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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.

Typemiep (2)
Ik ben blij dat ik niet op de school 
van Marlies Sietsma in Zwartsluis 
werk! Want als ik een collega 
had die mij respectloos typemiep 
noemt, dan gaat de lol van het wer-
ken er wel vanaf. 
Renee Kaper

Procenten
Met verbazing lees ik in School-
journaal 9 over de cao voortgezet 
onderwijs en een procentuele 
loonsverhoging. Een verhoging 
in procenten is toch niet eerlijk! 
Schaal 16, toch al een dik salaris, 
krijgt er daardoor bijvoorbeeld 
€ 100,- bij en schaal 9 slechts 
€ 30,-. Onderwijsgevenden moet 
veel meer protesteren tegen deze 
gang van zaken. We moeten toch 
allemaal evenveel betalen voor een 
brood? Vecht voor loonsverhoging 

in centen! Dan krijgt iedereen even-
veel en worden de rijken niet steeds 
rijker. 
R. Zonneveld, Nieuwe Niedorp

Redactie: Andere brieven over de cao voort-

gezet onderwijs zijn deels verwerkt in het 

artikel op pagina 34/35.

Zorgen
Ik maak me zorgen. Jonge mensen 
krijgen geen baan of hoogstens iets 
tijdelijks. En als er iets dodelijk is 
voor  het werkplezier dan is het wel 
dat je nergens echt de kans krijgt 
wortel te schieten, een relatie op 
te bouwen met het team en, vooral, 
leerlingen. Gelukkig begint de 
noodzaak hier iets aan te doen ook 
tot de – soms vrij botte - hersens 
van Den Haag door te dringen. Wel-
licht kan onze bond in het kader van 
verder nadenken over de bapo en 

de noodzaak het werk van ouderen 
van karakter te doen veranderen 
hier ook iets aan doen. Maar laten 
we ook vooral niet denken dat al-
leen onze jonge collega’s bedreigd 
worden. Ook de iets ouderen wor-
den geraakt. En hoe! Ben je boven 
de 45, vergeet je kansen op een 
snelle nieuwe baan maar. En je zult 
maar een gezin, een huis en een 
hypotheek op je schouders voelen 
drukken. En die iets oudere collega, 
die is ook lid van onze bond.
Wim Stoop, Santpoort

Vrouwen
Briefschrijver Ad de Vries vindt, 
net als leiderschapsdeskundige 
Ada Knol, in Schooljournaal 8 dat 
vrouwelijke schoolleiders beter zijn 
dan mannelijke schoolleiders. Nou 
dacht ik toch echt dat in het mo-
derne onderwijs een meer indivi-
dualistische aanpak standaard zou 
moeten zijn. Niet meer dat stereo-
tiepe van ‘Jongens zijn beter in wis-
kunde, dus begin er maar niet aan 
meid.’ Maar De Vries harkt mannen 
en vrouwen vrolijk op hun eigen 
hoop en dan hebben de vrouwen ge-
wonnen. Zullen we het er maar op 
houden dat je beroepen hebt voor 
mensen in alle soorten en nader te 
bepalen maten en dat sekse er niet 
zo bar veel toe doet?
L.J.H. Bouwman, Pijnacker
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Typemiep (1)
Met de nodige verontwaardiging heb ik de column van Marlies Sietsma 
in Schooljournaal 8 gelezen. Het verrast haar elke keer met wat voor 
oplossingen de politiek komt. De basis is dat de samenleving gestimu-
leerd moet worden om het onderwijs en de mensen die het onderwijs 
mogelijk maken (ik neem aan dat hier leerkrachten bedoeld worden) 
meer te respecteren voor het werk dat zij doen. Zorgen dat men-
sen niet denigrerend over je doen als ze horen dat je in het onderwijs 
werkt. Men moet dit met bewondering aanhoren. Verbeter de wereld 
en begin bij jezelf: dan noem je iemand die een administratieve functie 
heeft waarschijnlijk geen typemiep!
J. Heldoorn

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.), Peter Magnée (eindred.) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Ruud van Diemen, Helmy van Dooren, Heidi Rust, Marlies Sietsma. Omslagfoto Henriëtte Guest Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Opgeven bij Recent t.a.v. Ray Aronds (ray@recent.nl) of Joop Slor (joop@recent.nl), Postbus 17229 1001 JE Amsterdam, tel. (020) 330 89 98. Personeels advertenties kunnen worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag 14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf € 106,– excl. BTW. 
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Op het vorige week geopende Aviation Training Centre van het Albeda College in Rotterdam kunnen studenten 
van het roc, maar ook werknemers die bijgeschoold willen worden, hun kansen op een baan in de internationale 
luchtvaart vergroten. Er wordt onder meer les gegeven in een op ware grootte nagebouwd vliegtuig. luchtvaart vergroten. Er wordt onder meer les gegeven in een op ware grootte nagebouwd vliegtuig. 
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Beroepsonderwijs en bedrijfsleven 
slaan handen ineen
‘Het mes snijdt aan twee kanten. Ik ben daarom niet bang dat 

bedrijven de dienst gaan uitmaken op scholen. Zij hebben goed 

opgeleid personeel nodig, wij de apparatuur om onze leerlingen 

op te leiden. Daar kun je heldere afspraken over maken.’ Dat zegt 

Gerard Schuttenbelt, voorzitter van de Sectorraad MBO van CNV 

Onderwijs over de grootscheepse fi nanciële steun van het bedrijfs-

leven aan het beroepsonderwijs. De steun is een gevolg van de 

afspraak van minister Bussemaker van Onderwijs voor hechte 

samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo en het regionale bedrijfs-

leven. Vorige week meldde De Telegraaf dat bedrijven voor tientallen 

miljoenen euro’s gaan investeren in het beroepsonderwijs. Doel is 

dat meer jongeren met een technische studie voor het bedrijfsleven 

kiezen. Naast geld krijgen de scholen de nieuwste machines, zodat 

leerlingen kunnen oefenen met de allerlaatste technieken. Het gaat 

om beroepen als procesoperator, loodgieter, ingenieur, installateur 

en elektrotechnicus. Intussen zijn er al meer dan zeventig projec-

ten waarin bedrijven willen investeren en waaraan ook de overheid 

en de regio’s bijdragen. Schuttenbelt: ’Uiteraard moeten scholen 

elkaar niet in de wielen rijden. Een mooi voorbeeld vind ik het uitwis-

selen van de studies automotive en bouwkunde door het Alfa Col-

lege en het Noorderpoort College in Groningen. Het is bedrijfsmatig 

veel slimmer dat een roc zo’n opleiding aanbiedt.’ Een kanttekening 

plaatst hij bij de mogelijkheid dat personeel van bedrijven eventu-

eel als docenten wordt ingezet. Dit om leerlingen te scholen in het 

juist toepassen van de techniek. ‘Ik vind dat scholen ernaar moeten 

streven dat hun personeel voldoende wordt bijgeschoold om zelf 

de inhoud over te dragen.  Die collega uit het bedrijfsleven moet de 

kers op de taart zijn en juist dat beetje extra bieden.’ PM
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‘Niet ingrijpen in schoolkeuze ouders’
De segregatie in het basisonderwijs is de laatste jaren licht 

gedaald, blijkt uit onderzoek van Forum, instituut voor mul-

ticulturele vraagstukken. De winst is vooral te danken aan 

pilots in twaalf grote steden. Daar deden 315 scholen mee 

aan een proef voor een evenwichtiger verdeling van etnici-

teit en slaagde twee derde daar in. Forum meent dat hier-

uit blijkt dat er met gericht beleid een wereld te winnen is. 

Toch is het instituut niet optimistisch. Want als er niemand 

ingrijpt, zal de tweedeling tussen witte en zwarte scholen 

de komende jaren snel groter worden. Bij schoolbesturen 

is weinig animo voor de strijd tegen segregatie, gemeenten 

hebben geen geloof meer in de gemengde school en het 

kabinet grijpt ook niet in, aldus Forum. Onderwijskundige 

Zeki Arslan van Forum zegt in Trouw: ‘Ook bij de onder-

wijsbonden zie ik helaas niemand opstaan die gemeenten, 

schoolbesturen en ouders inspireert en motiveert om ver-

der te gaan.’ 

Helen van den Berg, voorzitter CNV Onderwijs, reageert 

hierop: ‘Wij vinden dat de schoolkeuze een recht is van 

ouders waar we zo min mogelijk op willen ingrijpen. Het is 

voor ons ook een principiële zaak om vooral in te zetten op 

de kwaliteit van scholen, ongeacht of het witte of zwarte 

scholen zijn. Ieder kind heeft recht op het best mogelijke 

onderwijs. En natuurlijk is het goed als de leerlingen op een 

school de bevolkingssamenstelling van een wijk refl ecte-

ren. Maar daar actief op ingrijpen vinden we een stap te ver 

gaan. Uiteraard is het wel goed om voortdurend met elkaar 

het belang van samen naar school gaan te benadrukken 

zodat kinderen al op jonge leeftijd leren samenleven met 

diverse culturen.’ CdG



‘De glinstering in zijn ogen is weg.’ 

Aan het woord is de moeder van de 

13-jarige Patrick. De scholier van het 

Einstein Lyceum in Hoogvliet staat cen-

traal in de vierde en voorlopig laatste 

afl evering van het RTL5-programma 

Project P: Stop Het Pesten die afgelo-

pen maandagavond werd uitgezonden. 

De commotie omtrent deze uitzen-

ding was niet van de lucht. De school 

was het niet eens met de aanpak van 

RTL en probeerde via de rechter de 

uitzending te verbieden, omdat het 

maken van beelden met de verborgen 

camera de privacy van de scholieren 

zou schenden. De rechter stelde de 

school in het gelijk en sommeerde RTL 

de beelden niet uit te zenden op straffe 

van een boete. De school, zo luidt de 

redenering, moet een veilige plek zijn 

voor leerlingen waar men geen rekening 

hoeft te houden met mogelijk verborgen 

camera’s. De zender heeft daarop de beelden van de klasgeno-

ten weggelaten en vervangen door een tekstuele uitleg van de 

gebeurtenissen en letterlijke quotes van de klasgenoten die de 

verborgen camerabeelden wel te zien kregen. Dat was volgens 

privacydeskundige Jan van Dijk, hoogleraar aan de Universiteit 

Twente, het enige juiste om te doen, zeker na de uitspraak van 

de rechter. ‘Maar’, voegt Van Dijk daar aan toe, ‘het kwaad 

was toen al geschied. Het zonder toestemming binnendringen 

van de school met verborgen camera’s is wat RTL het meest 

kwalijk mag worden genomen.’ De uiteindelijke uitzending laat 

zien dat Patrick en zijn klasgenoten de onderlinge confrontatie 

als positief ervaren, maar dat Patrick en zijn ouders hun krediet 

op de school hebben verspeeld. Het drietal is op zoek naar een 

nieuwe school.

Meer over het thema pesten op pagina 10 t/m 13

JvdB

Gepeste Patrick op zoek naar 
nieuwe school

SchoolNIEUWS

• Mannen voelen zich alleen tussen alle vrouwen 
in het onderwijs. Wat zou mannen over de streep 
kunnen trekken om het onderwijs in te gaan? 
Hogere salarissen, meer carrieremogelijkheden, 
minder knippen en plakken. Met deze uitkomsten 
van een onderzoek domineerde CNV Onderwijs 
recent het nieuws. 
• Wat concludeert opperfeminist en oud-Opzij-
hoofdredacteur Cisca Dresselhuys hieruit in 
een column? ‘Met Joany (Krijt, bestuurder CNV 

Onderwijs, red) heb je als vrouw geen vijand meer 
nodig.’ En ‘Joany vindt vrouwen te dom of te bang 
om hogere salarissen te eisen.’ 
• Ik had Cisca hoger ingeschat. Ik dacht in elk geval 
dat ze kon lezen. Het mannenonderzoek geeft 
namelijk de mening van mannen en vrouwen. Dus 
ja Cisca, vrouwen willen natuurlijk ook meer salaris. 
Maar de vraag was wat mannen over de streep 
zou trekken. Hen hebben we namelijk nodig.
Ciska de Graaff
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Patrick en presentator Dennis Weening
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Columns 
Liesbeth      
Hermans
Alle Schooljournaal-columns van Liesbeth 
Hermans nog eens op je gemak teruglezen? 
Dat kan in het boekje b.s. De Maalstroom, 
waarin veel discussievoer voor 
onderwijsmensen. Het kost € 6,95 (inclusief 
verzending € 9,50, bij grotere aantallen 
in overleg lagere prijs in overleg) en is te 
bestellen via liesbeth.hermans@ziggo.nl of 
(0521) 51 66 64.

ONDERWIJSINSPIRATIEDAGEN
Waarom wordt iemand leraar? Wat inspireert hem of haar? Welke 

dromen en verwachtingen horen daarbij? Antwoorden op deze 

vragen zijn hopelijk te verkrijgen op de door CNV Onderwijs, 

samen met Besturenraad (nu Verus geheten) en UnieNzv/Kwintes-

sens georganiseerde inpiratiedagen in het najaar. Regionaal wordt 

daarbij samengewerkt met diverse pabo’s. Tijdens deze dag gaat 

het niet over onderwijskunde, methodes, leerlijnen of volgsyste-

men. Nee, de leerkrachten staan centraal en hun liefde voor het 

vak en voor de kinderen. Een dag voor het hele schoolteam vol 

theater, interactie, verhalen en inspiratie. Voor vragen en sugges-

ties: onderwijsdag@besturenraad.nl. Kijk voor meer informatie: 

www.cnvo.nl/agenda.

