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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.

Bapo
Hebben wij eindelijk na een aantal 
sigaren uit eigen doos een goede 
bapo-regeling en nu moet die verdwij-
nen omdat het te duur is. Het wordt de 
zoveelste sigaar uit eigen doos, want de 
overgangsregeling kost natuurlijk weer 
meer dan we nu betalen. Maar eerst 
even dit! Hoe komt het dat de bapo te 
duur is (geworden)? Volgens mij hebben 
we dat te danken aan al die collega’s 
die bapo nemen, omdat ze vinden dat ze 
er recht op hebben. Ook al werken ze 
maar een dag in de week! Ik vind dat de 
bapo zou moeten gelden voor leer-
krachten die vier of vijf dagen per week 
werken. Werk je minder dagen per 
week? Dan geen recht op bapo. Volgens 
mij wordt het dan weer betaalbaar. En 
dan kun je daarnaast prima zo’n nieuwe 
regeling introduceren van een persoon-
lijk budget om werkdruk te verlagen. 
Op deze wijze houd je voor iedereen 

goede werkomstandigheden in stand. 
Zo wordt het zuur en zoet eerlijker 
verdeeld.
A. Hoeksema, Rotterdam

Deskundigen?
Wanneer ik naar het nieuws luister en 
onze ‘deskundigen’ hoor praten over 
onderwijs en gezondheidszorg, vraag 
ik me af of ze weten waarover ze het 
feitelijk hebben. Zou het niet beter zijn 
om ze een week voor de klas te zetten 
in het basisonderwijs en het vmbo? Dan 
hebben ze misschien iets meer idee 
waarover ze praten. Ik denk dat dat 
voor meerdere onderwerpen nuttig zou 
zijn.
Dit geldt voor zowel de Kamerleden 
als de ambtenaren van de betreffende 
departementen. Ook een weekje mee-
lopen in de gezondheidszorg zou nuttig 
zijn. Naar mijn mening zouden ze die 
tijd best vrij kunnen maken, Want bij 

een aantal debatten krijg ik de indruk 
dat ze volkomen langs elkaar heen 
praten en niet naar elkaar luisteren. 
Volkomen verspilde tijd.
Frans Hut, Eindhoven

Hoogbegaafd
Met verbazing en ongeloof heb ik in 
Schooljournaal 9 het artikel Het gaat om 
slim en gelukkig zijn gelezen. Is dit nu de 
manier om met kinderen om te gaan die 
iets meer hebben meegekregen? Het 
woord hoogbegaafd vind ik een te groot 
woord. Meerbegaafd klinkt beter. Maar 
om ze dan in aparte klassen te stoppen, 
omdat ze ‘getraumatiseerd’ binnenko-
men, gaat er bij mij niet in. Hoe is dat 
dan met de (minderbegaafde?) kinderen 
waar jaren aan gesleuteld wordt, omdat 
ze niet binnen de norm (van onze maat-
schappij) vallen?
Naar mijn mening is het van belang dat 
leerkrachten goed worden toegerust 
met zowel kennis en vaardigheden voor 
kinderen die onder de norm presteren, 
als kinderen die er boven presteren. 
Veel van deze kinderen hebben moeite 
om sociale aansluiting te vinden met 
hun leeftijdgenoten. Dat los je echt niet 
op door ze met hun ‘normale’ leeftijd-
genoten samen pauze te laten houden. 
Zelf ben ik twintig jaar werkzaam in het 
onderwijs en ben ik moeder van een 
zoon die ‘hoogbegaafd’ genoemd wordt 
(daar denken wij zelf anders over...). 
Zou het niet veel beter zijn om deze kin-
deren in de eigen groep te houden en ze 
daar aan hun trekken te laten komen en 
ze daar gelukkig te laten zijn?
Marjan Tjerkstra, Sneek

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

een aantal debatten krijg ik de indruk 
dat ze volkomen langs elkaar heen 
praten en niet naar elkaar luisteren. 
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Pesten
In het artikel in Schooljournaal 10 over pesten wordt gesproken over kin-
deren die elkaar pesten. Wanneer steken volwassenen hun hand eens 
in eigen boezem, en zeker leerkrachten (op alle niveaus)? Ik heb jaren 
onderwijs gevolgd, mijn kinderen zitten op school en ik werk in het onder-
wijs. En ik kan door deze ervaring zeggen: er wordt wat afgetreiterd! En 
niet alleen door kinderen! Maar ja, als volwassenen dit doen is het zoge-
naamd grappig, en als je ze er op aanspreekt krijg je ‘ja maars’, en als je 
niet op past ben je de grote zeikerd. Dus fantastische leerkrachten, als je 
de volgende keer weer de lachers op je hand hebt in de klas over de rug 
van een ander, als je weer een bijnaam gebruikt  of een leerling afscheept 
met dooddoeners als ‘Ja, zo is het in het leven en deal er maar mee’, kijk 
dan eens in de spiegel en zeg: ‘Ja, ik ben er zo eentje’.
M. Jansen

