijdenstijn, zoudt 
U zo goed willen zijn om de afschriften van mijn diploma te 
bewaren? (…) Mijn schooltje in Baarn gaat nog steeds door hoewel 
de helft van mijn leerlingen reeds de grote reis met onbekend 
doel moest ondernemen. (…) Worden we deze week vergeten, dan 
zijn we de volgende week aan de beurt, maar ik vrees, dat het heel 
nabij is. (…) Vaarwel, en misschien.....tot ziens!’
Blijdenstijn meldt hierover: ‘(…) Annie was een lieve leerlinge, 
waarvan wij allen hielden. Zij is uit een orthodox joods gezin en 
haar enige aspiratie is steeds geweest het joods bijzonder onderwijs 
te dienen. (…) Ik heb haar moeten meedelen, dat ik aan haar 
verzoek niet kon voldoen. Men mag nu eenmaal aan joden geen 
diensten bewijzen of (nog erger) iets van hen in bewaring nemen. 
Ik heb haar geschreven, dat zij zich geen zorg moet maken, dat 
deze afschriften geen waarde hebben en dat ik eventueel bij verlo-
ren gaan van ‘t origineel haar, met de gegevens uit mijn archief en 
die van ‘t departement in Den Haag, met weinig moeite een dupli-
caat kan verschaffen. Ik hoop, dat zij mijn bezwaar zal begrijpen.’

dappEr
‘Ik kan me over zijn houding tegenover 
Annie nog steeds ontzettend kwaad maken’, 
zegt schrijfster Nechamah Mayer-Hirsch 
(73), die enige jaren terug door het NMKA 
op de hoogte werd gesteld van de vondst 
van de dagboeken. ‘Mijn onderduikouders 
daarentegen waren heel dapper. Eenvoudige 
mensen, maar die waren vaak het moedigst. 

Heel wat joden zijn gered door mannen en 
vrouwen uit de arbeidersklasse.’ Het woord 
jodinnetje was volgens haar gangbaar in die 
jaren. Mayer-Hirsch: ‘Een populair jeugdboek 
was Het jodinnetje van Elspeet. Ik ben zelfs nog 
wel eens gestuit op een opstelwedstrijd in die 
tijd, gewonnen door een jong, joods meisje. 
Kon niet, werd gezegd, want zo konden joden 
niet schrijven. Het sloop erin en het was teke-
nend hoe men toen in Nederland over joden 
dacht.’ Ze vertelt dat Annie het jongste kind 
was van haar grootouders, die de oorlog enkel 
hebben overleefd omdat er geen transporten 
meer vertrokken uit Westerbork. ‘Zij hebben 
mij opgevoed. Gek waren ze op Annie, maar 
ik kende haar alleen van de foto op de kast. 
Ze hadden graag gewild dat ik in haar voet-
sporen was getreden, maar daarvoor was het 
vak voor mij te beladen.’ 

Peter Magnée

Het door Honoré Blijdenstijn minutieus bijgehouden 

verslag van de oorlogsjaren wordt momenteel op 

blijdenstijn.blogspot.nl. online gezet door de stichting 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) De 

dagboeken zijn tot maart 1941 digitaal ontsloten.

‘Zoudt u de afschriften   van mijn diploma 
willen bewaren?’
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‘de helft van mijn leeRlingen heeft de 
gRote Reis met onbekend doel Reeds 
moeten ondeRnemen’



Sylvia Tas: 'Lesgeven aan hoogbegaafde kinderen is 
maatwerk.'

Joelend en schreeuwend rennen en spelen de 
kinderen buiten in de stralende zon op het 
schoolplein. Het is het ochtendspeelkwartier 
op basisschool Tweemaster-Kameleon in het 
Zeeuwse Oost-Souburg. Zodra de sonore 
bel klinkt, staan de leerlingen vliegensvlug 
in nette rijtjes voor de schoolingang. Aan 
niets is af te zien dat een deel van deze jonge 
kinderen iets bijzonders heeft. Ze zijn hoog-
begaafd en volgen op deze Daltonschool een 
aangepaste lesmethode. Directeur Eckhardt: 
‘Sinds ruim een half jaar bieden we behalve 
in de midden- en bovenbouw ook in de kleu-
terklassen onderwijs aan jonge, hoogbegaafde 
leerlingen. Vanaf maart zitten deze kinderen 
uit groep 1/2 elke dag bij de hoogbegaafde 
leerlingen van groep 2/3 in de klas.’

KapiTaaLvernieTiging
Op de vraag of zulke kinderen op die jonge 
leeftijd al wel zo gepusht moeten worden, 
antwoordt Eckhardt gepassioneerd: ‘We 
vinden het heel normaal om kinderen aan 
de onderkant van de intelligentieladder te 
stimuleren. Nederland staat dan ook aan 
de top wat betreft onderwijs aan minder 
begaafde leerlingen. Maar ten aanzien van 
onderwijs aan hoogbegaafden doen we het 
slechter dan landen als Kazachstan en Azer-
beidzjan. De 2,5 procent van de kinderen in 
Nederland die hoogbegaafd is, heeft er óók 
recht op om gestimuleerd te worden. Slechts 
19 procent van die kinderen komt nu op 

de universiteit terecht. De overige 81 procent verdwijnt in het 
hbo of lager. Dat is gewoon pure kapitaalvernietiging. Als al op 
jonge leeftijd wordt ingegrepen, dan voorkomt dat later grote 
problemen, zoals zelfmoord. Momenteel gebeurt dat bij deze 
groep aanzienlijk vaker dan bij de rest van de bevolking. Wij zien 
al resultaten van ons aangepaste onderwijs voor deze leerlingen. 
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‘Het gaat om slim én  gelukkig zijn’
Kleine professortjes in de dop worden ze 
vaak genoemd: hoogbegaafde kinderen. 

Sinds een half jaar heeft basisschool 
Tweemaster-Kameleon in Zeeland zelfs 
een kleuterklas voor deze slimmeriken. 

Directeur John Eckhardt: ‘Onderwijs voor 
hoogbegaafden is in Nederland slechter 

geregeld dan in Kazachstan.’ 