VRAGEN OVER PASSEND 
ONDERWIJS?
Nu passend onderwijs over ruim twee maanden offi cieel van start 

gaat, wil CNV onderwijs graag weten welke prangende vragen er 

zo kort voor de invoeringsdatum nog leven. Staatssecretaris Dek-

ker riep in maart de besturen op om het personeel te informeren 

over passend onderwijs. Maar wat hebben zij ervan gemerkt en 

wat zijn zij er wijzer van geworden? Zijn al hun specifi eke vragen 

voldoende beantwoord? En zijn termen als SOP (schoolondersteu-

ningsprofi el; welke ondersteuning kan de school bieden en hoe is 

die georganiseerd, red.) en OP (opting out; het kunnen afwijken van 

de regels voor de vaste indicatiecriteria en de lwoo-licenties, red.) 

al voldoende ingeburgerd? Daarom benadert CNV Onderwijs haar 

leden met een 2-meting, een kort onderzoek, waarvan de uitkom-

sten eventueel gebruikt kunnen worden om politici uit de Tweede 

Kamer te benaderen. Leden kunnen ook laten weten wat zij komend 

schooljaar van de bond verwachten over passend onderwijs. Houd 

de komende tijd website en mailbox scherp in de gaten.

8 mei
Twee 10-jarige jongens proberen in het Britse 
Lemington hun juffrouw te vergiftigen. Als zij wordt 
weggeroepen gooit het tweetal een chemische 
stof in haar koffi e. Bij terugkomst wordt ze echter 
gewaarschuwd door een klasgenoot. 
Bron: De Telegraaf

9 mei
De 5-jarige Romeo uit het Britse Rugby wordt van 
school gestuurd omdat hij graag prinsessenjurk-
jes draagt. De schoolleiding vindt de opmerkelijke 
kledingstijl verwarrend voor klasgenootjes. Bron: 
Metro

12 mei
Zo’n twee procent van alle scholieren in Limburg 
gaat in het buitenland naar school. Dat blijkt uit 
cijfers van de Limburgse gemeenten. In de meeste 
gevallen gaat het om scholieren die in België 
onderwijs volgen. De kinderen die in Duitsland naar 
school gaan, hebben vaak ook de Duitse nationali-
teit. Bron: Dagblad de Limburger
• De beveiliging van examens is een jaar na de 
grootschalige examendiefstal op scholengemeen-
schap Ibn Ghaldoun in Rotterdam nog niet water-
dicht. Dat stelt Richard Franken van Hoffmann 
Bedrijfsrecherche: ‘Niemand heeft zicht op de 
examens als ze eenmaal op school liggen.’ Bron: 
De Telegraaf

19 mei
Een leerling van het Elde College in Schijndel wordt 
om 08.50 uur wakker gebeld door de directeur. Ze 
staat op het punt om het eindexamen geschiedenis 
te missen. Een kwartier later komt ze alsnog de 
zaal binnen en kan ze de toets gewoon mee maken. 
Het onfortuinlijke meisje dacht dat het examen pas 
’s middags was. Bron: nu.nl

20 mei
De helft van de studenten stemt tijdens de verkie-
zingen voor het Europees Parlement op D66. Dat 
blijkt uit een enquête van studentenadviesbureau 
UniPartners. De VVD volgt met twintig procent op 
gepaste afstand.

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

Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

Welsprekendheid is in Nederland 
altijd suspect geweest, tenzij in 
dienst van God. Daarom leggen wij in 
het taalonderwijs vanouds het accent 
op spellen in plaats van stellen. Die 
obsessie met spelling leidt vervol-
gens tot periodieke wijzigingen en 
elke twintig tot dertig jaar nieuwe 
regels. Daardoor ontstaat er verwar-
ring, zodat we per saldo waarschijn-
lijk slechter spellen dan wanneer we 
er gewoon van afbleven. 
Als eerstejaars studenten op één 
A4-tje 80 fouten maken, en dat komt 
dus voor, leren wij uit het onderzoek 

van Van Eerden 
en Van Es, zijn dat dan ook vooral 
stelfouten. D/dt-fouten komen 
weinig voor, stellen de onderzoekers 
vast, het zit hem vooral in ‘verkeerde 
woordkeus, onjuiste interpunctie en 
rare zinsconstructies.’
Ik kan me er iets bij voorstellen. 
Spelfouten zijn snel aangestreept, 
je kunt ze opzoeken, ze staan zwart 
op wit in een gezaghebbend boek-
werk. Uitleggen wat er mis is met 
'Frisdranken waar de suikergehalte 
bijna met de helft gehalveerd wordt', 
is lastiger. En de moderne scholier 
heeft een fi ks ego en gaat graag in 
discussie. 'Waarom is dat fout? Waar 
staat dat dan? U begrijpt toch wat ik 

bedoe-hoel!? Daar gáát het 
toch om!?’
Vroeger corrigeerden ook 

de wiskunde- en de biologie-
leraar een  proefwerk op taal, 

maar om een of andere reden 
(een verambtelijkte taakopvat-

ting?) zijn ze daarmee opgehouden. 
De Nederlands-uren staan onder 
druk, steeds meer leerlingen met 
een zwakke taalachtergrond stro-
men door, en zo kalft het bastion van 
de taal steeds verder af. Nog even 
en de gemeente, de Belastingsdienst 
en de energieleverancier gaan ons 
zulke brieven schrijven. ‘Vul de vor-
mulier in en stuur deze met zonder 
poszegel terug naar ons op.’ En dan 
zal iedereen denken dat het zo hoort.

 

  

Geachte heer Kuitenbrouwer, 
Beste Jan,

Eerstejaars hbo-studenten maken 
gemiddeld 81 fouten per A4 en uni-
versitaire studenten 42 blijkt uit een 
proefschrift van promovendi  Anouk 
van Eerden (Hanzehogeschool) en Mik 
van Es (Rijksuniversiteit Groningen). 
Opvallend is dat het groot verschil 
maakt of studenten op hun teksten 
worden afgerekend of niet. Al eerder 
heb ik hier geschreven over het 
teaching to the test. Docenten bereiden 

leerlingen in kennis en vaardighe-
den vooral voor op de toetsen en 
examens die bij het curriculum van 
het vak horen. Het gevolg daarvan is 
dat studenten alleen hun best lijken 
te doen als er een cijfer tegenover 
staat. Gelukkig is taalbeleid op veel 
scholen in het voortgezet onderwijs 
al geïntegreerd, maar kennelijk nog 
niet voldoende in het hoger onderwijs. 
Studenten leren bij voorkeur het 
hoognodige. Als schrijfvaardigheid 

niet getoetst wordt, zullen zij daar 
minder aandacht aan besteden. 
Regels voor grammatica  kun je leren 
en  woorden kun je goed leren spellen, 
maar dan heb je het niet over taal- en 
schrijfvaardigheid. Daarvoor is het 
nodig dat je je gedachten goed onder 
woorden kan brengen op papier of 
beeldscherm. Steeds meer studenten 
hebben daar moeite mee en dat vind 
ik een slechte zaak. Die kwaliteiten 
zouden daarom ook bij andere vakken 
dan Nederlands op orde moeten zijn. 
Het vergt meer van de docent, maar 
het is goed voor de ontwikkeling van 
studenten. Daarom moeten we minder 
voorbereiden op alleen toetsen en juist 
meer aandacht hebben voor taal en 
schrijfvaardigheid in brede zin.

    Jan Kuitenbrouwer is schrijver, columnist 
van NRC Handelsblad en directeur van De 
Taalkliniek, voor woorden die werken. Zojuist 
verscheen van hem Eik bes leuk, een bundel van 
zijn beste taalcolumns van de laatste 
5 jaar.

STUDENTEN LEREN BIJ 
VOORKEUR HET HOOGNODIGE. 
ALS SCHRIJFVAARDIGHEID 
NIET GETOETST WORDT, 

ZULLEN ZIJ DAAR MINDER 
AANDACHT AAN BESTEDEN

DE MODERNE SCHOLIER HEEFT 
EEN FIKS EGO EN GAAT 
GRAAG IN DISCUSSIE. 

‘WAAROM IS DAT FOUT?'
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Jonge leerkrachten zijn vaak grenzeloos 
enthousiast. Zin om aan te pakken, trots op hun 
diploma en klaar voor de toekomt. In de omgang 
met kinderen is dat natuurlijk terug te zien. Het 
aangeven van grenzen in de klas is regelmatig 
onderwerp tijdens de intervisie. Voor één leer-
kracht bleek het een duivels dilemma. De groep 
vertoonde grensoverschrijdend gedrag. Gevolg: 
strijd, vertwijfeling bij de leerkracht en ontevre-
den kinderen en ouders.
‘Ik doe er alles voor’, verzuchtte ze, ‘maar het is 
nooit genoeg. Ik doe alles om het leuk te maken 
en probeer echt steeds iets nieuws . Anders 
wordt het zo voorspelbaar!’ Zo bleek niet alleen 
de klas maar vooral ook de juf grenzeloos. De 
kinderen wisten niet waar ze aan toe waren, wat 
vandaag wel kon, kon morgen niet. Reden om tel-
kens weer uit te proberen waar de grens die dag 
lag. Grenzeloos vermoeiend voor juf en kinderen.

Met de groep starters onderzochten we wat je 
waarden zijn in het werken met kinderen en het 
woord voorspelbaar bleek opeens niet meer zo 
negatief. Zelfs spelen bleek beter te gaan met 
een sausje voorspelbaarheid. Nu gaat zij enthou-
siast, bewust van haar grens, aan het werk. En, 
hoe voorspelbaar…, het werkt!

Heidi Rust (45) is starterscoach bij de Stichting 
voor Katholiek Onderwijs (SKOSO) in Sint-
Oedenrode  

Grenzeloos voorspelbaar

 De starterscoach

Foto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard Damoiseaux
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Eindexamens, je zal ze 
maar hebben
‘Moet ik nu wel of niet een annuleringsverzekering voor mijn 

vakantie afsluiten? Ik zal toch niet werkelijk een herexamen 

moeten maken?' Het is één van de kwesties waar middelbare 

scholieren de afgelopen weken mee te maken kregen. 

Inmiddels zijn de twee weken van eindexamens weer ten einde 

en dat betekent dat de slapeloze nachten, klotsende oksels 

en afwijkende eetpatronen weer tot het verleden behoren. 

Dat ging zoals elk jaar natuurlijk niet zonder slag of stoot, 

want waar mensen werken, gaan dingen fout. Zo werden de 

vwo-ers van het VAVO Lyceum in Zeist tijdens het examen 

biologie getrakteerd op een djembé-concert vanuit het lokaal 

direct onder hen. Het geroffel hield maar liefst twintig minuten 

aan, aangezien de eindexamenkandidaten op voorhand werd 

verteld dat ze absoluut niet mochten praten, waardoor klagen 

heel moeilijk werd. Geluidsoverlast kwam elders ook voor in de 

vorm van twee meisjes die in huilen uitbarstten, tot ergernis van 

een medescholier. De problemen op het Buitenhout College in 

Almere waren van een hele andere orde. De gemaakte vmbo-

examens beeldende vorming werden gestolen, waardoor de 

scholieren het examen over moeten doen. Bij het Landelijk 

Actie Komitee Scholieren kwamen traditiegetrouw ook 

weer de nodige klachten binnen. De kreten varieerden van 

‘het scheikunde-examen was te lang’, ‘het vwo-examen 

Management&Organisatie ondoenlijk’ tot ‘het vwo-examen 

biologie was te eenzijdig’, terwijl dezelfde toets op vmbo-niveau 

bestempeld werd als een ‘typisch leerexamen’. Bij één van 

de examens Nederlands werd er bij het LAKS geklaagd over 

de samenvatting die de kandidaten moesten schrijven, maar 

waarvoor ze eigenlijk te weinig woorden mochten gebruiken. 

Bij het examen scheikunde op vwo-niveau stond een fout in 

de tekst, maar een aantal scholen bleek niet in staat deze fout 

op voorhand te melden aan de scholieren. De mensen van 

het landelijke meldpunt zullen ongetwijfeld de wenkbrauwen 

hebben gefronst bij de klacht over een praktijkexamen waarbij 

de klei in de oven ontplofte. En ja, ook dat examen moest over 

worden gedaan. JvdB



De kinderen gooien digitaal de bal naar elkaar over, 
totdat de computer bepaalt wie er niet meer mee mag 
doen en dus buitengesloten wordt.
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'Het stoppen van   pesten is ieders 
verantwoordelijkheid'

‘Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet 
eerlijk’. Menigeen zal vroeger hebben 

gelachen om de uitspraak van Calimero, 
het kleine gevederde vriendje met het 

eierdopje op zijn kopje. Toch zorgen 
soortgelijke gevoelens van ongelijkheid 

nog veel te vaak voor leed onder kinderen 
en jongeren. Het thema pesten is ‘hot’ en 

daar wordt op ingespeeld.