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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Als één grote praktijkles. Zo ziet Roc Mondriaan het WK Hockey in het stadion van ADO Den Haag. Ruim 
800 mbo-studenten worden door de organisatie ingezet in een taak die past bij hun opleiding. Een deel 
van hen, studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, zoals Patrick Roos, geven onder meer 
streethockey-clinics in verschillende Haagse wijken, zoals hier in het Lipa Sport Park in het Laakkwartier.
van hen, studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, zoals Patrick Roos, geven onder meer 
streethockey-clinics in verschillende Haagse wijken, zoals hier in het Lipa Sport Park in het Laakkwartier.streethockey-clinics in verschillende Haagse wijken, zoals hier in het Lipa Sport Park in het Laakkwartier.
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Minister Bussemaker neemt mbo opnieuw op de schop

Terwijl opleidingsniveau 4 van het mbo met gespecialiseerde 

vaklieden het voorstation is voor het hbo, komt niveau 1 (veel 

zorgleer lingen) vaak negatief in het nieuws door uitval. Steeds 

meer vmbo’ers kiezen daarom na hun examen voor de route 

havo-hbo. In een interview met de Volkskrant naar aanleiding 

van haar visiebrief, pleitte minister Bussemaker van Onderwijs 

afgelopen maandag daarom voor het opnieuw op de schop 

nemen van het mbo. En dat terwijl instellingen tot 2015 nog 

bezig zijn met het implementeren van de maatregelen, die voort-

vloeien uit het actieplan Focus op Vakmanschap. Bussemaker 

wil nu een duidelijker onderscheid tussen vak- en beroepson-

derwijs. De PvdA-bewindsvrouw stelt voor de vier niveaus te 

hernoemen tot entreeopleiding (niveau 1; vanaf 15 jaar zonder 

afgeronde vooropleiding), middelbaar vakonderwijs (nivea 2 en 

3; meer praktijkgericht) en middelbaar beroepsonderwijs (niveau 

4) dat toegang biedt tot het hbo. Ook moet het mbo kleinscha-

liger en meer inspelen op de regionale vraag. Daarnaast stelt ze 

een nieuw bestuurlijk model voor: gemeenschappen van mbo-

colleges. Het opgaan van de Rotterdamse roc’s Zadkine en 

Albeda College in vijf gespecialiseerde, herkenbare vakcolleges 

vindt de minister fi nancieel te kwetsbaar. In een reactie laten 

beide scholen weten dat ‘een gemeenschap van scholen zeker 

een bijdrage kan leveren aan kleinschaliger en meer herkenbaar 

beroepsonderwijs. In de context van Rotterdam zou dit model 

er volgens ons toe moeten leiden dat er vijf gemeenschappen 

van scholen (mbo-colleges) ontstaan. Wij willen immers voor-

komen dat door het creëren van één grote gemeenschap van 

scholen de grootste mbo-onderwijsmoloch van Nederland ont-

staat. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de minister dit voor 

ogen heeft.’ PM

800 mbo-studenten worden door de organisatie ingezet in een taak die past bij hun opleiding. Een deel 
van hen, studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, zoals Patrick Roos, geven onder meer van hen, studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, zoals Patrick Roos, geven onder meer 
streethockey-clinics in verschillende Haagse wijken, zoals hier in het Lipa Sport Park in het Laakkwartier.streethockey-clinics in verschillende Haagse wijken, zoals hier in het Lipa Sport Park in het Laakkwartier.
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800 mbo-studenten worden door de organisatie ingezet in een taak die past bij hun opleiding. Een deel 800 mbo-studenten worden door de organisatie ingezet in een taak die past bij hun opleiding. Een deel 
van hen, studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, zoals Patrick Roos, geven onder meer van hen, studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, zoals Patrick Roos, geven onder meer 
streethockey-clinics in verschillende Haagse wijken, zoals hier in het Lipa Sport Park in het Laakkwartier.streethockey-clinics in verschillende Haagse wijken, zoals hier in het Lipa Sport Park in het Laakkwartier.FOTO
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Op woensdag 28 mei is een nieuwe ronde begonnen in het 

overleg over de cao in het primair onderwijs. Dat was het eerste 

overleg onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Peter Gort-

zak. Gortzak is door CNV Onderwijs, de andere bonden en de 

PO-Raad gevraagd leiding te geven aan het overleg. Waar nodig 

zal hij ook een bemiddelende rol spelen. Peter Gortzak heeft wel 

als voorwaarde gesteld dat er uiterlijk 20 juni een onderhande-

laarsakkoord moet liggen. Lukt dat niet, dan stopt hij als voorzit-

ter. Peter Gortzak is op dit moment hoofd beleid bij APG, een 

grote pensioenuitvoerder. Eerder was hij ondermeer secretaris 

van het FNV.