Hoogbegaafde kleuters leren naast metrieke stelsel ook samenspelen
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Ouders vertellen reeds na een maand dat 
kun kinderen veel beter in hun vel zitten, 
terwijl ze getraumatiseerd bij ons bin-
nenkomen, omdat ze zich jaren hebben 
moeten inhouden.’

KanTTeKeningen
‘Ik heb altijd een aantal vragen: hoeveel 
leerlingen zitten in zo’n klas en hoeveel 
leerkrachten staan er voor zo’n klas?’ 
Orthopedagoog José de Pauw-Voets, 
gespecialiseerd in leerstoornissen met 
speciale aandacht voor hoogbegaafdheid 
bij kinderen, zet enige kanttekeningen bij 
dit onderwijs. ‘Ten aanzien van het soci-
ale aspect heb ik ook mijn vragen. Wat 
doen ze op dat gebied voor hoogbegaafde 
kinderen? Hoe gaan ze te werk met hen? 
Die leerlingen zijn namelijk erg ingesteld 
op hun eigen functioneren. Ze willen 
vaak alleen dingen doen die ze leuk of 
interessant vinden. Daardoor leren ze 
niet de benodigde sociale vaardigheden 
en ze haken bijvoorbeeld vaak af bij kring-
gesprekken.’ Toch wil De Pauw niet oor-
delen over deze hoogbegaafde kleuterklas. 
‘Ik heb die klas niet gezien, dus hoe zo’n 
klas reilt en zeilt kan ik niet beoordelen.’

SociaLe vaardigheden
Eckhardt benadrukt dat de school juist 
het sociale aspect niet uit het oog wil 
verliezen: ‘We vinden het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden bij deze leerlin-
gen óók heel belangrijk. Deze kinderen 
moeten beseffen dat zíj anders zijn en 
ze moeten leren omgaan met leeftijds-
genoten die niet hoogbegaafd zijn. Het 
grootste gedeelte van de mensen zit niet 
op dat niveau. Daarom willen wij juist 
niet dat ze in een sociale biotoop komen. 
Daar zorgen we voor door deze kinderen 
bewust in lokalen te zetten die tussen de 
andere lokalen liggen. Verder hebben 
onze hoogbegaafde leerlingen altijd 
gezamenlijk pauze met de rest van de 
leerlingen. Zo leren ze samenspelen met 

"gewone" kinderen en ontwikkelen ze hun motorische vaardigheden 
beter. Daarin lopen ze vaak flink achter.’

roze oLifanT
Niet alleen de hoogbegaafde leerlingen hebben een speciale aanpak 
nodig volgens De Pauw. Ook de leerkrachten dienen bijgeschoold te 
worden over hoogbegaafdheid. ‘Leraren moeten heel veel weten van 
hoog intelligente kinderen. Als een leerkracht tegen zulke kinderen 
een verhaaltje afsteekt over een roze olifant, dan zullen die leerlin-
gen zeggen dat olifanten helemaal niet roze maar grijs zijn. Dat lijkt 
iets pietluttigs, maar hoogbegaafde kinderen zijn heel feitelijk. Zo’n 
onschuldig verhaaltje kan dan erg hoog oplopen tot een welles-nie-
tes discussie. Daar moet je als leerkracht mee om kunnen gaan.’ 
Eckhardt beaamt dat het wel een andere manier van lesgeven is. 
‘Niet alleen wat betreft het voorbeeld van de roze olifant, maar ook 
hoe je dingen uitlegt. Normaal gesproken doe je dat als leerkracht 
“bottom up”. Stap voor stap, dus met kleine stukjes, bouw je van 
onderaf een geheel op. Hoogbegaafde leerlingen hebben juist “top 
down” les nodig. Ze willen eerst het gehele overzicht hebben: weten 
waarom je iets moet doen of waarom iets op een bepaalde manier 
in elkaar steekt. Dus bij deze kinderen leg je bijvoorbeeld eerst 
het gehele metrieke stelsel uit en pas daarna ga je de tussenstapjes 
toelichten.’

van avi 0 ToT avi 11
Coördinator en leerkracht Sylvia Tas van de hoogbegaafde groep 
2/3 op de Zeeuwse school geeft met veel passie en plezier les aan 
deze kinderen. Het vereist wel maatwerk. ‘Je moet per hoogbegaafd 
kind afstemmen op zijn of haar niveau. Dat vraagt heel veel van je 
als leerkracht. Daarom zetten we per klas meestal ook een onderwij-
sassistent in, die de leerkracht ondersteunt. Het lesgeven is verder 
heel gedifferentieerd. Zo loopt het leesniveau binnen één klas van 
Avi 0 tot Avi 11. Dat zijn elf niveaus. De niveaus zijn uiteraard ook 
niet statisch. Leerlingen ontwikkelen zich verschillend ten opzichte 
van elkaar. Na twee maanden kan de leerling al weer op een hoger 
niveau zitten dan bij de start van het schooljaar.’ 

Meer vriendjeS
Toch onderstreept ook Tas het sociale aspect bij het lesgeven aan 
hoogbegaafde leerlingen. ‘Het gaat er gewoon om dat deze kinderen 
zich goed ontwikkelen: niet alleen cognitief, maar ook sociaal en 
motorisch.’ De Pauw: ‘Uiteindelijk gaat het bij hoogbegaafdheid om 
slim én gelukkig zijn.’ Dat lijken de kinderen in de hoogbegaafde 
kleuterklas van juf Sylvia duidelijk wel te zijn. Dave (5 jaar) tijdens 
de rekenles: ‘Ik heb hier meer vriendjes, omdat ik ze beter ken. Ze 
zijn meer zoals ik.’