Oualid (15) kan niet wachten om de knoppen ter hand te 
nemen en zijn klasgenoten de lucht in te takelen, of ze juist 
weer naar beneden te laten zakken. Het is pas na herhaaldelijk 
aandringen dat hij de schakelaars laat voor wat ze zijn en zijn 
aandacht richt op de begeleiders. Het Pleysier College, een 
school in Den Haag voor jongeren met een gedragsstoornis 
en/of psychiatrische problemen, was vorige week dinsdag in 
diezelfde stad te gast bij Roc Mondriaan, waar de organisatie 
Critical Mass vijf zeecontainers heeft geplaatst in het kader 
van Expeditie Vriend & Vijand. Scholieren en studenten wor-
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den in deze containers geconfronteerd met pest- en confl ictsi-
tuaties op school. In één van de containers is het Oualid die 
samen met een klasgenoot moet beoordelen of de door de rest 
van de groep aangedragen oplossingen voor pesten goed zijn. 
Zo ja, dan mag de leerling een stukje omhoog worden gehe-
sen, zo niet, dan zakt die een stukje. ‘Hiermee proberen we de 
leerlingen duidelijk te maken dat eigenlijk iedereen invloed 
kan uitoefenen op het tegengaan van pesten’, legt Hiske Arts 
van Vriend & Vijand uit. ‘Elkaar positief benaderen kan daar 
een essentiële rol in spelen. Wat dat betreft speelt de helft van 
onze campagnetitel, ‘vriend’, net zo’n grote rol als ‘vijand’. Die 
twee kunnen in het kader van ons project niet los van elkaar 
gezien worden.’

SPELLETJES
Een kleine anderhalf uur eerder komen de leerlingen van het 
Pleysier College aan om de confrontatie met zichzelf en elkaar 
aan te gaan. Het gezelschap wordt opgesplitst en een groepje 
van vijf jongens dringt naar binnen bij de eerste container. 
Het is de fi lm over een jongen die voor homo wordt uitge-
scholden die de jongens stil krijgt. Aan hen de taak om met 
het schuiven van de krukken aan te geven hoe ze tegenover 
het getoonde voorval staan. Daarna volgt een gesprek waarin 
wordt nabesproken wat er gebeurt in de video. Het is echter 
nog maar de eerste container en iedereen gaapt elkaar wat 
onwennig aan. Het is de 15-jarige Oualid die desondanks 
uiteenzet wat hij heeft gezien, zij het wat luidruchtig. Hij 
zweept zijn medescholieren op actiever deel te nemen aan het 
gesprek en dat mist zijn effect niet. Het is dan ook niet geheel 
verwonderlijk dat ze in de laatste van vijf containers Oualid 
aanwijzen als de grappigste van de groep: ‘En’, zo stelt het 
gezelschap, ‘naar de grappigste wordt altijd geluisterd.’ De kin-
deren spelen weliswaar interactieve spellen, het is dat gesprek 
dat aan het eind ervan in elke container centraal staat. Op 
dat moment krijgen de deelnemers de ruimte om stil te staan 
bij en te refl ecteren op hun eigen en elkaars handelen. Een 
gegeven waar het vijftal van vandaag redelijk goed in slaagt. 
Expeditie Vriend &Vijand reist sinds januari van dit jaar het 
land door en heeft daarmee al een kleine vierduizend leerlin-

gen bereikt. De bedoeling is dat in het eer-
ste jaar van de expeditie de kinderziekten 
eruit worden gefi lterd, zodat in het tweede 
jaar daadwerkelijk onderzoek gedaan kan 
worden naar de effectiviteit ervan.

INGEWIKKELD
Waar de leerlingen van het Pleysier College 
ervaren wat pesten inhoudt, is het lastig 
een sluitende defi nitie van het begrip 
te geven. De Van Dale doet een dappere 

poging (pesten (overg.; pestte, h. gepest); 
1 (inform.) kwellen, treiteren, judassen; 
2 zeker kaartspel spelen). 
Paul Baar (50), universitair docent Maat-
schappelijke Opvoedingsvraagstukken aan 
de Universiteit Utrecht en gepromoveerd 
op het thema, stelt echter dat er te veel 
kenmerken meespelen om in één zin de 
vinger te leggen op wat pesten exact is. In 
plaats daarvan hanteert hij vijf criteria. De 
eerste twee zijn dat het ongewenste gedrag 
herhaaldelijk en langdurig plaatsvindt, 
het derde dat er sprake moet zijn van het 
toebrengen van schade, als vierde geeft 
hij aan dat er opzet in het spel moet zijn. 
Als belangrijkste criteria noemt hij dat de 
betrokkenen in een ongelijke machtsrelatie 
ten opzichte van elkaar leven. In dit geval 
is het kind niet in staat zich te verdedigen, 
waardoor pesten zich onderscheidt van 
plagen, aangezien bij plagen meer sprake 
is van tweerichtingsverkeer. Uit het onder-
zoek* van Baar blijkt dat zestig procent van 

'Het stoppen van   pesten is ieders 
verantwoordelijkheid'

'LERAREN WETEN AMPER TE 
BENOEMEN WAT PESTEN IS'



de basisschoolleraren bij het benoemen 
van pesten niet verder komt dan twee 
criteria. ‘Bovendien’, stelt Baar zichzelf 
hardop de vraag, ‘als één van die criteria 
niet van toepassing is, kan er dan geen 
sprake zijn van pesten?’ Het is tekenend 
voor de complexiteit van het vraagstuk. 

Een antwoord volgt dan ook niet, maar één ding weet Baar 
zeker: 'Zodra er iemand is die zich gepest voelt, los van wat 
voor criteria dan ook, dan moet dit voor leraren voldoende 
aanleiding zijn om actie te ondernemen.'

SCHRIJNEND
In augustus 2015 zal er een anti-pestwet van kracht worden. 
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Vanaf dat moment moeten alle scholen in het funderend 
onderwijs een bewezen effectieve antipest-methode (Baar 
prefereert de term pestpreventie-methode) hanteren. Aan-
bieders van dit soort programma’s konden hun methode 
tot het begin van dit jaar aanbieden ter beoordeling bij een 
onafhankelijke commissie van het Nederlands Jeugdinsti-
tuut. Baar juicht de invoering van de anti-pestwet van harte 
toe. Hij is als één van de leden van de commissie belast met 
het beoordelen van de programma’s. Het viel hem in zijn 
onderzoek voor zijn proefschrift over hetzelfde thema op dat 
er op opleidingen maar zo weinig aandacht wordt besteed 
aan en onderzoek gedaan wordt naar pesten: ‘Het is schrij-
nend dat thema’s als pesten en seksuele intimidatie amper 
een plaats hebben binnen de opleidingen. Gelukkig gaat 
dit nu veranderen, want de gedachte dat je een groot maat-
schappelijk probleem als pesten enkel binnen de muren van 
de school kunt bestrijden, is achterhaald.’ Baar vermoedt 
dan ook dat de nieuwe anti-pestwet voorschrijft dat pesten 
structureel een plek moet krijgen binnen de opleidingen en 
dat leraren bijgeschoold moeten worden.

MINDERWAARDIGHEID
Het signaleren, voorkomen en aanpakken van ongewenst 
gedrag is volgens Baar een verantwoordelijkheid van ieder-
een. Pesten komt volgens zijn onderzoek immers ook voor 
buiten de school, bijvoorbeeld op sportclubs. 'En natuurlijk 
is niet iedereen verantwoordelijk voor pestgedrag', meent 
de onderzoeker, 'maar iedereen draagt er wel verantwoorde-
lijkheid voor dat het weer stopt.' Daarom zou het goed zijn 
als ook de mensen die in een andere context dan de school 
regelmatig met groepen kinderen te maken krijgen, een trai-
ning krijgen in hoe om te gaan met pesten. Maar niet alleen 
volwassenen moeten op hun verantwoordelijkheid worden 
gewezen. Klasgenoten kunnen eveneens een belangrijke rol 
spelen. Zo zien de pestpreventieprogramma's er veelal op 
toe dat de zwijgende omstanders bij het probleem betrokken 
worden. ‘Niks is zo erg voor een kind als dat het probleem 
niet wordt onderkend. Een gevoel van minderwaardigheid 
kan optreden als iedereen zwijgt en daarmee in de beleving 
van het kind bevestigt dat het pestgedrag terecht is.’ 

ZELFDODING
Het idee om vanaf 2015 het pestgedrag meer systematisch 
aan te pakken komt volgens Baar vermoedelijk voort uit 
twee specifi eke gevallen van zelfdoding die anderhalf jaar 
geleden de media bereikten. Hij haalt daarbij onder andere 
het voorbeeld aan van de 20-jarige student Tim Ribberink, 
de jongen van wie de ouders zijn afscheidbriefje op Face-
book zetten. In de media is pesten sowieso een hot item. Je 
kan geen krant openslaan of de televisie aanzetten zonder 
een bericht te vinden over een jongen of meisje dat wordt 
gepest, met alle consequenties van dien. Het is iets waar de 

media voor op moeten passen, meent 
Baar: ‘Journalisten moeten uitkijken dat 
ze met al te gedetailleerde berichtgevin-
gen andere slachtoffers niet op ideeën 
brengen. Kinderen die voor zelfdoding 
kiezen kunnen onbedoeld een soort 
voorbeeldfunctie krijgen voor kinderen 
die worstelen met dezelfde gevoelens.’ 
Het geeft maar aan dat iedereen een 
taak heeft in het tegengaan van pesten.

Jan van der Burgt

*Peer Aggression and Victimization in Dutch 

Sports Clubs and Primary Schools of 9 to 13 

Year-Old Students, Paul Baar
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BEOORDELINGSCRITERIA 
ANTI-PESTMETHODEN  
De Commissie Anti-pestprogramma’s heeft in 
november 2013 criteria vastgesteld waar de 
ingediende programma’s aan moeten voldoen 
om voor beoordeling in aanmerking te komen: 
Criterium 1: Het programma is theoretisch goed 
onderbouwd 
Het programma bevat een duidelijke verant-
woording over hoe het is opgebouwd. Het moet 
voor de gebruiker duidelijk zijn wat de uit-
gangspunten van het programma zijn en hoe de 
gestelde doelen behaald moeten worden.
Criterium 2: Het programma is empirisch vol-
doende onderbouwd 
Het tweede criterium heeft betrekking op de 
effectiviteit. Zo moet de inhoud aansluiten bij de 
betreffende doelgroep en moeten de resultaten 
duidelijk en eenvoudig meetbaar zijn.
Criterium 3: Randvoorwaarden om het programma 
uit te voeren zijn duidelijk beschreven 
Het programma verschaft duidelijkheid over 
hoe het programma het beste valt in te passen 
binnen het onderwijs van de betreffende school. 
Daarbij dienen onder andere de diverse rollen 
van de verschillende betrokkenen duidelijk 
beschreven te staan. 
Meer uitgebreide informatie is te vinden op de 
website van het Nederlands Jeugdinstituut, 
www.nji.nl/antipestprogramma.



CAROLINE VAN DEN BRANDT (37), 
docent leren, loopbaan en burger-
schap en rekenen niveau 1, Rijn IJssel 
 College, Arnhem    
‘De werkdruk is veel te hoog, omdat we zoveel 
moeten. Ik geef les op niveau 1 en dat betekent 
veel leerlingen met zorgproblematiek. Je moet 
alle vakken kunnen geven en ook nog eens 
administratief van alles regelen, maar inhoude-
lijk kan ik me nauwelijks voorbereiden. Ik wil er 
ook voor mijn leerlingen zijn, maar dat lukt zo 
niet. Dit is überhaupt de eerste keer dat ik staak. 
We zijn met de hele locatie  gekomen, anders 
werkt het protest volgens ons niet.’ 

uit de jaren dertig de minister van Onderwijs wilde aansporen 
de werkgevers op hun vingers te tikken voor het onrecht dat zij 
hun personeel aandoen. We willen geen puzzelboekje, maar een cao; 

Een pay-roll doe je niet voor de lol; Stop fl exwerkers niet in een vage bv, 
stuk voor stuk hartenkreten van mbo-personeel dat zich letterlijk 

Heb meelij, Jet, stond op een van de stakings-
borden die mbo-docenten en ondersteuners 
hadden meegebracht naar een uit zijn voegen 
barstend Muziekgebouw aan ’t IJ. Alsof ze 
met de titel van deze Nederlandse evergreen 
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Mbo loopt uit voor landelijke staking in Amsterdam
Ruim 4.000 mbo-docenten en onderwijsondersteuners, tweemaal zoveel als verwacht, trokken vorige 

week donderdag uit alle hoeken van het land naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ, om te staken voor 
betere arbeidsvoorwaarden. Kern van het confl ict met de werkgevers is de hoge werkdruk. CNV 

Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg pookte het vuurtje nog wat op: ‘De MBO Raad heeft letterlijk 
gezegd: personeel is een kostenpost. Als je dat zegt, snap je niet wat echt belangrijk is: investeren in 

je mensen.’ Vier leden van CNV Onderwijs leggen uit waarom ze zijn gaan staken. 

Fo
to

’s
: O

tt
o 

H
er

m
se

n

NICO BRUMS (61), docent scheikunde 
en laboratoriumtechniek, niveau 4, 
Noorderpoort College, Groningen    
‘Ook bij ons is de werkdruk hoog. Bij laborato-
riumtechniek hebben we 40 procent rugzak-
leerlingen. Dat komt doordat deze richting, net 
als ict, hen een veilige, beschermde omgeving 
biedt. Ik ben hier, omdat ik hoop dat er over tien, 
twintig jaar, als ik zelf in het behandelcircuit 
kom, nog goed opgeleide analisten zijn die mijn 
bloed kunnen onderzoeken. Zoals de situatie nu 
is, heb ik daar een hard hoofd in.’



ANNE ROOK (60), docent leren, loop-
baan en burgerschap en facilitaire 
dienstverlening niveau 2 en 4, Albeda 
College, Rotterdam     
‘Ik ben hier omdat ik goed onderwijs aan mijn 
leerlingen wil geven. Maar we kregen er zoveel 
taken bij, dat dat steeds moeilijker wordt. En dat 
terwijl de werkdruk steeds hoger wordt, zeker 
in niveau 2, met veel zorgleerlingen. Er is ook 
geen ouderenbeleid en jonge docenten komen 
niet meer omdat lesgeven op deze manier niet 
aantrekkelijk meer is. Ik heb soms heimwee 
naar de kleinere scholen van voor de roc–vor-
ming. Er was minder management en als docent 
kon je veel meer zelf bepalen.’
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een kostenpost voelt van de besturen van 
roc’s en aoc’s. Uitgedost als de koningin 
van het Nederlandstalige levenslied, 
Corry Konings, maakte een van de zange-
ressen van ‘stakingsband’ Diep Triest op 
de toon van Ik heb een heel apart gevoel van 

binnen duidelijk dat de MBO Raad met 
een goede cao moet komen. Want goed 
onderwijs is meer dan les geven, het vergt 
ook voldoende voorbereidingstijd. Tijd 
waarop steeds meer beknibbeld wordt 

alsof het om een produktieproces gaat. ‘We vragen minder fl ex 
en minder uren, en iets meer poen en duurzaamheid’, zong de 
pseudo-Corry. Volgens Helen van den Berg, voorzitter van CNV 
Onderwijs, moeten de werkgevers andere keuzes maken: ‘Kies 
je voor mensen of kies je voor gebouwen? Kies je voor kwaliteit 
van onderwijs of kies je voor leaseauto’s en mooie bestuursge-
bouwen? Wij zijn vanaf het begin af duidelijk geweest: investeer 
in mensen!’ Ze zegt dat de MBO Raad uit het oog verloren heeft 
om wie het werkelijk gaat: ‘De leerlingen, de docenten en het 
ondersteunend personeel.’

Peter Magnée

Mbo loopt uit voor landelijke staking in Amsterdam

GERRIE REINTJENS (56), rooster-
planner, Leeuwenborgh Opleidingen,  
Maastricht     
‘Ik werk al 36 jaar en wil mijn pensioenleeftijd 
halen op een leuke, aardige  manier en niet met 
alle werkstress die ik in mijn functie tegenkom. 
Ik ben een positief mens en hoop niet dat we de 
acties na de zomervakantie moeten voortzet-
ten. De MBO Raad moet kiezen voor duurzame 
inzetbaarheid, dan valt er heel wat te besparen. 
Dan is er weer geld voor klassen van 25 leerlin-
gen en voor professionalisering van docenten en 
onderwijsondersteuners.’

Na de staking van 15 mei heeft de MBO Raad de bonden uitgenodigd voor overleg. De Raad gaf daarbij aan stappen te willen zetten. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend wat er uit dat overleg is gekomen.
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Slechte schrijfvaardigheid: 
onwil of onkunde?

Studenten in het hoger onderwijs kunnen niet schrijven, dat blijkt keer op keer uit onderzoek. De 
nieuwste loot aan de stam is het proefschrift van de Groningse onderzoekers Anouk van Eerden en 
Mik van Es, waarin de conclusie getrokken wordt dat foutloos schrijven niet (meer) geleerd wordt in 

het onderwijs. Of kunnen de leerlingen het wel, maar hebben ze er gewoon geen zin in?

Gert de Jager, docent Nederlands op het Barlaeus Gymnasium 
in Amsterdam en ook jarenlang werkzaam in havo en mbo. 
‘De promovendi hebben oefenmateriaal van studenten geturfd 
op taalfouten, teksten dus waarvan de studenten wisten dat ze 
niet afgerekend zouden worden op schrijffouten. Dát is volgens 
mij de oorzaak van het hoge aantal fouten. Als leerlingen wel 
afgerekend worden en dat van te voren weten, als ik leerlingen 
bijvoorbeeld vraag een opstel te schrijven van 700 woorden, dan 
kunnen ze het namelijk wél.  En de dag daarna kunnen ze bij 

Eerstejaars hbo-studenten maken gemiddeld 
81 fouten per A4 (500 woorden) en univer-
sitaire studenten 42, aldus het proefschrift. 
‘Het voorgaande schrijfonderwijs is kennelijk 
weinig effectief’, schrijven Van Eerden 
(Hanzehogeschool Groningen) en Van Es 
(Rijksuniversiteit Groningen). Ze hebben 
het hier over ‘basale schrijfvaardigheid’, door 
hen omschreven als het aantal fouten dat 
een student maakt. De meest voorkomende 
fouten waren verkeerd woord, niet-lopende 
zin, interpunctie, overbodig woord, alinea-in-
deling, verkeerd voorzetsel, spelfout en ont-
brekend woord. 

BEDROEVEND
Er is inmiddels veel kritiek op het onderzoek 
gekomen: het zou te kleinschalig zijn (20 
hbo-studenten en 10 universitaire studenten 
zijn erin meegenomen) en gebaseerd zijn op 
vaak niet eens een A4’tje. Neemt niet weg 
dat al minstens een eeuw, vanaf 1893, in 
boeken en notities negatieve uitspraken en 
zorgen van professoren te vinden zijn over 
het taalgebruik van studenten. En dat niet 
voor niks vanaf 2006 studenten getoetst 
worden op taalfouten en dat de resultaten 
bedroevend zijn. Vaak genoemde oorzaak is 
dat schrijfvaardigheid sinds 1998 geen deel 
meer uitmaakt van het centraal examen van 
havo en vwo. 

AFGEREKEND
‘Als studenten weten dat ze niet beoordeeld 
of afgerekend worden op hun schrijfvaar-
digheid, dan interesseert het ze geen bal en 
besteden ze er geen aandacht aan.’ Dat zegt 
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een collega tekenen of biologie drie spelfouten in één zin maken. 
Niet omdat ze het niet weten, maar omdat ze er bij die collega 
niet op afgerekend worden.’ 

ZWAARDER WEGEN
De Jager is ervan overtuigd dat het voortgezet onderwijs genoeg 
aandacht besteedt aan schrijfvaardigheid en voldoende leerlin-
gen afl evert die weten hoe het moet. ‘Maar het automatisme 
is er niet bij leerlingen. Dat komt doordat we wel zeggen het 
heel belangrijk te vinden, maar er niet naar handelen. Schrijf-
vaardigheid bepaalt maar voor 20 procent het eindcijfer van 
het vak Nederlands en wordt niet meer centraal geëxamineerd. 
Leerlingen kunnen dus slagen zonder goed te kunnen schrijven. 
Nederlands, en daarin het onderdeel schrijfvaardigheid, zouden 
wat mij betreft wel wat zwaarder mogen wegen. En in het hbo 
zouden ze een werkstuk dat taalkundig ernstig rammelt, niet 

moeten accepteren. Pas dan gaan studenten letten op hun taal.’ 
Zonder voldoende schrijfvaardigheid geen diploma dus? De 
Jager zucht: ‘Tja, dat is lastig, want tegelijk is het zo dat je een 
uitstekende, empatische en kundige arts kunt zijn zonder goed te 
kunnen schrijven. Dus met zo’n maatregel zouden we onszelf als 
samenleving ook geen plezier doen.’ 

DRIE UUR
De sectie Nederlands van de Vereniging Levende Talen pleit er 

al langer voor schrijfvaardigheid weer onder-
deel te maken van het centraal examen in 
het voortgezet onderwijs. Klaas Heemskerk, 
docent Nederlands aan het Stedelijk Gym-
nasium Leiden en bestuurslid van de sectie: 
‘We hebben maar drie uur per week en als 
schrijfvaardigheid niet meer getoetst wordt op 
het examen, kan het zijn dat je daar minder 
aandacht aan gaat besteden. Een kwart van 
de docenten Nederlands doet dat dus ook, zo 
blijkt uit eigen onderzoek.’ Hij wijst er op dat 
schrijfvaardigheid breder is dan spelling. ‘Je 
kunt leerlingen prima aanleren waar een d of 
een t moet staan. Het probleem is dieper en 
groter: veel leerlingen kunnen hun gedachten 
niet meer op een duidelijke manier onder 
woorden brengen op papier. Schrijfvaardig-
heid in de brede zin van het woord is moeilijk 
toetsbaar en nu de nadruk zo eenzijdig op 
toetsen en opbrengstgericht werken ligt, is 
dat toch een probleem. Als je de schrijfvaar-
digheid weer goed op peil wilt brengen, kan 
de docent Nederlands dat niet alleen. Dan 
moet je het schoolbreed doen en moet ook 
de docent biologie die een slecht geschreven 
werkstuk binnen krijgt een leerling daarop 
afrekenen.’ 

DENKEN
‘Zowel het voortgezet onderwijs als het hoger 
onderwijs hebben een taak om leerlingen 
en studenten meer schrijfvaardigheid bij te 
brengen’, vindt Wilma van der Westen, senior 
adviseur taalbeleid aan de Haagse Hogeschool, 
lid van het sectiebestuur Nederlands van de 
Vereniging Levende Talen en voorzitter van 
het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid 
Hoger Onderwijs. Ze ziet schrijfvaardigheid 
als veel breder dan de spel- en grammaticale 
fouten waar de Groningse promovendi het 
over hebben. Maar dat die schrijfvaardigheid 
ernstig te wensen overlaat, staat ook voor haar 
als een paal boven water. ‘Overigens worden 
werkstukken van studenten in het hoger 
onderwijs ook niet geaccepteerd als ze weme-
len van de taalfouten hoor, want een taalkun-
dig rammelend stuk kan inhoudelijk ook niet 
kloppen. In het onderwijs moet veel meer 
aandacht komen voor zaken als het onder-
scheiden van hoofd- en bijzaken, formuleren, 
structureren, dingen die meer met denken 
te maken hebben dan met toevallige weetjes. 
Daar valt nog een wereld te winnen.’ 

Ciska de Graaff



Doe mee! Deel jouw ideeën over nieuwe lesmethoden, of vraag hulp 
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platform Het Onderwijsplein, zodat we met elkaar het onderwijs nog 
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Individuele Belangen

Marloes is er in het eerste jaar nadat ze haar pabo-studie 
heeft afgerond nog niet in geslaagd om een vaste baan te 
vinden. Gelukkig heeft ze wel een aantal invalbanen gehad. 
Ze hoopt dat er op een van de scholen waar ze heeft gewerkt 
snel een vast plekje voor haar komt. Intussen is het al weer 
eind mei en dus komt de zomervakantie dichterbij. Dan 
heeft Marloes een tijdje geen werk. Betekent dit nu ook dat 
zij dan geen inkomen zal hebben? Ze wil dat natuurlijk wel 
weten en gaat op zoek naar het antwoord. De directeur geeft 
haar een kopie van het cao-artikel over het salaris, maar 
daar wordt Marloes niet veel wijzer van.  

SPECIALE REGELS 
Om te beginnen is het goed om te weten dat een schooljaar 
begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Als je wordt 
doorbetaald tot het einde van het schooljaar, dan is dat 
dus tot en met 31 juli, ongeacht wanneer de zomervakantie 
begint. 
Bij de salarisbetaling is de hoofdregel dat je salaris krijgt 
over de periode dat je benoemd bent. In de arbeidsovereen-
komst staat vermeld op welke dag de benoeming in gaat en 
ook tot welke datum deze doorloopt. Val je in voor iemand 
die bijvoorbeeld ziek is, dan staat op het moment dat je 
begint meestal nog niet vast wanneer de vervangingsbaan 
eindigt. Dat hangt immers af van de datum waarop de zieke 
die je vervangt weer aan het werk gaat. In zo’n geval staat 
vaak op de arbeidsovereenkomst dat de benoeming door-
loopt zolang degene die je vervangt afwezig is, maar uiterlijk 
tot de laatste schooldag voor de zomervakantie of de laatste 
dag van het schooljaar (31 juli). Rondom de zomervakantie 
zijn er speciale regels over salarisdoorbetaling. Als de ver-

vanging op of na 1 maart is ingegaan dan kan de baan niet 
later eindigen dan op de laatste dag voor de zomervakantie. 
Blijkt dat de vervangingsbaan na de zomervakantie nog 
door loopt, dan heb je vanaf de eerste dag na de zomerva-
kantie weer recht op salaris. Tijdens de zomervakantie krijg 
je dus geen salaris. 

UITZONDERING
Op deze regeling is echter een uitzondering. Als je aan 
twee voorwaarden voldoet heb je recht op salaris vanaf 1 
augustus, ook al valt de eerste schooldag bijvoorbeeld op 23 
augustus. De voorwaarden zijn:
- De vervangingsbaan is vanaf 1 augustus beschikbaar. Dat is 
het geval als degene die je vervangt vanaf 1 augustus afwezig 
is (bijvoorbeeld omdat hij dan al (of nog) ziek is).
- Je hebt in het voorafgaande schooljaar een benoeming 
gehad die langer dan twee maanden heeft geduurd en is 
geëindigd na 31 mei. Het moet een benoeming zijn in 
het primair onderwijs en het mag ook best bij een ander 
bestuur zijn geweest.
Marloes is 14 april gestart als invaller voor iemand die 
levensloop opneemt. Zij heeft gewerkt tot de zomervakantie 
en gaat na die vakantie ook nog een paar maanden vervan-
gen. Omdat zij na 31 maart is gestart heeft zij geen recht op 
salaris vanaf de zomervakantie tot 1 augustus. Omdat zij 
wel voldoet aan de twee hierboven genoemde voorwaarden 
krijgt zij wel salaris vanaf 1 augustus.
Zij krijgt weliswaar de maand augustus doorbetaald, maar zij 
mist wel salaris in juli. Kan zij daarvoor een uitkering aan-
vragen? Dat hangt af van het aantal weken dat zij gewerkt 
heeft op het moment dat de salarisbetaling eindigt. Als zij 
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Krijgt een invaller salaris in de 
zomervakantie?
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in de 36 weken die voorafgaan aan de week waarin de sala-
risbetaling eindigt in ten minste 26 weken heeft gewerkt, 
dan heeft zij recht op een werkloosheidsuitkering. De uitke-
ring is gedurende twee maanden 75 procent en daarna 70 
procent van het inkomen. 