Ludianne Hoogsteen

‘Het gaat om slim én  gelukkig zijn’
Hoogbegaafde kleuters leren naast metrieke stelsel ook samenspelen



Volg nu een bachelor- of masteropleiding met de Lerarenbeurs. Dit verhoogt niet alleen je eigen niveau, maar ook 
dat van je leerlingen. De Lerarenbeurs maakt deel uit van de Lerarenagenda, die persoonlijke groei en ontwikkeling 
in het onderwijs stimuleert. Bijna 40.000 collega’s gingen je voor. Haal ook het maximale uit jezelf én zie dat terug 
in je klas. Een Lerarenbeurs aanvragen kan van 1 april tot en met 31 mei 2014. Ga naar www.delerarenagenda.nl.

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas.
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GEPENSIONEERDEN
rayon oostelijke en Westelijke Mijnstreek
Woensdag 14 mei, 14-17 uur, Biesenhof, Biesenweg 1, 
Geleen. Voorjaarsontmoeting. Met: aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen binnen organisatie, huldiging jubilarissen, 
éénakter Mirad, een jongen uit Bosnië, Poolse zang en 
dansgroep Podlasie. Opgave(bij eigen rayon): Oostelijke 
Mijnstreek: J. Janssen, Past. Spiertsstr. 5, 6467 CP 
Kerkrade, jozefbernardjanssen@hetnet.nl, girorek. 
0259411 tnv CNV Onderwijs O.M. PA te Kerkrade; Weste-
lijke Mijnstreek: S. Eurelings, Bosrank 2, 6181 MN Elsloo, 
sefeurelings@ziggo.nl, girorek. 0259734 tnv CNV Onderwijs 
W.M. PA te Oirsbeek.

rayon Utrecht
Woensdag 21 mei, 14.30-16 uur, excursie naar Slot Zuylen 
in Oud-Zuilen (Utrecht). Helaas niet geschikt voor rollator- 
of rolstoelgebruikers. Persoonlijke uitnodiging volgt. Info/
aanmelden (voor 15 mei): Ria Lasthuis, (0348) 41 19 68, 
r.lasthuis-bakker@hccnet.nl.

rayon noord-holland noord
Donderdag 22 mei, 10.30 uur ontvangst, Centrale Bibli-
otheek Alkmaar. Ledenvergadering; bestuurszaken; 
huldiging jubilarissen; lunch; 13.30 uur rondleiding 
gemeentearchief. Info/aanmelden: A. Bouma, (072) 511 67 
91, atm.bouma1@upcmail.nl.

rayon ‘s hertogenbosch
Dinsdag 13 mei, 14 uur, SCC De Helftheuvel, Helftheuvel-
passage 115, ’s-Hertogenbosch. Ledenbijeenkomst met 
ontmoeting, informatie en lezing door Rob de Vrind over 
vestigingswerken in ’s-Hertogenbosch. Info/aanmelden: 
Gerrit Mol, (073) 521 41 09, g.mol@ziggo.nl.

rayon drenthe
Dinsdag 20 mei, 13 uur, Hotel Emmen (V.d. Valk), Verl. 
Herendijk 50, Nieuw Amsterdam, Jaarvergadering. Met 
o.a. informatie over de laatste ontwikkelingen in de zorg 
(WMO). Info/aanmelden: (0599) 56 53 63, (06) 44 05 28 39, 
vls.v@xs4all.nl, fietstas4ever@hotmail.com.

rayon West-Brabant
Donderdag 12 juni, excursiereis naar Lier, Belgie. Vertrek 
vanaf station Essen (trein van 09.10 uur). In Lier: koffie, 
lunch, verkennen historisch centrum o.l.v. gidsen. Vertrek 

16.50 uur, aankomst 17.50 uur Essen. Kosten:  
€ 12,50 (leden); € 17,50 (introducees); overma-
ken op rek.nr. 254230 tnv penningmeester CNVO 
Rayon West-Brabant. Info/aanmelden (voor 25 
mei): J. Oerlemans, janello@hetnet.nl, (0167) 56 
40 13.

ANDERS ACTIEVEN
Dinsdag 27 mei, 10.30 uur (inloop) (+ lunch), 
Regio-/netwerkbijeenkomst, Hotel Merks, 
Brustraat 55, Roosendaal (West Brabant). Met: 
presentatie (en discussie) Actuele ontwikkelingen 
in de sociale zekerheid, door juridisch adviseur 
Wanne Ho (schriftelijke vragen kunnen vooraf 
worden ingediend, ter bespreking; toesturen 
aan wanneho@cnvo.nl); workshop/vraagspel 
door Harry Huis: Breek los, toon jezelf; afsluiting, 
evaluatie, informeel samenzijn. Info/aanmelden 
(voor 16 mei): huihar30@gmail.com, (06) 30 22 
33 61.

INVALLERS
Woensdag 28 mei, 17-20 uur (incl. broodjes), 
Michaelschool, H. Seghersstraat 3, Leeuwarden. 
Netwerkbijeenkomst invallers. Thema: CNV 
Onderwijs netwerk invallers Noord. Over: infor-
mele kennismaking; nieuwe ontwikkelingen in 
onderwijsland; lesgeven als de beste; collegiale 
uitwisseling en rechtspositioneel advies. Info/
aanmelden (voor 20 mei): werkgroepinvallers@
cnvo.nl.

NETWERK LIMBURG: PO/VO/
MBO/ODV/HO
Donderdag 5 juni, 16.30 uur (inloop), basisschool 
Lahrhof, Romeinenstraat 30, Sittard. Regiobij-
eenkomst Netwerk Limburg. Met workshops: 1) 
Dyslexie en Kurzweil 3000 op school, 2) Wat zijn de 
juridische aspecten van een uitkeringsrecht m.b.t. 
de aanvraag, toekenningen en verplichtingen?,  
3) In balans meer kans: wie ben ik in een team?  
wie ben ik voor de klas?, 4) Een leerling met 
autisme in je klas, 5) Kinderen in groep 2: klanken 
en vormen of toch al lezen? Info/aanmelden (voor 
30 mei): netwerklimburg@cnvo.nl, o.v.v. Sittard 
en workshopnummer(s).

Vereniging
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!

Volg nu een bachelor- of masteropleiding met de Lerarenbeurs. Dit verhoogt niet alleen je eigen niveau, maar ook 
dat van je leerlingen. De Lerarenbeurs maakt deel uit van de Lerarenagenda, die persoonlijke groei en ontwikkeling 
in het onderwijs stimuleert. Bijna 40.000 collega’s gingen je voor. Haal ook het maximale uit jezelf én zie dat terug 
in je klas. Een Lerarenbeurs aanvragen kan van 1 april tot en met 31 mei 2014. Ga naar www.delerarenagenda.nl.

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas.
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Spelen in het groen bevalt de leerlingen van de valentijn.
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Spelen in het groen
Boomstammen, takken, struiken en modder. 
Steeds meer schoolpleinen van basisscholen 

zien er zo uit. Groene schoolpleinen zijn in trek 
en leerlingen waarderen ze ook meer dan de 

‘grijze’ pleinen, zo blijkt uit onderzoek.

meer samenspel zorgt. Marjan Deurloo ontwierp het plein. Haar 
kinderen zaten op De Valentijn. Voor de kleuters was er toen al 
een apart schoolplein ingericht met struiken, stammen en een 
eigen hutje. Toen de kinderen naar groep 3 gingen, was dat over. 
Dat vonden ze zo jammer dat Deurloo besloot te vragen of ze het 
grote pauzeplein om mocht toveren tot een groen plein. Ze kreeg 
toestemming van de directeur en ging aan de slag. Het beviel 
haar zo goed dat ze een eigen bedrijfje startte. Juffie in ’t groen, 
zoals ze het bedrijf doopte, werkt als landschapsecoloog en edu-
cator onder andere voor verschillende scholen. Op De Valentijn 
heeft Deurloo niet alleen gezorgd voor de groene pauzeplaats, 
maar geeft ze in het groeiseizoen ook één keer in de week les in 
de moestuin, die op tien minuten loopafstand van de school ligt. 
Tuinbouw is een vast onderdeel van het curriculum van een vrije 
school. Een groen plein is niet verplicht, maar de school is er erg 
blij mee. Ook de kinderen hebben veel plezier, al is het klimrek 
ook nog steeds in trek.

Op het Vliepad in Harderwijk liggen twee 
scholen naast elkaar. De ene basisschool, 
Het Baken, heeft een schoolplein met alleen 
maar grijze tegels en een enkel speeltoestel. 
Basisschool De Valentijn heeft veel minder 
tegels. Daar hebben ze namelijk een groen 
schoolplein met boomstammen, struiken en 
een waterpomp. 

verSTopperTje TUSSen 
STrUiKen
Het is pauze op vrije Basisschool De Valen-
tijn. Er wordt niet gevoetbald zoals op het 
naastgelegen schoolplein, maar gespeeld met 
boomstammen en een waterpomp en verstop-
pertje gedaan tussen de struiken. Sinds 2010 
heeft de school een groen schoolplein. De 
school wilde dat graag, omdat het goed is voor 
de motoriek, tot minder agressie leidt en voor 

LeerLingen Leggen groen 
pLein aan 
Op de Praktijkschool Breda, sector groen, heb-
ben leerlingen meegeholpen met het aanleggen 
van een groen schoolplein op de Nuts Basis-
school in Teteringen. Docent Ineke van Oorschot 
maakte het ontwerp en de studenten hielpen 
mee met de uitvoering. Zo maakten ze onder 
andere de looppaden tussen de moestuinen 
en een klimmuurtje. Ook mochten ze zelf alles 
uitmeten en uitzetten. Zes dagen werkten de 
leerlingen aan het plein en volgens Van Oor-
schot waren ze erg enthousiast. ‘Na die dagen 
zagen ze het resultaat van hun harde werken.’
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Meer vriendjeS
Wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit heeft aan-
getoond dat spelen in het groen op school positief effect heeft op 
leerlingen. Aan 345 kinderen uit groep 4, 5 en 6 met groene en 
grijze pleinen is gevraagd hoe zij de pauze waarderen. Een 9,1 geven 
kinderen aan het groene plein en een 7 aan het grijze. Deurloo: 
‘Een jongen van de school hiernaast zei ooit tegen mij dat hij liever 
op deze school zat, omdat hij zo graag hier buiten wilde spelen in 
de pauze, maar van zijn ouders mocht hij niet.’ 
Uit het onderzoek blijkt verder dat kinderen minder gepest worden 
op school en meer vriendjes hebben. Onderzoeker Jolanda Maas 
heeft geen onderzoek gedaan naar de redenen daarvan. Aan de 
deelnemende kinderen werd slechts gevraagd of ze werden gepest 
en of ze veel vriendjes hadden. Deurloo heeft wel een idee waar dat 
door kan komen. ‘Op een groen schoolplein kunnen kinderen in 
allerlei hoekjes spelen en ziet het er overal net iets anders uit. Dat 
stimuleert de fantasie van kinderen. Je kan steeds andere dingen 
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doen en kinderen gaan ook meer samenwerken, 
terwijl je met een normaal speeltoestel maar 
één spel kan spelen.’ Nadeel is wel dat kinderen 
sneller vies worden. Zo ook in Harderwijk, waar 
kinderen op hun knieën in de modder zitten 
en met de waterpomp het zand nog drassiger 
maken. ‘Even afkloppen voor ze de klas weer 
ingaan en dan is er niks aan de hand’, volgens 
Deurloo. 
Ook worden op scholen met groene schoolplei-
nen meer lessen buiten gegeven, blijkt uit het 
onderzoek. Lessen over natuur, maar ook gym 
en tekenen. Op De Valentijn werd altijd al veel 
les buiten gegeven. ‘Als het lekker weer is gaat de 
leraar gewoon naar buiten en krijgen kinderen 
bijvoorbeeld buiten rekenen. Dan gaan ze met 
een krijtje op de grond rekensommen doen’, 
vertelt Deurloo. Ook hebben de leerlingen door 
het groene speelplein de mogelijkheid om buiten 
theaterstukjes te spelen, omdat er van hout en 
tegels een klein amfitheater gemaakt is.  

nieT zoMaar een TUin
Een groen schoolplein is niet zomaar een plekje 
met wat gras en bomen. Het moet een geheel zijn 
en samen een landschap vormen, weet Deurloo. 
Er moet reliëf zijn, verschil in donker en licht 
en er moeten ook voldoende materialen zijn 
waardoor de tuin veranderbaar is. ‘Ideaal is het 
als twintig procent van het plein bestaat uit losse 
materialen. Kinderen kunnen dan zelf de tuin 
veranderen. Maar het plein moet zo ingericht 
worden dat niet alles meteen kapot gaat. Je kan 
wel allemaal plantjes planten, maar kinderen 
lopen overal doorheen. Uiteraard moet het ook 
veilig blijven. Ze moeten het idee hebben dat ze 
zich kunnen verstoppen en spannende dingen 
kunnen doen, maar het plein moet zo ingericht 
worden dat leraren overal zicht op hebben.’