ARBEIDSOVEREENKOMST
Hoe lang zo’n werkloosheidsuitkering duurt hangt af van 
het arbeidsverleden. Op de website van UWV kun je dat 
zelf berekenen.
Vind je aan het begin van een nieuw schooljaar een structu-
rele baan, dan begint je salaris dus pas vanaf de eerste dag 
na de zomervakantie. Maar als je, net als Marloes, direct 
voorafgaande aan de vakantie twee maanden hebt gewerkt 

in een baan in het primair onderwijs, dan krijg je salaris 
vanaf 1 augustus.
Al met al is het dus niet zo ingewikkeld. Deze regels 
gelden alleen voor leraren en onderwijsondersteuners 
met lesgebonden- of behandeltaken. Om problemen en 
onduidelijkheden te voorkomen is het belangrijk om bij 
vervanging altijd te vragen om een arbeidsovereenkomst, 
zodat je weet wanneer de salarisbetaling start, maar ook 
wanneer die zal eindigen.
Werk je in het openbaar onderwijs, dan spreek je niet 
over een benoeming, maar over een aanstelling. Voor 
de toepassing van de hierboven beschreven regelingen 
is er echter geen verschil tussen een benoeming of een 
aanstelling.

OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Dinsdag   3 juni Roermond
Dinsdag  10 juni Utrecht
Donderdag  12 juni  Rotterdam  
Maandag  16 juni Utrecht
Dinsdag  17 juni Assen   
Donderdag  19 juni Apeldoorn
Donderdag  19 juni Den Bosch
Dinsdag  24 juni Roermond

RECHTSPOSITIE

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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DEELTIJDPENSIOEN (NOG) NIET 
POPULAIR
Maar heel weinig ABP-deelnemers maken gebruik van de moge-
lijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan. Van alle gepen-
sioneerden bij ABP is ongeveer 1 procent met deeltijdpensioen. 
Ook bij de andere grote pensioenfondsen is de belangstelling tot 
dusverre gering. Angst van oudere werknemers om na gedeelte-
lijk uittreden misschien niet meer voor vol te worden aangezien, 
zou een oorzaak kunnen zijn. Of men is bang dat hetzelfde 
werk in minder tijd moet worden gedaan. Bij ABP kan vanaf de 
leeftijd van 60 jaar voor ABP KeuzePensioen worden gekozen. 
Deelnemers kunnen zelf bepalen wanneer en voor welk deel het 
pensioen ingaat. Men kan meerdere keren achtereen met ABP 
KeuzePensioen, zolang elke uittreding maar steeds minimaal 10 
procent is. Met behulp van MijnABP kan men zien wat de fi nan-
ciële gevolgen zijn van de verschillende keuzemogelijkheden.

ABP GEEFT MET FACEBOOKAPP 
KIJKJE IN DE TOEKOMST
Pensioenfonds ABP is op Facebook de campagne Route 67 

gestart. Een app met een knipoog, die de route naar de pen-

sioenleeftijd visueel maakt. Met deze campagne wil het pensi-
oenfonds vooral vrouwen triggeren na te gaan denken over hun 
fi nanciële toekomst. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen minder 
bezig zijn met hun fi nanciële situatie en pensioen dan mannen. 
ABP brengt met deze app op speelse wijze veranderingen in 
iemands leven in beeld. Bijvoorbeeld het aangaan van een rela-
tie, het krijgen van kinderen en het kopen van een huis. Door 
te spelen met de elementen en foto’s toe te voegen kan de eigen 
toekomst worden uitgestippeld. Kijk voor verdere uitleg op 
www.abp.nl. 

VOORLICHTING 
OVER VEILIG EN 
GEZOND WER-
KEN
Er komen dit najaar weer 
vier regionale bijeenkomsten 
over veilig en gezond werken. 
Meer informatie en aanmel-
ding via www.cnvo.nl (nieuws-
bericht van 13 mei).

Werk je in het openbaar onderwijs, dan spreek je niet 
over een benoeming, maar over een aanstelling. Voor 
de toepassing van de hierboven beschreven regelingen 
is er echter geen verschil tussen een benoeming of een 

sioenleeftijd visueel maakt. Met deze campagne wil het pensi-
 na te gaan denken over hun 

fi nanciële toekomst. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen minder 

de toepassing van de hierboven beschreven regelingen 
is er echter geen verschil tussen een benoeming of een 
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Hoewel het niet eenvoudig is om goed zicht te krijgen op 
de wirwar aan cijfers, lijken jongeren de afgelopen jaren 
minder te zijn gaan roken en drinken. Het Trimbos Instituut 
publiceerde begin dit jaar een rapport waaruit blijkt dat 
er sinds 2004 sprake is van een geleidelijke daling in het 
percentage rokers in de leeftijdsgroep 10 t/m 19 jaar. Zo 
daalde het percentage dagelijkse rokers van 15 naar 9 pro-
cent. De site Alcohol en Gezondheid meldt dat de alcohol-
consumptie onder jongeren van 11 tot 13 jaar in Nederland 
de afgelopen vijf jaar sterk is gedaald. Uit een onderzoek 
van de Wereldgezondheidsorganisatie onder 39 landen is 
Nederland een van de laagst scorende landen.
Goed nieuws dus, maar het kan altijd beter, vandaar dat 
er op scholen preventieprogramma’s worden ingezet die 
alcoholgebruik en roken nog verder moeten terugdringen. 
De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) is zo’n pro-
gramma. Recentelijk werden de resultaten gepresenteerd 
van een onderzoek in de hoogste groepen van het basison-
derwijs. DGSG kent twee varianten: een lessenserie aan de 
hand van twee lesboekjes en een variant waarin leerlingen 
een ‘voorlichtingsbureau’ maken van waaruit zij op zoek 
gaan naar informatie over roken en alcohol. De lessenserie 
neemt ongeveer 10 uur in beslag, het voorlichtingsbureau 
tussen de 12 en 24 uur.
De resultaten vielen op zijn zachtst gezegd niet mee. Wel 
blijkt de kennis over roken en alcohol toegenomen, maar 

de attitude ten opzichte van roken en drinken veran-
dert zelfs in de verkeerde richting: leerlingen zijn na het 
programma positiever gaan denken over roken en geven 
aan dat zij een minder sterke afkeuring van hun vrienden 
ervaren als het gaat om roken of drinken. Ook blijkt niet dat 
leerlingen dankzij het programma beter bestand zullen zijn 
tegen sociale druk van leeftijdgenoten.
De auteurs bespreken ter verklaring van deze resultaten 
allerlei psychologische fenomenen. Zo kan het zijn dat 
het programma roken en drinken mogelijk als ‘verboden 
vrucht’ neerzet; hierdoor treedt het zogenaamde boeme-
rangeffect op dat maakt dat leerlingen precies het tegen-
overgestelde van de bedoelde reactie laten zien. Ook kan 
het zijn dat het programma weerstand oproept, omdat 
leerlingen de boodschap van het programma ervaren als 
potentiële bedreiging van hun vrijheid. Het is wel weer 
boeiend om te zien hoe complex het brein kan redeneren 
en hoe onvoorzien mensen zich dientengevolge gedragen. 
Met name wanneer we de ambitie hebben om via een pre-
ventie- of interventieprogramma bepaald gedrag te willen 
veranderen, blijft dat een lastig punt. Aan de andere kant: 
dat jongeren vaak juist niet doen wat we graag willen, wis-
ten we eigenlijk al wel. Daarom was het misschien ook wat 
naïef om te denken dat een ingewikkelde ingreep als het 
veranderen van attitude ten aanzien van roken en drinken 
in pakweg 10 à 20 uur wel gepiept zou moeten zijn.

DE ATTITUDE TEN 
OPZICHTE VAN 

ROKEN EN DRINKEN 
VERANDERT ZELFS 
IN DE VERKEERDE 

RICHTING

Naïef

COLUMN

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

Expertisecentrum 
Noord-Nederland 4



‘Dertig jaar geleden begon ik als districtsca-
techeet in het katholiek onderwijs. Daarna 
werd dat identiteitsbegeleider en nu ben ik 
onderwijsbegeleider identiteit en levenbe-
schouwing.’ Een deelnemer aan de mede 
door de Sectorraad Onderwijsdienstverle-
ning van CNV Onderwijs
georganiseerde  tweejaarlijkse studieconfe-
rentie voor levensbeschouwelijke identiteits-
begeleiders, vroeg zich vorige week af of zijn 
vak langzamerhand niet moest worden bij-
gezet in het museum van (vrijwel) uitgestor-
ven beroepen, zoals scharensliep en schillen-
boer. Getuige het onderzoek van Dagblad de 

Limburger onder teamleiders en directeuren 
van 40 van de 360 katholieke basisscholen 
in Limburg geen vreemde vraag.  

Los van het vieren van (Palm)Pasen en Kerstmis, blijft het actief belij-
den van het geloof door het meedoen aan processies, het voorbereiden 
op de  eerste communie en gezamenlijk bidden grotendeels beperkt tot 
scholen in het diepe zuiden van Limburg, zo staat in de krant. Volgens 
directeur Per Ebbelink van basisschool Amby in Maastricht staat katho-
liek tegenwoordig voor persoonlijk geluk ervaren, betrokken zijn en 
niemand buitensluiten. ‘Het zit ‘m niet meer in de bijbelverhalen. Wij 
dragen ook niet de leer van het katholieke geloof over. We leren hoe 
ze een goed mens kunnen zijn. Hoe ze kunnen delen, kunnen helpen. 
Dat leer je niet met een godsdienstlesje in de week.’ 

GEEN VANZELFSPREKENDHEID
‘Bijbels analfabetisme’, ‘De vanzelfsprekendheid van het geloof is weg’, 
‘We spreken elkaars taal niet meer’, ‘Artikel 23 wordt waarschijnlijk  
afgeschaft’, ‘In hoeverre zijn we nog nodig?’, ‘Minder kerken en minder 
leerlingen betekent minder identiteitsbegeleiders’. Op de studieconfe-
rentie werd niet verbloemd dat de vanzelfsprekendheid weg is dat scho-
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‘Wij zijn zeker nog niet   op ons retour’
‘Persoonlijk geluk ervaren, betrokken zijn en niemand buitensluiten.’ Dat is religie anno 2014 op 

een groot aantal katholieke basisscholen in Limburg, zo blijkt uit een telefonische rondgang door 
Dagblad De Limburger. Identiteitsbegeleiders, voorheen als districtscatecheten bewakers van 

de katholiciteit van scholen, proberen zich intussen aan te passen aan de nieuwe mores. Mozes 
doortocht door de Rode Zee is voortaan ‘waar een wil is, is een weg’.

Religie geen vaste opdracht meer voor identiteitsbegeleiders
Il

lu
st

ra
ti

e:
 E

st
he

r 
va

n 
de

n 
B

er
g



len de (interconfessionele) beroepsgroep 
inschakelen voor godsdienstonderwijs, 
lessen over levensbeschouwing of religieuze 
vieringen. Voor de toekomst van het vak 
is het daarom goed dat het werkpalet is 
verbreed naar lessen over burgerschap en 
fi losofi e. Deelnemers wezen ook op de 
verbindende rol die identiteitsbegeleiders 
kunnen spelen op scholen met veel isla-
mitische leerlingen en als aanjager (lees: 
gespreksleider, desnoods bij de koffi eauto-
maat) van discussies die spelen in onder-
wijsteams, bijvoorbeeld of scholen zich  
moeten onderscheiden door excellentie. Er 
waren er ook die vonden dat de Bijbel nog 
altijd een onuitputtelijke inspiratiebron 
kan zijn, als het verhaal maar aansloot bij 
de belevingswereld van leerlingen. Mozes 
doortocht door de Rode Zee wordt dan 
‘waar een wil is, is een weg’.