Tim Steen

Spelen in het groen zeLf een groen SchooLpLein? 
De ministeries van Onderwijs en Volksgezond-
heid maken het voor scholen mogelijk om een 
gezond schoolplein aan te leggen. Daar krijgen 
jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen 
in een uitdagende, groene en rookvrije omge-
ving. Scholen uit het basisonderwijs, middelbaar 
onderwijs en het mbo kunnen via gezondeschool.
nl/schoolpleinen een aanvraag indienen via een 
open inschrijving. Uit de aanvragen worden 48 
scholen geaccepteerd. 
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Leden vaststellingscommissie  
gezocht  
CNV Onderwijs is op zoek naar mensen die zitting 
willen nemen in de vaststellingscommissie diagnosti-
sche tussentijdse toets van het College voor Examens. 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs leggen vanaf 
het schooljaar 2015-2016 zo’n toets af aan het eind van 
de onderbouw. Om deze toets uit te voeren is het CvE 
belast met de taak drie vaststellingscommissies in te 
stellen, te weten een commissie Nederlands, Engels 
en wiskunde. Hiervoor worden docenten gezocht die: 
beschikken over een goede vakkennis; recente er-
varing hebben met en les geven aan klassen in het 
eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
in het betreffende vak; geen auteur van een les- en/
of onderwijsmethode zijn; belangstelling hebben voor 
examenopgaven; geen lid van de constructiegroep van 
Cito zijn. Deskundigheid op het gebied van examinering 
en toetsing is gewenst. De taakomschrijving luidt als 
volgt: meewerken aan de constructie-opdracht aan 
Cito voor de diagnostische tussentijdse toets; vaststel-
len van de opgaven van deze toets en het adviseren 
over de normering daarvan. Daarnaast zoekt het CvE  
mensen voor de vaststellingscommissie Frans vmbo. 
Belangstellenden kunnen zich met een beknopt cv 
melden bij ckeuten@dse.nl. Dit is ook het adres waar je 
terecht kan met vragen betreffende de vacature.

aanmelden voor de Mr 

 nieuwsbrief 
In de MR Nieuwsbrief van CNV Onderwijs van mei 

wordt uitgebreid ingegaan op de faciliteiten van 

medezeggenschapsraden in primair en voort-

gezet onderwijs. Wilt u zich aanmelden voor de 

MR Nieuwsbrief, stuur dan een mail naar: aan-

vraagopmaat@cnvo.nl of bel (030) 751 17 47.

Geef invulling aan het Leraren-
congres 2O14
De programmacommissie van het Lerarencongres 2014 is op 
zoek naar voorstellen voor inhoudelijke bijdragen aan het pro-
gramma van het congres op woensdag 8 oktober bij het Koning  
Willem I College in Den Bosch. De dag, georganiseerd door de 
Onderwijscoöperatie, zal in het teken staan van elkaar ontmoe-
ten en inspireren door onder andere lezingen en workshops. 
Bijdragen kunnen worden aangeleverd  op de website www.
onderwijscooperatie.nl. Scroll naar beneden voor de link naar 
het Lerarencongres.

Deadline aanvra-
gen Lerarenbeurs 
nadert 
De tijd begint te dringen voor leraren 
die nog een Lerarenbeurs willen aan-
vragen. Dit is namelijk nog mogelijk tot 
en met 31 mei. Met de Lerarenbeurs 
kunnen leraren een bachelor- of mas-
terstudie volgen om zich verder te spe-
cialiseren. Bovendien komt de werk-
gever in aanmerking voor een subsidie 
om het bijbehorende verlof van de 
leraar te ondervangen. Daarnaast zijn 
er Promotiebeurzen beschikbaar. Deze 
beurzen, waarvan de inschrijftermijn 
loopt van juli tot begin september, 
stellen een leraar in staat onderzoek 
te doen voor een proefschrift. Geselec-
teerde leraren worden vier jaar lang 
voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met 
behoud van salaris. Het aanvragen van 
een Lerarenbeurs kan via de website 
van DUO, www.duo.nl. Meer informatie 
over de Promotiebeurs is te verkrijgen 
via de website van NWO, www.nwo.nl.

Boekje columns Liesbeth  hermans 
Liesbeth Hermans heeft de columns die ze vier jaar 
lang schreef voor Schooljournaal gebundeld in een 
boekje met de titel b.s. De Maalstroom. Ze voegde er 
enige bespiegelingen aan toe en Frederika Scheu-
neman tekende er illustraties bij. Het boekje heeft 
de vorm van een tegel in Delfts rood, 15 bij 15 cm, en 
bevat veel discussievoer voor onderwijsmensen. Het 
kost € 6,95 (met verzending erbij € 9,50). Bij bestelling van grotere aantallen  
kan de prijs in over-
leg omlaag. Bestel-
lingen via liesbeth.
hermans@ziggo.
nl of tel. (0521) 51 
66 64. 
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• Liesbeth  Hermans •
 

• Liesbeth  Hermans •
 

Waarom komen juffen en meesters altijd tijd tekort?  
En waarom worden ze zo op de vingers gekeken? Kregen 
ze vroeger een betere opleiding? Hoe komt het dat het on-
derwerp ‘pesten’ zo vaak in het nieuws is? Moeten we ons 

werkelijk over veel leerlingen zorgen maken? Allerlei vragen 
waar basisschoolleerkracht Liesbeth Hermans (1961) 

antwoorden op zoekt.Tussen 2010 en 2014 schreef zij er 
columns over in ‘Schooljournaal’, het bondsblad van CNV 
Onderwijs. Die heeft ze in dit boekje thematisch geordend 
en voorzien van inleidingen, waarin ze probeert een aantal 

ontwikkelingen te verklaren.
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Ad Peeters (98, linksvoor) en Piet Leijse (99, rechtsvoor) uit Haarlem zijn samen meer dan anderhalve eeuw lid van 
CNV Onderwijs. Reden voor de bond om zelf op bezoek te gaan bij de gelauwerde ex-leraren. In aanwezigheid van 
beide families, waarvan de leden die op de foto staan, ook allemaal hun sporen in het onderwijs hebben verdiend, 
kregen Peeters en Leijse uit handen van vice-voorzitter Joany Krijt (staand derde van rechts) bloemen, een oorkonde 
en een gouden insigne met twee briljantjes voor 80 jaar lidmaatschap. Peeters begon zijn carrière in Haarlem op de St. 
Bavoschool Noord, terwijl vriend Piet zijn heil zocht op de St. Bavoschool Zuid. PM

piet en ad samen 160 jaar lid
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Je bent een goed opgeleide professional met ruime praktijkervaring. 
Je wilt jouw kennis delen met vak genoten in Afrika en Azië. Door een 
jaar of langer met ze samen te werken. Niet voor het geld, maar wel 
om ervaringen rijker te worden. Je bent tevreden met een vergoeding 
die gelijk is aan het salaris van je lokale collega’s. 

Schrijf je in voor Meet VSO op zondag 25 mei!
www.vso.nl

Werk aan de wereld

Werken voor ¤ 9,- per dag en rijker terugkomen?
Docent EFL
Leraar basisonderwijs 
Basisschool directeur
Docent speciaal onderwijs

Vereniging



tie, waardoor er een verminderde kans op werk ontstaat. 
Wij kiezen er dan ook voor geen nieuwe studenten aan 
te nemen, als wij op voorhand al weten dat de werkgele-
genheid minimaal zal zijn. Studenten die in voorgaande 
studiejaren met deze opleiding zijn begonnen, kunnen 
deze echter gewoon afmaken en die kunnen we uiteinde-
lijk ook nog wel een goede stage bieden.’

Beter een goede Buur
Het Roc van Twente in Hengelo kent gelijksoortige 
problemen voor hun opleiding verpleegkunde. Ook hier 
blijft de vraag naar stagiaires achter, terwijl er op de lange 
termijn voldoende werkgelegenheid is voor verpleegkun-
digen. Daarom wijst men in Overijssel de mogelijkheid 
van een studentenstop van de hand. In plaats daarvan 
zoeken ze de oplossing over de grens. Jaarlijks lopen er 
al acht studenten stage in Duitse ziekenhuizen in het 
grensgebied en dat aantal wordt verder uitgebreid.
Aan een stage in het buitenland kleven volgens stageco-
ordinator Alice Peper in gesprek met dagblad Tubantia 

zowel voor als nadelen: ‘De taalbarrière kan uiteraard 
een probleem vormen voor studenten, evenals het 
uitblijven van een stagevergoeding. Daar staat echter wel 
tegenover dat een buitenlandstage erg goed staat op je cv 
en dat in dit specifieke geval kost en inwoning worden 
aangeboden.’
De Duitsers zelf juichen de inzet van Nederlandse stagi-
aires volgens het Twentse roc alleen maar toe. Ze kunnen  
prima zelfstandig werken en bovendien zouden ze assertiever zijn 
dan hun eigen studenten. Daardoor zouden ze niet zo snel onder 
de indruk zijn van hiërarchische verhoudingen en dat wordt door 
onze oosterburen gewaardeerd als iets goeds.

rollenspel
Op het Koning Willem I College in Den Bosch zoekt men de oplos-
sing voor het probleem wat dichter bij huis. In plaats van een ver-
mindering van het aantal studenten kiest men er bij de opleiding 
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‘Studenten mogen niet 
de dupe worden’

Het is een steeds groter wordend 
probleem: mbo-instellingen die niet meer 
in staat zijn hun studenten een passende 

stageplaats te bieden. Het stelt de 
opleidingen voor de schone taak om in 

tijden van economische crisis passende 
oplossingen te bedenken.

Mbo dringend op zoek naar stageplaatsen

‘Onze stagiaires van de opleiding Handhaver 
Toezicht en Veiligheid Politie, een voorop-
leiding voor een baan bij de politie, kortweg 
HTV-P, dienen onder andere stage te lopen bij 
de gemeente, maar daar wordt fors bezuinigd. 
Het gevolg is een enorm tekort aan stageplaat-
sen’, aldus Ingrid Rood, woordvoerder van het 
Summa College Eindhoven. Het probleem van 
het tekort aan stageplaatsen in het mbo loopt 

synchroon met de economische crisis en de 
daardoor ontstane krapte op de arbeidsmarkt. 
En als je als onderneming dan toch personeel 
nodig hebt, dan bij voorkeur iemand met 
meer werkervaring dan een stagiair. Met name 
studenten die de beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) volgen, hebben te kampen met het 
probleem, aangezien zij hun gekozen vak vier 
dagen per week in de praktijk moeten leren.
Het probleem gaat zo ver dat scholen zich soms 
genoodzaakt zien opleidingen op te heffen. 
Het Summa College is daar een voorbeeld van. 
Rood: ‘Naast de gemeentebezuinigingen is de  
politie bezig met een grootschalige reorganisa-