HOOPVOL
‘Identiteitsbegeleiding is zeker nog niet 
op haar retour. Ik zie het aan het ledental 
van onze werkgroep. Dat klimt zelfs weer 
iets omhoog’, zegt Wim Wever, voorzitter 
van de werkgroep Levensbeschouwelijke 

Identiteitsbegeleiders (LIB) van CNV 
Onderwijs. ‘Ons beroep kent 

pieken en dalen. Waar wij 
scholen vroeger automa-
tisch ondersteunden bij 
geloofszaken, moeten 
we nu afwachten óf en 
wánneer we worden inge-
schakeld. Dat kan best een 

paar jaar duren als de school 
andere prioriteiten stelt. Ons 

werk speelt zich af op verschil-
lende niveaus. Ik werk zowel met 

bestuur, directie als leerkrachten, maar 
ik sta ook voor de klas om leerlingen te 
vertellen wat andere wereldreligies in hun 
leven kunnen  betekenen. In de Randstad 
en de grote steden staan school en kerk 
veelal los van elkaar. Maar dat betekent niet 
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dat identiteit ineens geen rol meer speelt. Zo hebben we (het Noord-Hol-
landse bureau voor identiteit en levensbeschouwing Arkade, red.) ASKO, 
een groot katholiek schoolbestuur in Amsterdam, onlangs geholpen met 
het formuleren van haar kernwaarden rond aandacht en ambitie, met 
daarin opgenomen zaken als verbinding, barmhartigheid en samenleven.’
Zijn jongere Arkade-collega Evelijn Jebbink (30) is ook hoopvol gestemd. 
‘Er zit zeker nog toekomst in dit vak. Misschien dat artikel 23 op termijn 
verdwijnt en dus ook de scheiding tussen openbaar en bijzonder onder-
wijs, maar wij zijn heel goed in gesprekken voeren op scholen. Vragen 
als: waar staan we voor als school? Wat zijn onze hogere waarden? Dit 
uiteraard in combinatie  met de levensbeschouwing die daarbij past. En 
of dat nu gebeurt of over twintig jaar, dat maakt niet uit. Er zullen altijd 
mensen nodig blijven die dat in goede banen kunnen leiden.’

Peter Magnée

‘Wij zijn zeker nog niet   op ons retour’
EXTRA INZET 
Dat het katholicisme op de terugtocht is in het onderwijs, 
wil er bij onderwijsbisschop Jan Hendriks niet in. ‘Er gaan 
tien procent meer kinderen naar een katholieke school 
dan er katholieke kinderen in Nederland zijn. Het is wel zo 
dat deze scholen zich heel breed opstellen, omdat ze zo’n 
gemengd publiek trekken. Op zich vind ik het heel positief 
dat ouders onze scholen waardevol vinden, ook al zijn ze 
zelf niet katholiek. Maar het vraagt wel extra inzet om het 
katholieke karakter van zo’n school gestalte te geven.’ 
Hendriks geeft toe dat specifi eke activiteiten als het voor-
bereiden op de eerste communie minder zijn geworden. 
‘Daar staat tegenover dat iedere katholieke school een 
plan moet ontwikkelen om zijn identiteit gestalte te geven. 
Landelijk proberen we een aantal minimumvoorwaarden 
op te stellen en inhoud te geven aan het vak godsdienst/
levensbeschouwing in het basisonderwijs. Dat zijn zeker 
taken voor identiteitsbegeleiders. Katholieke scholen 
die hoofdzakelijk door niet-katholieke kinderen worden 
bevolkt, adviseer ik gebeurtenissen die meer cultureel 
bepaald zijn en waar ook makkelijk activiteiten aan ver-
bonden kunnen worden, vast te houden om de christelijke 
identiteit te bewaren.’ Hendriks denkt daarbij aan Kerstmis 
en (Palm)Pasen. ’In de katholieke kerk gaat het veel meer 
om het gezamenlijke, de gemeenschap. En dan komt al 
snel de nadruk te liggen op aandacht voor elkaar en naas-
tenliefde. Maar ook dat is katholiek zijn, dus daar is in de 
kern niets mis mee.’



‘We merken in de opleiding dat veel van 
onze studenten nog nauwelijks in contact 
zijn gekomen met mensen die een andere 
culturele achtergrond hebben. Dat is jammer, 
want ze krijgen straks ongetwijfeld te maken 
met kinderen en ouders van buitenlandse 
afkomst die het onderwijs binnenkomen.’ 
Dat zegt Henderijn Heldens, docent mens en 
maatschappij aan de pabo van Fontys Hoge-
school Kind & Educatie, locatie Eindhoven, 
en medeorganisator van de studiereis naar 
Marokko. Ze is van huis uit sociaal geograaf en 
kan met grote bevlogenheid vertellen over de 
Marokkaanse cultuur én het land zelf. Ze vindt 
het dan ook elke keer weer een uitdaging om 
met een groep studenten door het Noordafri-
kaanse land te trekken. ‘Met de reis willen we 
vooral bijdragen aan het ontwikkelen van meer 
openheid en begrip voor andere culturen. 
Maar ook is er veel aandacht voor algemene 
geografi sche en culturele kennis.’ Studenten 
moeten fysiek, maar ook mentaal tegen een 
stootje kunnen. ‘We hebben een heel intensief 
programma, waarbij we een bezoek brengen 
aan grote steden als Marakkesh en Fez, maar 
ook via het Atlasgebergte naar de woestijn 
reizen waar we kleine oasedorpjes bezoeken.’

CULTUURSHOCK
‘Het was voor mij in het begin echt een cultuurshock om in zo’n ander 
land te zijn,’ zegt pabostudente Mirian van Doren (23). Ze is nu derde-
jaars en studeert aan de pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 
locatie Tilburg. Ze was een van de vierentwintig deelnemers van de reis 
naar Marokko in april vorig jaar. ‘Na onze aankomst in Marakkesh moes-
ten we ’s avonds door een donkere souk lopen om naar ons hotel te gaan. 
We werden nageroepen door mannen, en we zagen overal gesluierde 
vrouwen. Je weet niet wat je overkomt als je nog nooit in zo’n land bent 
geweest.’ Heldens beaamt dat het voor de meeste studenten in het begin 
moeilijk is. ‘Het is een intense ervaring ineens in een land te zijn waarvan 
je de taal niet spreekt, het geloof anders is, je niets begrijpt van de gebrui-
ken die ze hebben, zoals het dragen van sluiers. Maar het omslagpunt 
komt al een van de eerste dagen, als we logeren bij een Marokkaans gezin, 
in een berberdorp aan de voet van het Atlasgebergte. Tijdens het verblijf 
bij deze familie ervaren de studenten de gastvrijheid die typisch is voor de 
Marokkaanse cultuur. Ze voelen zich zó welkom en kunnen kennismaken 
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Studiereis naar Mar okko: 'Een 
    geweldige  eyeopener'

Twee weken lang ondergedompeld worden in 
een vreemde cultuur, dat is dé manier om een 
land echt te leren kennen. Dat vindt Henderijn 

Heldens, docent bij Fontys Hogescholen en 
begeleider van de tweejaarlijkse studiereis naar 

Marokko. Vorig schooljaar trok ze weer twee 
weken lang met een groep pabostudenten 

dwars door Marokko. De plannen voor 
volgend schooljaar worden alweer gemaakt. 

Een verrijking voor je carrière, daar zijn ook de 
studenten het wel over eens. 

'Belangrijk dat je weet waar je leerlingen vandaan komen.'
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met het dagelijks leven daar. Daarna voelen 
ze zich veel vrijer. De vader van dit gezin, 
Mohamed Tadaout, is leerkracht op de 
school die we jaarlijks bezoeken. Overdag 
krijgen de studenten uitgebreid de kans 
op zijn school rond te kijken. Wij steunen 
deze school, want er is net als op de meeste 
openbare scholen in Marokko een groot 
gebrek aan materialen. Er zijn ook te weinig 
lokalen voor alle leerlingen, zodat ze les 
krijgen in ploegen. Een totaal ander beeld 
dus dan wat we gewend zijn in Nederland. 
Wat opvalt is de tweetaligheid, er hangen 
schoolborden waarop aan de ene kant alles 
in het Arabisch staat, en op de andere kant 
in het Frans. Het onderwijs is hiërarchi-
scher dan in Nederland en de leraar heeft 
meer autoriteit. Maar wat je wel ziet is dat 
leerkrachten er net zo begaan zijn met hun 
leerlingen als bij ons.’ 

BELEVING
Voor Van Doren wende het snel om in Marokko te zijn. ‘Zo werden we in 
groepjes van drie of vier afgezet in verschillende kleine oasedorpjes, dat was 
echt een beleving.’ Deze dorpjes liggen in lintbebouwing langs een rivier 
die vanuit het Atlasgebergte komt en droogloopt in de woestijn. ‘Bewoners 
nodigden ons uit in hun huizen en hebben ons zoveel laten zien van 
hun dagelijks leven. Een eigen basisschool hadden ze in dat dorpje niet. 
Kinderen moesten een uur lopen naar het dichtstbijzijnde schooltje.’ In het 
oasedorpje waar Wieteke Smulders (20), ook derdejaars pabo-studente in 
Tilburg, terechtkwam, was ook geen gewone basisschool. ‘Er was wel een 
klein schoollokaal waar voorschools onderwijs werd gegeven. Het viel op dat 
een vrouw daar les gaf, maar wel op vrijwillige basis. Je ziet in Marokko nog 
niet veel vrouwen die werken, zeker niet in de armere gebieden. Veel meisjes 
worden op jonge leeftijd van school gehaald omdat ze zich moeten toeleggen 
op het huishouden, zodat ze een goede echtgenoot kunnen vinden. De posi-
tie van vrouwen is nog heel anders dan bij ons, hoewel we hebben gezien dat 
in de steden ook genoeg Marokkaanse gezinnen zijn waar de meisjes gewoon 
mogen studeren.’ 

LANDSCHAP
Zowel Van Doren als Smulders raken niet uitgepraat over hun ervaringen 
in Marokko. De eerste heeft vorig schooljaar al gewerkt met Marokkaanse 
kinderen en in de praktijk ervaren hoe waardevol de reis is geweest. ‘Ik heb 
tijdens een maatschappelijke stage bijles gegeven aan anderstalige kinderen. 
Toen ik terugkwam uit Marokko merkte ik dat de band met die kinderen al 
snel veel sterker werd. Kinderen voelen aan als je ze beter begrijpt en open 
staat voor hun culturele achtergrond.’ Smulders: ‘Ja, dat denk ik ook. Wat 
belangrijk is dat je weet waar je leerlingen vandaan komen, je begrijpt ze 
beter en kunt daardoor makkelijker contact maken, óók met hun ouders. 
Daarnaast hebben we ook met eigen ogen het landschap gezien, de bergen, 
de oases, de woestijn. We hebben de problemen gezien, zoals erosie en verzil-
ting van een landschap. Daardoor kun je er straks in de klas veel levendiger 
over vertellen.’

MISSIE GESLAAGD
Het doet Heldens goed dit soort verhalen te horen. ‘Ik vind het fantastisch 
het proces te zien dat studenten doormaken tijdens de reis, hoe ze zich 
langzaam vertrouwd beginnen te voelen en meer open gaan staan voor de 
Marokkaanse cultuur. Als ik merk dat hun kennis over het land een stukje 
gegroeid is en dat ze genuanceerder zijn gaan denken over de Marokkaanse 
samenleving, dan is mijn missie geslaagd. Ik kan zo’n reis aan iedere toe-
komstige leerkracht aanraden, maar ook voor zittende docenten zou het een 
geweldige eyeopener kunnen zijn.’

Marian Vullers

Studiereis naar Mar okko: 'Een 
    geweldige  eyeopener'
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Eens 83%

Oneens 17%

webbedingetjes

@ Cyberpesten wordt een steeds groter probleem. Kinde-

ren, ouders en leraren kunnen daarom sinds vorige maand 

terecht op de website www.digitaalpesten.nl. Hier kan men 

onder andere ervaringen uitwisselen of direct om hulp vragen.

@ Het Centrum School en Veiligheid en het ministerie van On-

derwijs hebben een digitaal magazine, www.schoolenveilig-

heid.nl/ezineschoolenseksualiteit, uitgebracht over het thema 

school en seksualiteit. Doel van het magazine is het op gang 

brengen van de dialoog. 

@ Het Stadsarchief Rotterdam heeft in samenwerking met 

studenten van het Grafi sch Lyceum een computerspel ge-

maakt over het bombardement op Rotterdam. De game is 

bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool 

en kan worden gedownload op www.stadsarchief.rotterdam.

nl/rotterdam3d.

     Bij gelijke geschiktheid moet worden 
gekozen voor een mannelijke leraar

@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de afgelopen 

weken op de site stond. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak:

Middelbare scholen moeten meer uren reserveren in hun 

curriculum voor schrijfvaardigheid

APENSTAARTJESStelling:

Getwitterd

Loesje: 
**bereid je zo goed mogelijk voor . . maar de 
examens jatten mocht dan weer niet** #eind-
examen #Loesje
https://twitter.com/LoesjeNL

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal staat de vraag cen-

traal of mannen in geval van gelijke geschiktheid voorrang 

moeten krijgen ten opzichte van vrouwen bij een sollicitatie. 

Een vrouwelijke respondent claimt dat onderwijskwaliteiten 

niet geslachtsgebonden zijn, en dat zowel mannen als vrou-

wen dus gelijke rechten hebben op een goede werksituatie. 

Een man reageert daarop door te vragen of mannen über-

haupt bereid zijn in een door vrouwen gedomineerde omge-

ving te werken. Iemand denkt het probleem op te lossen door 

de opleidingen anders in te richten, ‘maar’ zo stelt weer een 

ander, ‘daar verander je de praktijk niet mee.’

@ @@ @@ @@@@



Cursussen
Wanneer u werkzaam bent in het onderwijs, is het 
van groot belang om uw kennis op peil te houden. 
CNV Onderwijs Academie helpt hierbij met een 
uitgebreid pakket aan dienstverlening. U kunt zich 
individueel inschrijven voor een van de cursussen, 
maar ook als team of stichting een programma 
op maat laten maken, dat op een door u gewenste 
locatie wordt aangeboden. 

Leden van CNV Onderwijs ontvangen korting op het 
aanbod.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen? Of bent u op zoek naar meer 
informatie? Neem dan contact op met CNV Onder-
wijs Academie: (030) 751 17 47, stuur een mail naar 
scholing@cnvo.nl of kijk op www.cnvo.nl/academie.

Janny Dammingh-Bendijk is manager van 
CNV Onderwijs Academie en vertelt: ‘Bij ons 
scholingsaanbod concentreren we ons op 
leidinggeven, professionalisering en mede-
zeggenschap. Dit laatste onderwerp vormt ons 
grootste aandachtsgebied. Daarbij varieert 
het van basiscursussen rondom medezeg-
genschap tot en met het succesvolle MR- en 
OR-Partnerschap. Bij professionalisering gaat 
het zowel bij de individuele cursussen als 
bij maatwerk voor teams, om vraagstukken 
als: hoe kan ik een nog betere leraar zijn, of 
hoe kunnen wij als team beter presteren?’ 
Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn 
onder meer werkdruk, timemanagement en 
contact met ouders. Maar ook: hoe kun je je 
eigen invloed vergroten? Dit komt vooral door 
de ontwikkeling waar CNV Onderwijs vaak voor 
gepleit heeft; geef het vak aan de leraar terug. 

Bij leidinggeven gaat het vooral 
over de identiteit van de school 
en hoe je als schoolleider je 
school inricht en het beste uit je 
team haalt. 
Vaak horen we van klanten 
dat CNV Onderwijs Academie 
wordt ingehuurd omdat 
we hier alle kennis in huis 
hebben. We zijn niet alleen 
een trainingsbureau, maar 
CNV Onderwijs is ook betrokken 
bij onder meer cao-onderhandelingen. Op die 
manier geven we ook vorm aan het onderwijs. 
Er is een tijd geweest dat vooral anderen 
bepaalden wat er in de scholen gebeurde. 
Maar er is nu een andere wind gaan waaien. 
En daar werken wij als CNV Onderwijs hard 
aan mee.’

school inricht en het beste uit je 

CNV Onderwijs is ook betrokken 
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Rondleidingen tijdvakken 

In het schooljaar 2014-2015 start het Rijksmuseum 

van Oudheden met Tijdvakken-rondleidingen bij het 

centraal examen Geschiedenis voor havo en vwo. De 

lesstof over onder andere jagers en boeren en Grieken 

en Romeinen wordt gekoppeld aan rondleidingen over 

de museumcollectie. De rondleiding wordt gegeven 

door ervaren museumdocenten, duurt een uur en kost 

€ 50,- voor een groep van maximaal 15 leerlingen. Re-

serveren kan via www.rmo.nl/tijdvakkenrondleidingen. 

Daarnaast is er een Tijdvakken-studiedag voor docen-

ten op 29 september. Museumconservatoren geven 

lezingen waarbij ze dieper ingaan op de kenmerkende 

aspecten van de eerste vier tijdvakken. Aanmelden kan 

via www.rmo.nl/tijdvakkenlezingen.

Rondleidingen tijdvakken
Rondleidingen tijdvakken

In het schooljaar 2014-2015 start het Rijksmuseum 

In het schooljaar 2014-2015 start het Rijksmuseum 

van Oudheden met van Oudheden met 

centraal examen Geschiedenis voor havo en vwo. De 

Happy Kids van Covey
Stephen Covey beschreef in zijn boek The 7 habits 
of Highly Effective People de zeven 
eigenschappen of gewoonten die 
ervoor zorgen dat mensen sociaal 
vaardiger zijn. Deze eigenschap-
pen blijken ook op kinderen van 
toepassing te zijn. Uitgeverij CPS 
heeft een posterset ontwikkeld 
van de boom van De 7 eigenschappen van happy kids 
en van de dierenfi guurtjes die de zeven eigen-
schappen of gewoonten van Covey symboliseren. 
De posters vormen een startpunt voor bespreking 
van de gewoonten voor kinderen in de basisschool-
leeftijd. Bestellen kan via www.cps.nl/uitgeverij op 
A1- en A3-formaat. Kosten zijn € 19,90. Daarnaast 
is er een prentenboek met dezelfde titel, aan de 
hand waarvan leerkrachten en ouders kinderen 
gedrag en vaardigheden kunnen aanleren die hen 
gelukkiger en socialer moeten maken. Dit boek kost € 19,90 en is eveneens te bestellen via de site. 

Module om effectief 
informatie te zoeken
Het lespakket Informatievaardigheden moet 

leerlingen in het voortgezet onderwijs hel-

pen om effectief en effi ciënt online infor-

matie te zoeken, vinden, interpreteren en 

te verwerken. Dit heeft Codename Future in 

samenwerking met Nieuws in de klas uitge-

bracht. De leerlijn bestaat uit drie modules. 

In Basislessen worden de basisvaardigheden 

behandeld, zoals het onderscheid tussen fei-

ten en meningen. In Nieuwsbronnen worden 

diverse bronnen onderzocht en vergeleken. 

Check it out! is de laatste vaardigheid, hierbij 

controleren de leerlingen een nieuwsfeit 

via een stappenplan en komen zij tot een 

journalistieke productie. Het lespakket is 

beschikbaar via www.codenamefuture.nl/

informatievaardigheden.

Preventie digitaal pesten 
Steeds meer leerlingen krijgen te maken met digitaal pesten of ongewenste intimi-teiten via internet. Het wordt voor professi-onals steeds moeilijker om zicht te houden op wat de zogenaamde wifi -generatie meemaakt via online contacten. Om die reden is de Nationale Academie voor Media en Maatschappij een speciale opleiding ge-start die onder andere professionals uit het onderwijs ondersteunt bij de preventie van en soms interventie bij (digitaal) pesten. De opleiding bestaat uit 5 sessies in november en december 2014. Meer informatie op www.mediaenmaatschappij.nl.

Stephen Covey beschreef in zijn boek 
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Volop genieten van voordeel. Dat kan met Ledenvoorzieningen van 

Centraal Beheer Achmea. Je bent dan niet alleen goed en voordelig  

verzekerd. Je geniet ook van flinke kortingen op de verzekeringen.  

Ook zijn er leuke aanbiedingen op het gebied van vrije tijd.  

Ook je gezinsleden profiteren mee van deze voordelen! Goed geregeld. 

Goed voor jou. Goed voor elkaar.

 Nu 25% extra korting op de  
Doorlopende Reisverzekering 
Ga je binnenkort nog een weekendje weg? Of heb je al 

plannen voor de zomervakantie? Met onze Doorlopende 

Reisverzekering kun je op ieder moment op vakantie.  

Het hele jaar door. Zonder zorgen!

4  Je bagage is verzekerd tot € 2.500,- per persoon

4  Je krijgt het eerste jaar 25% korting op de premie van de basisdekking

4  Via CNV Onderwijs krijg je elk jaar 5% korting op de totale premie

4  Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd

Even Apeldoorn checken
www.centraalbeheer.nl/cnvonderwijs

Even over collectief
voordeel via CNV Onderwijs.

110130715_advertentie CNV Onderwijs 190 x 264mm.indd   1 02-05-14   11:16
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GEPENSIONEERDEN
Rayon West-Brabant
Donderdag 12 juni, excursiereis naar Lier, 
België. Vertrek vanaf station Essen (trein 
van 09.10 uur). In Lier: koffi e, lunch, verken-
nen historisch centrum o.l.v. gidsen. Vertrek 
16.50 uur, aankomst 17.50 uur Essen. 
Kosten: €12,50 (leden); €17,50 (introducees); 
overmaken op rek.nr. 254230 t.n.v penning-
meester CNVO Rayon West-Brabant. 
Info/aanmelden: J. Oerlemans, janello@ 
hetnet.nl, (0167) 564013

NETWERK LIMBURG: 
PO/MBO/VO/ODV/HO
Donderdag 5 juni, 16.30 uur (inloop), Basis-
school Lahrhof, Romeinenstraat 30, Sittard. 
Regiobijeenkomst 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).

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 19 juni, 11.30 uur (inloop), Vinci Food, 
Leonardo da Vinciplein 73, Haarlem, regio-/netwerk-
bijeenkomst (+ lunch). Met presentatie (en discus-
sie): Actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid, 
door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs. 
Schriftelijke vragen kunnen vooraf worden ingediend 
ter bespreking (toesturen aan wanneho@cnvo.nl). 
Verder workshop door Jeannette de Haan, trainer 
bij CNV Onderwijs Academie: Kernkwadrant; afslui-
ting; evaluatie en informeel samenzijn. 
Info/aanmelden (voor 9 juni): liavanvelzen@gmail.
com, (023) 785 06 16.
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaalagenda@cnvo.nl. 
Let op: dit is een nieuw e-mailadres!

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

samen weten we meer
Informatieplatform en  
sociaal netwerk voor  
(ex)patiënten en naasten

•	 	Vind	betrouwbare		
medische	informatie		

•	 	Kom	in	contact	met		
(ex)patiënten	of	naasten

•	 	Stel	vragen,	praat	mee		
en	deel	ervaringen

•	 	Ontdek	organisaties	die		
je	verder	kunnen	helpen

Master in twee jaar! 
Studeren met de lerarenbeurs

Informatieavond
donderdagavond 
21 augustus 2014
19.00 uur 
Stenden Leeuwarden

Meer informatie   (058) 244 15 50   www.stenden.com   info@stenden.com

Master Learning 
and Innovation
Voor docenten die willen werken 
aan onderwijsontwikkeling.

Master Special Educational Needs
Voor docenten die expert willen worden 
in hun vakgebied zoals coaching en 
gedrag (i.s.m. Hogeschool Windesheim 
te Zwolle).

SHOG adv Masters CNV 190x64mm.indd   1 14-05-14   15:24



Marlies Sietsma
COLUMN

Marlies Sietsma
DEZE MANIER OM PESTEN 

AAN TE PAKKEN KAN OGEN 
OPENEN VOOR PESTERS EN 
GEPESTEN HELPEN HULP TE 

ZOEKEN

Begin jaren negentig. Zo snel als een vuurpijl rent 
het jongentje door de gangen van de school naar de 
klas van zijn broer, doet de deur open en roept: ‘Ik 
heb je hulp nodig’. Zijn  broer bedenkt zich niet en 
rent met zijn broertje naar de klas om een etterbakje 
een les te leren. Dat dit tijdens de les gebeurt, boeit 
beide jongens niet. Dat ze op hun donder krijgen van 
de directie ook niet. Het is een zaak van overleven en 
laten zien dat er met hen niet te spotten valt. 
Aan deze gebeurtenis moet ik denken als ik over het 
tv-programma Project P lees. Net als vele anderen 
was ook ik aardig sceptisch over de opzet van het 
programma. Om toch een gegronde mening erover 
te vormen, ben ik er maar eens goed voor gaan zitten 
en heb zoveel mogelijk mijn vooroordelen aan de 
kant geschoven om zo een ‘objectief’ beeld te vor-
men. Telkens als ik dacht dat ik er wel over uit was 
dat ik het geen goed programma vond, leek het net of 
iemand aan mijn mouw trok. Na wat nachten slapen 
en de mening van anderen gevraagd te hebben, ben 
ik er wel uit. Het goede aan het programma is dat 
Johnny de Mol aangeeft dat er niet met vingers wordt 
gewezen. Het anti-pestprogramma No Blame werkt 
daar ook mee. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit goed 

werkt. Door niet met het vingertje naar de pester 
te wijzen, maar ook de pester te laten praten, kom 
je eerder tot een oplossing dan door de pester in 
het verdomhoekje te zetten. Ook goed van het pro-
gramma is dat er na drie maanden weer contact is 
met de jongen, Jordy, en de klas. Het is dus niet zo 
dat RTL de gepeste en de pesters alleen laat, wat 
essentieel is. Laatste pluspunt van mij is dat deze 
manier om pesten aan te pakken ogen kan openen 
voor pesters en dat het gepesten kan helpen hulp 
te zoeken. Toch blijft er in mijn hoofd het woord 
‘maar’ rondspoken. Prachtig dat er een tv-pro-
gramma wordt gemaakt, waarin geprobeerd wordt 
mensen te helpen het pesten de kop in te drukken, 
en mooi hoe Johnny zich inzet, maar het is niet dé 
oplossing. Het is een aanpak die op de grote hoop 
‘gelukt, maar niet voor altijd de kop ingedrukt’, 
gegooid kan worden. Na een aantal weken vechten 
met schoolgenoten hebben de twee broers geen 
last meer van de etterbakken en zijn ze voor korte 
duur de baas op het schoolplein. Weer eentje die 
op de grote hoop kan, want beide heren worden 
van school gestuurd. Boksen kan ik niet. Covert-
camera’s heb ik ook al niet. No Blame it is? 

Pestprogramma 
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Marlies Sietsma (28) is 
docent Nederlands op 
het Agnieten College in 
Zwartsluis en volgt een 

schakeljaar Onderwijskunde 
in Groningen.



Joany Krijt: ‘Doordat iedereen langer moet doorwerken staan 
seniorenregelingen overal onder druk.’
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‘Het zuur in deze    cao  
overheerst het   zoet’ 

In het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) 
stond het al: de bapo wordt afgeschaft en 

vervangen door een regeling voor duurzame 
inzetbaarheid voor iedereen. De cao 

voortgezet onderwijs is de eerste cao waar 
dit besluit in vertaald wordt, maar ook primair 

onderwijs en mbo zullen hier binnenkort 
mee te maken krijgen. Gevolg: boze oudere 
leden en een ‘nee’ van het bestuur van CNV 
Onderwijs, tenzij de onderhandelaar met de 

VO-Raad een betere overgangsregeling voor 
het OOP afspreekt.  