‘Wij steken onze nek uit 
voor onze studenten’ 
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tot doktersassistent voor om in het eerste jaar juist meer studenten 
aan te nemen. ‘Studenten mogen immers niet de dupe zijn van een 
gebrek aan stageplaatsen, of een gebrek aan potentiële banen in de 
toekomst’, luidt de stellige mening van Jeannie Bertens, afdelingsdi-
recteur assistenten gezondheidszorg op het KW1C. ‘Wij willen onze 
nek voor ze uitsteken.’
Het betekent dat men in Den Bosch des te meer na moet denken 
over hoe de studenten hun noodzakelijke praktijkervaring op 
kunnen doen. Eén van de mogelijkheden die Bertens oppert, is 

het verminderen van het aantal stage-uren en 
het vermeerderen van het aantal lesuren op 
school: ‘Dat is een reële optie, aangezien onze 
school goed is uitgerust om praktijksituaties zo 
realistisch mogelijk na te bootsen. Het onder-
wijsaanbod blijft hetzelfde, enkel de verhoudin-
gen tussen de uren op school en de uren in de 
praktijk gaan daardoor op de schop.’
Bertens waakt ervoor dat de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod door de nieuwe maatregelen 
niet in het geding komt: ‘Uiteindelijk moet een 
student aan het eind van de opleiding hetzelfde 
niveau hebben bereikt als voorheen, alleen via 
een andere route. We gaan met onze plannen 
weliswaar tegen de stroom in, maar ik denk 
dat we goed bezig zijn. Daarnaast lobbyen we 
uiteraard ook nog gewoon bij de huisartsen 
en ziekenhuizen om reguliere stageplaatsen 
beschikbaar te krijgen.’

Jan van der Burgt

do’s en don’ts  
De meest recente barometer (maart 2014) van 
de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) onderstreept dat de stage-
kansen in de verpleegkunde en de zorg in het 
algemeen gering zijn. Hetzelfde geldt voor sta-
geplaatsen in de sector transport en logistiek, 
de mode-industrie, de dierverzorging en voor 
schoonheidsspecialisten. Deze sectoren kam-
pen, ondanks de weer aantrekkende economie, 
met de gevolgen van de crisis. Studenten die wat 
meer kans willen maken op een goede stage-
plaats kunnen zich volgens de barometer het 
beste wenden tot de detailhandel. Met name in 
de voedingsindustrie, de plantenteelt, de horeca 
en als pedicure liggen de stageplaatsen lande-
lijk voor het oprapen. Exacte cijfers over hoeveel 
studenten uiteindelijk een stage mislopen zijn 
volgens de SBB moeilijk te achterhalen. Stu-
denten kunnen namelijk ook de eer aan zichzelf 
houden en op voorhand al een opleiding kiezen 
waarin de stage-en arbeidskansen voor de toe-
komst gunstiger liggen.
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’s Morgens uit bed gebeld worden om ergens een zieke 
collega te vervangen. Ik moet er niet aan denken. Invallers 
overkomt zoiets echter regelmatig. Zij gaan dan naar een 
klas waarvan ze de gebruiksaanwijzing van de kinderen niet 
kennen. En dan mogen ze hopen dat ze de verschillende 
wachtwoorden, nodig om alle computerprogramma’s aan de 
praat te krijgen, ook nog kunnen vinden en de gehanteerde 
lesmethodes al eens gezien hebben. Dus ik snap best dat 
invalwerk niet altijd leuk is.  
Natuurlijk doe je met dit soort werk veel ervaring op. Maar 
op een gegeven moment verlang je naar een eigen klas, 
waarop je jouw eigen ideeën kunt loslaten. In verschillende 
keukens kijken mag dan leuk zijn, maar als er in de leukste 
keukens toch geen vacatures komen, dan schiet je er ook 
weinig mee op. 
Nu zijn er natuurlijk een hoop vaststaande vervelendheden 
aan invalwerk die niet te veranderen zijn. Maar wij, als vaste 
medewerkers, kunnen het onze invalcollega’s wel een stuk 
gemakkelijker maken. Zo is het niet fijn als je op een school 
komt vervangen en je ziet de hele dag geen enkele volwas-
sene, op de conciërge na, die je ’s morgens de weg heeft 
gewezen. Het gebeurt.
Het is ook handig om ergens een leerlingenlijst en plat-
tegrond met namen te kunnen vinden. Helaas, geregeld 
onvindbaar. 

En wat te denken van de opdracht:  handvaardigheid zelf 
invullen. Alsof je op een vreemde school ook meteen alle 
knutselmaterialen weet te vinden.
En nu wil ik niet het braafste meisje van de klas uithangen, 
maar ik vond het een eyeopener om te weten dat ik mijn 
lessen het beste twee weken vooruit kan plannen. Immers, 
mocht ik net op mijn ‘plandag’ ziek worden dan staat er 
tenminste toch een programma genoteerd voor de vol-
gende week. 
Het allerergste vind ik echter nog dat ik wel eens van inval-
lers hoor, dat er scholen zijn die net doen alsof er geen 
moeilijke kinderen of groepen bestaan. Dat als je op zo’n 
school beweert dat Pietje wel heel brutaal of vervelend 
doet, de vaste collega’s dat dan helemaal niet herkennen. 
Voor een paar dagen overleef je heus wel een paar kinde-
ren die zich misdragen, maar je voelt je wel erg in de steek 
gelaten als je bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof ver-
vangt in een zogenaamd niet-moeilijke klas. En dat terwijl 
iedereen voor zijn eigen klas een handleiding voor lastpak-
ken in zijn hoofd heeft zitten. 
Daarom: kom op collega’s, sommige kinderen en klassen 
zijn verdomd moeilijk te hanteren. Laten we daar eerlijk 
over zijn tegenover onze invalcollega’s. Dat steuntje in de 
rug kunnen ze echt wel gebruiken als ze ons werk komen 
overnemen.

kom op collega’s, 
laten We eerlijk 
zijn tegen onze 
invalcollega’s

Vervelend vervangwerk

Helmy van dooren

Helmy van dooren is 
46 jaar en leerkracht 
van groep 4 op basis-
school de korenaar in 

Helmond

column
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www.scolix.nl

www.scolix.nl

Scolix zoekt in opdracht van de 
Unicoz onderwijsgroep een

adjunct-directeur/
locati eleider

voor Katholieke basisschool 
de Oostwijzer te Zoetermeer

voor meer informati e zie:

  Spectrum-SPCO is een professionele organisatie en verantwoordelijk voor negen basisscholen in 
Lansingerland (ten noorden van Rotterdam). 190 medewerkers zijn dagelijks verantwoordelijk voor het 
onderwijs aan ruim 2200 leerlingen. Het stafbureau verzorgt de beleidsondersteuning van bestuur en 
scholen.