Oudere leden kritisch over cao voortgezet onderwijs

‘Na 49 jaar werken waarvan 38 jaar in 
het onderwijs, zeg ik tegen de vakbonden 
“foei”’, schrijft een lid uit het voortgezet 
onderwijs. ‘Het lijkt er sterk op dat de 
ouderen, die gebruik maken van de bapo, 
de kosten van de nieuwe cao betalen. De 
bapo wordt afgeschaft en omgezet in een 
regeling levensfasebewust personeelsbeleid. 
Huidige bapo-gebruikers krijgen een 
overgangsregeling. Er wordt niet bij gezegd 
dat er bij deze overgangsregeling een veel 
grotere eigen bijdrage wordt gevraagd.’ 
Iemand anders schrijft aan de bond: ‘Jullie 
noemen wel het zoet, maar niet het zuur! 
1,2 procent loonsverhoging wordt voor veel 
collega’s ineens 0,2 procent loonsverlaging 
als je eerlijk bent en tegelijk vermeldt dat 
het trekkingsrecht van gemiddeld 1,4 pro-
cent niet langer kan worden uitbetaald.’ 



Schooljournaal 35

LOGISCH
In het NOA stond al dat de bapo op de schop zou gaan en 
plaats zou maken voor een goede overgangsregeling. Die moet 
het voor iedereen mogelijk maken om duurzaam inzetbaar te 
zijn. De leden van CNV Onderwijs hebben in meerderheid 
ingestemd met het NOA. Maar nu het zover is dat er een ver-
taling plaatsvindt in een cao, is de kritiek van vooral oudere 
leden niet van de lucht. CNV Onderwijsbestuurder Joany 
Krijt reageert: ‘Het is een gevoelig punt, dat wisten we al. 
Daarom hebben we ook veel gesprekken gevoerd in de vereni-
ging. Leden geven dan aan dat ze begrijpen dat er voor ieder-
een een goede regeling moet zijn die ervoor zorgt dat mensen 
fi t aan de slag kunnen blijven. Er is ook begrip dat de bapo 
niet blijft zoals hij is, maar er wordt wel een goede overgangs-
regeling verwacht. De vraag is alleen hoe dat dan moet en dan 
zijn de antwoorden van een 35-jarige, die nooit verwacht heeft 
nog gebruik te kunnen maken van iets bapo-achtigs, en een 
55-jarige bapo-gebruiker héél verschillend. En dat is niet meer 
dan logisch.’

ZUUR
In de nieuwe cao voortgezet onderwijs staat dat huidige 
bapo-gebruikers een overgangsregeling krijgen met een hogere 
eigen bijdrage. Krijt: ‘Op www.cnvo.nl is over de hogere eigen 
bijdrage gecommuniceerd. Ook in de informatiebijeenkom-
sten is hier uitgebreid over gesproken. We hebben naast het 
zoet dus zeker ook het zuur verteld. En dat er ook zuur bij zit, 
is onvermijdelijk. Doordat iedereen langer moet doorwerken 
staan seniorenregelingen overal onder druk, al was het maar 
in verband met de betaalbaarheid.  Maar we vragen inderdaad 
nogal wat van mensen, namelijk meer eigen bijdrage betalen 
in de overgangsregeling. Met name onderwijsondersteuners 
van 61 jaar en ouder vinden de verhoging van de eigen bij-
drage onevenredig, ook al omdat deze groep zes leeftijdsdagen 
gaat missen. Aan de andere kant is er ook begrip voor, omdat 
zonder deze hogere eigen bijdrage geen nieuwe regeling 
mogelijk zou zijn. En een nieuwe regeling is voor alle leeftijds-
groepen belangrijk om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven. 

Niks doen aan de bapo zou betekenen dat we 
ons alleen richten op ouderen en dat is geen 
optie.’

ZOET
Docenten ervaren de afschaffi ng van het 
trekkingsrecht als een verslechtering. Krijt: 
‘Met dit recht konden leraren hun werkdruk 
met 24 uur verlagen. Zo was het ook bedoeld. 
Ze konden het echter ook uit laten betalen. 
Veel leraren deden dat. Met de afschaffi ng 
ervan, ervaart deze groep leraren dat als een 
inkomensachteruitgang, waarmee de afgespro-
ken loonsverhoging van 1,2 procent – een 
einde aan de nullijn dus! – in hun geval meer 
dan teniet wordt gedaan. Neemt niet weg dat 
de 1,2 procent voor alle anderen – onderwijs-
ondersteunend personeel en leraren die het 
trekkingsrecht niet lieten uitbetalen – wel 
degelijk een salarisverhoging betekent. Boven-
dien is afgesproken dat er nu voor iedereen 
een persoonlijk budget komt van 50 uur om 
hun werkdruk te verlagen, vanaf 57 jaar nog 
eens verhoogd met 120 uur.  Leraren kunnen 
daarmee bijvoorbeeld hun lestaak met een 
uur reduceren. Heel veel leden zijn daar heel 
gelukkig mee. Er zit dus wel degelijk ook zoet 
in deze cao – einde nullijn, werkdrukverla-
ging, regeling duurzame inzetbaarheid voor 
alle leeftijdsgroepen, scholingsrecht- en budget 
- en daarom hebben veel leden voorgestemd, 
maar het merendeel vindt de overgangsre-
geling voor onder andere de lagerbetaalde 
oop’ers onvoldoende en stemde tegen.’

Ciska de Graaff

Voor uitgebreide informatie over de cao voortgezet 

onderwijs zie www.cnvo.nl 

‘Het zuur in deze    cao  
overheerst het   zoet’ 
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Op 4 juni aanstaande wordt de 27e Algemene Vergadering van CNV 
Onderwijs gehouden in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort (zie 
ook Schooljournaal 8, pagina 34/35).

VOORSTEL LAG LIMBURG
De ledenactiviteitengroep (LAG) Limburg heeft een voorstel ingediend om 
te blijven pleiten voor handhaving van de subsidiëring van combinatiefunc-
tionarissen. Door een communicatiefout is dit voorstel buiten de termijn 
ingediend. Het voorstel zal behandeld worden als een ‘voorstel ter verga-
dering’. De tekst van het voorstel kunt u nu al lezen op Het Onderwijsplein, 
het digitale communicatieplatform van CNV Onderwijs.

KANDIDATEN VERENIGINGSBESTUUR
Voor de vacatures in het verenigingsbestuur zijn vier kandidaten voorgedra-
gen. De sectorraad Voortgezet Onderwijs draagt Marieke van den Bosch 
voor om nog een termijn aan het bestuur deel te nemen (aandachtsgebied 
voortgezet onderwijs). John van den Groenendal wordt door de Stuurgroep 
OOP voorgedragen voor een volgende termijn (aandachtsgebied onder-
wijsondersteunend personeel). Voor het aandachtsgebied passend onder-
wijs draagt de Stuurgroep Passend Onderwijs AnneMarie Bruurmijn-de 
Louw voor. De Stuurgroep Anders Actieven stelt Harry Sluis kandidaat voor 
het aandachtsgebied anders actieven.

KANDIDAAT WERKGEVERSCOMMISSIE DAGELIJKS 
BESTUUR
De Stuurgroep Vrouwen draagt Ludy Visser voor om nog een termijn lid te 
zijn van de werkgeverscommissie ‘dagelijks bestuur’.

Alle voordrachten kunt u vinden door in te loggen op www.hetonderwijs-
plein.nl > ons

OVERIGE VACATURES
Voor de vacatures in de fi nanciële controlecommissie, de sollicitatiecom-
missie en de geschillencommissie zijn geen kandidaten voorgedragen. De 
vacatures blijven bestaan.

OPVRAGEN VAN TEKSTEN AV-STUKKEN
Alle kaderleden hebben de AV-stukken per e-mail ontvangen. De leden die 
zich hebben aangemeld voor de AV krijgen in de week voor 4 juni het agen-
daboek thuisgestuurd. Bent u geen deelnemer, maar wilt u toch de stukken 
ontvangen, stuur dan een e-mail naar av@cnvo.nl.

SPREKEN TIJDENS DE AV
Tijdens de AV heeft iedereen het recht om het woord te voeren. Om de 
vergadering ordelijk te laten verlopen, is het echter prettig als van te voren 
bekend is of iemand over een bepaald onderwerp het woord wil voeren. 
Mocht bij het bestuderen van de stukken het idee ontstaan dat dit vanuit 
uw verenigingsorgaan het geval is, neem dan voorafgaand aan de vergade-
ring contact op met bestuurssecretaris Janneke de Groot, Postbus 2510, 
3500 GM Utrecht, e-mail jdegroot@cnvo.nl.

VRAGEN AAN HET VERENIGINGSBESTUUR
Wilt u vragen stellen aan het verenigingsbestuur? Ook dan kunt u het beste 
vooraf contact opnemen met de bestuurssecretaris. U wordt dringend ver-
zocht uw vragen schriftelijk in te sturen.

ALGEMENE VERGADERING CNV ONDERWIJS

www.rapportomslagen.nl

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

International Conference on 
Child Development in School & 

Community Settings
Research and its Practical Implications

 www.cdscs2014.org

26-27-28 juni 2014
Congrescentrum De Doelen Rotterdam

Diepgang voor professionals die werken met 
kinderen en jongeren in zorg en onderwijs

Meet-the-Expert sessies, Workshops en Plenaire lezingen

   

   

EEn 
platform 

voor kEnniS- 
ovErDraCht
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FOTO KOCH | schoolfotografie

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

Voordelen voor leerkrachten

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

Elke belasting voor leerkracht en de 
administratie is verleden tijd.

Zelfs de betaling gaat rechtstreeks 
via de besteller.

Voordelen voor ouders

Uitzoeken en bestellen van foto’s 
gebeurt vanuit huis.

Bestellingen worden direct naar het 
huisadres gestuurd.

Snelle levering.

Besteller kan betalen via factuur, 
acceptgiro of iDEAL.

Een oude traditie in een nieuw jasje

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

NIEUW: Actie foto, net even anders

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

ALLES VIA
INTERNET

�

Aangesloten bij:

school-foto koch 131105.indd   1 05-11-13   11:56



Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 11 07 juni

nr. 12 21 juni

nr. 13 06 september

nr. 14 20 september

nr. 15 04 oktober

nr. 16 25 oktober

nr. 17 08 november

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 Lhee (Dwingeloo) bij het schitterende Nationale Park 
Dwingelderveld is ons unieke landhuisje voor 4 tot 6 perso-
nen te huur. Hier kan men optimaal genieten van natuur, 
ruimte en rust. Het huis is nog beschikbaar van 5/7 tot 26/7, 
23/8 tot 30/8 en na 6 september. Onderwijsleden kunnen 
profi teren van korting. Voor meer info: www.ledanet.nl of bel 
H.J. Koning, (033) 463 76 38.

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.



STUURGROEPEN

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

HOGER ONDERWIJS 
Dhr. J. Veld 
(030) 228 77 40 
hogeronderwijs@cnvo.nl
ONDERWIJSDIENSTVERLENING 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GEPENSIONEERDEN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

SECTORRADEN
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

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

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl
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ADRES CNV ONDERWIJS
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. 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
•  Sichting Achmea Rechtsbijstand, 

tel.: (088) 462 37 20, coll. nr 49356

•  OHRA-zorg 
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 fi nanciële problemen:
secretaris-penningmeester A. van Vliet, 
Theeheuvellaan 66, 3903 DD Veenendaal. 
tel.: (06) 36 19 33 76, e-mail: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com. 
B.g.g. voor dringende zaken: Dhr. J. Engelhart
(0412) 64 05 50.

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Voor 
vragen over belastinghulp, rechtshulp, cursussen, 
regionale CNV-activiteiten, CNV Internationaal. 
tel.: (030) 751 10 01, e-mail: cnvinfo@cnv.nl. 



onderwijs en staat sinds een aantal jaren bij de kleu-
ters voor de klas. Zeker voor de ontwikkeling van de 
jongens is de aanwezigheid van mannen goed. Zij kun-
nen echt het verschil maken als rolmodel.’ De Waard 
lijkt aangestoken te zijn door het onderwijsvirus. ‘Ik 
wilde van kinds af aan al juf worden. Kinderen iets 
leren vind ik leuk en belangrijk. Je kan ze daarmee 
helpen bij hun ontwikkeling.’ Tot een maand geleden 
gaf de pabostudente les aan de bovenbouw. ‘Vooral 
groep 7, waar ik tot voor kort voor de klas stond, is 
helemaal mijn ding. Je kan echt al met ze praten en ze 
goed bij allerlei dingen helpen. Groep 8 vind ik ook wel 
leuk, maar dan ben je meer bezig met de Citotoets, de 
eindmusical en dat soort zaken. In groep 7 kun je nog 
écht lesgeven.’ LH

‘Ik ga volgend jaar 29 dagen invallen op de school waar 
ik nu lio-stage loop. Dat is al helemaal geregeld, maar 
voor het geval dat er toch iets voorvalt, vind ik het fi jn 
dat ik met mijn lidmaatschap van CNV Onderwijs altijd 
hulp kan krijgen.’ Het leraar zijn zit bij Kelly de Waard, 
die lesgeeft aan groep 4 van basisschool De Repelaer 
in Dordrecht, in de familie. ‘Mijn vader zit ook in het 

Kelly de Waard (21):  
‘Mijn vader staat ook 

voor de klas’
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Jouw partner 
in de school
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