Het bestuur van Spectrum-SPCO is per 1 augustus 2014 voor drie van haar basisscholen in Berkel en Rodenrijs op 
zoek naar groepsleerkrachten LB (bij voorkeur). Het gaat om de volgende scholen: 

 CBS Prins Johan Friso (groep 8, wo/do/vr, wtf 0,6220)
 CBS Prinses Máxima (groep 8, wo/do/vr.mo, wtf 0,5371)
 CBS Prins Maurits (groep 3/4, wo/do/vr, wtf 0,6220)

Nadere informatie over de vacatures is te vinden op de website van Spectrum: www.spectrum-spco.nl 

CBS De Zaaier is een christelijke school die 
open staat voor alle kinderen uit Andel en 
omgeving.

De school telt 225 leerlingen, verdeeld over 
10 groepen. Er werken 17 personeelsleden,
incl. intern begeleider, remedial teacher en 
onderwijsassistente.

Het mission statement: ‘Ruimte voor groei’ 
geeft kort en krachtig aan waar
CBS De Zaaier voor staat.
In alle groepen wordt 
handelingsgericht gewerkt.

Het bestuur van de Vereniging “Een School met de Bijbel” te Andel 
zoekt per 1 september 2014, of zoveel eerder als mogelijk, voor

CBS De Zaaier
een

ENTHOUSIASTE DIRECTEUR (m/v)
De vacature ontstaat door vertrek van de huidige directeur.

Volledige vacature, profielschets directeur en informatie over
de school op www.dezaaierandel.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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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
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kleine advertenties
Te huur: 

In de kop van Drenthe: vrijstaand, sfeervol en verzorgd 
vakantiehuis met grote tuin voor 2-3 personen. Vlakbij 
meer, bos, hunebed en Pieterpad. Prachtige omgeving, zeer 
geschikt voor wandelen en fietsen. Hemelvaart en Pinkste-
ren vrij. Vrij van 10 mei t/m 12 juli en vanaf 16 augustus. 
Nu € 245,- p/w of € 35,- per nacht. Bel (050) 409 52 82, 
jvanweringh@hotmail.com

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

Op De Morgenster te Sleeuwijk 
staat de poort open voor

een enthousiaste groepsleerkracht 
(M/V)

voor:
•  groep 6
•  wegens vertrek van een collega 
•  wtf 0,7731 (28,5 uur)
•  werkdagen op maandag t/m donderdag
•  op tijdelijke basis
•  voor de periode 01-09-2014 t/m 31-07-2015

Wij zoeken een collega die:
•  volledig bevoegd is
•  goede kwaliteit kan bieden
•  zich enthousiast in wil zetten
•  in een groot team kan werken
•  meelevend lid is van een prot. christelijke kerk

De Morgenster is een protestant christelijke 
basisschool met
•  veel dynamiek
•  430 leerlingen verdeeld over 17 groepen
•  een enthousiast team van 34 collega’s
•  actieve ouders 
•   onderwijskenmerken als zelfstandigheid, brede 
ontwikkeling, betekenisvolle activiteiten

•  een goede zorgstructuur
•  actuele methoden
•   prima voorzieningen op het gebied van ICT 
waaronder digiborden

•  een mediatheek met gevarieerd aanbod

Als je deze uitdaging aandurft, word je van harte 
uitgenodigd te solliciteren. 

Sollicitaties uiterlijk 24 mei a.s. zenden aan het 
bestuur van de Vereniging voor 
PC Basisonderwijs te Sleeuwijk, p/a Tienhont 7, 
4254 CL  Sleeuwijk.
E-mailen mag ook: 
algemeen@morgenster-sleeuwijk.nl 
Nadere inlichtingen worden graag gegeven door 
Wim Marinissen (dir.) 
☎ 0183 309028 (school) of 0183 303175 (privé) en 
Laurien van Oosten-Bekendam (adj.dir.) ☎  0183 
301097 (privé)
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor week 23.
Voor informatie over de school, kijk ook op onze 
website: 
www.morgenster-sleeuwijk.nl en op 
www.scholenopdekaart.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.

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



 

STAAK
DONDERDAG 15 MEI!

M Informeer de schoolleiding dat je staakt
M Meld je komst op de website van je bond
M Check hier ook de vervoersregelingen naar Amsterdam.
M Reis je met meer dan 40 collega’s, dan is het mogelĳk
M een bus te organiseren! 
M Bewaar je stakingsoproep goed. Neem de oproepbrief
 Mmee naar Amsterdam op 15 mei. 
M Maak je eigen spandoek voor een levendig 
M Muziekgebouw. Wĳ zorgen voor een goed programma  
M en lekkere muziek.
M Kĳk regelmatig op de website van je bond voor de 
M laatste ontwikkelingen. Hier kun je deze flyer ook 
M downloaden en printen.

EXTRA
Na afloop van het programma kun je een demonstratieve 
rondvaart door de Amsterdamse grachten maken van 
14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf het Muziekgebouw, 
einde voor Centraal Station. Tickets gratis verkrĳgbaar 
bĳ de registratiebalie van je vakbond in het 
Muziekgebouw op 15 mei. Er zĳn vĳf boten beschikbaar. 
Wees er snel bĳ, vol = vol. 

 M 
Wat doe je als je staakt:

Amsterdam

Muziekgebouw aan ’t IJ 

(10 minuten lopen vanaf CS, uitgang IJ)

Deuren open: 12.00 uur 

Start actiebijeenkomst: 13.00 uur

Optreden band Diep Triest

Sprekers van de vakbonden

Docenten en ondernemers

MBO IN ACTIE
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