Het eerste overleg was vooral procedureel van aard. Op 4 juni 

is voor het eerst weer inhoudelijk met elkaar gesproken. Tijdens 

dat overleg stonden de onderwerpen werkdruk en vitaliteit op de 

agenda. Daarbij is onder andere gesproken over de vervanging 

van de huidige bapo-regeling. CNV Onderwijs heeft in dat overleg 

nog eens aangegeven dat een goede overgangsregeling daarbij 

van groot belang is. In de komende twee weken zullen de andere 

onderdelen uit het voorstel van de bonden (zie www.cnvo.nl > 

arbeidsvoorwaarden > cao primair onderwijs of www.hetonder-

wijsplein.nl) aan de orde komen. Het zal dan onder andere nog 

gaan over salarisverhoging en professionele ontwikkeling.

‘Een nieuwe cao nog voor de zomervakantie is een ambitieuze 

doelstelling’, aldus verantwoordelijk bestuurder Joany Krijt. ‘Ik 

heb er alle vertrouwen in dat het mogelijk is als beide partijen zich 

daar voor willen inzetten.’ JW

Ook over de cao-mbo wordt weer gesproken. Kijk daar-

voor op pagina 20 en op www.hetonderwijsplein.nl en 

www.cnvo.nl > mbo-acties. 

Cao primair onderwijs in de maak



Beveiliging Joodse scholen aangescherpt

De beveiliging van Joodse gebouwen in Nederland, waaronder ook 

Joodse scholen, wordt naar aanleiding van de aanslag in Brussel 

van 24 mei verscherpt. In het centrum van de Belgische hoofdstad 

werden bij het Joods Museum drie bezoekers doodgeschoten. 

Justitie in België kon dan ook niet anders dan de eenmansactie 

bestempelen als een terreurdaad. Esther Voet, directeur van het 

Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), gaf tegenover 

landelijke media direct na de aanslag aan dat de beveiliging van 

Nederlandse Joodse instan-

ties opgeschroefd zou worden. 

‘Dat is in geval van calamiteiten 

de standaardprocedure’, licht 

Voet die ontwikkelingen toe. ‘Ik 

kan vanwege veiligheidsover-

wegingen uiteraard niet te diep 

ingaan op wat die extra maat-

regelen inhouden, maar reken 

in ieder geval op meer politie-

surveillance rond de betreffende 

gebouwen.’ Beveiliging is te allen 

tijde een issue in en rond gebou-

wen van de Joodse gemeen-

schap. In Amsterdam, waar alle 

Joodse scholen van Nederland 

gevestigd zijn, kan de Joodse 

gemeenschap nog rekenen op 

een bijdrage in de beveiligings-

kosten door de gemeente. Daar-

voor is men volgens Voet erken-

telijk, maar ze voegt er direct aan 

toe dat ‘het eigenlijk een taak is 

van de Nederlandse overheid om haar burgers te beschermen. 

Ouders van kinderen op Joodse scholen kunnen zomaar € 800,- 

aan ouderbijdrage moeten betalen. Dat staat in geen enkele ver-

houding tot wat ouders op niet-Joodse scholen moeten betalen. 

Het merendeel van dat bedrag gaat op aan de kosten voor beveili-

ging.’ Momenteel wordt er in Den Haag gesproken over de kosten-

kwestie, maar aangezien dat een lopend proces is, kan Voet daar 

namens het CIDI nog geen concrete uitspraken over doen. JvdB

SchoolNIEUWS

• Recent in de media: ‘Rekentoets deugt niet’, 
‘Economie-onderwijs deugt niet’, ‘Deeltijdjuf deugt 
niet’, ‘Mbo deugt niet’, ‘Leenstelsel deugt niet’, ‘Veel 
pestmethoden deugen niet’. Pfff, ik snap opeens 
heel goed dat onderwijsmensen toe zijn aan een 
lange zomervakantie.
• Goed nieuws is geen nieuws, zou dat het zijn? 
Of weet iedereen het weer beter over onderwijs? 
Of zijn alle dingen die wel deugen al zo gewoon, 

dat niemand het er meer over heeft?
• Ik weet het niet, maar kan me voorstellen 
dat onderwijsmensen heel moe worden van het 
deugtnietisme en wel eens denken: wat deugt 
er dan nog wel? Het is maar goed dat jullie zo 
ontzettend bevlogen en gemotiveerd zijn. Dat 
jullie met hart en ziel in het onderwijs werken en 
allemaal harstikke deugen! 
Ciska de Graaff

Schooljournaal 6
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De Joodse school Rosh Pina kan rekenen op extra politiesurveillance.
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21 mei:
Een 10-jarig meisje uit het Friese Surhuister-
veen komt om het leven nadat een dug-out van 
het sportveld instort tijdens een korfbaltoer-
nooi voor scholieren. Enkele klasgenootjes 
raken licht- tot zwaargewond. Bron: Algemeen 
Dagblad
• Het Einstein Lyceum in Hoogvliet wordt 
beklad naar aanleiding van het RTL5-pro-
gramma Project P. De school weigerde mee te 
werken aan het programma en gebood RTL via 
de rechter de verborgen camerabeelden niet 
in te zetten. Bron: Algemeen Dagblad

31 mei:
Steeds meer scholieren met een beperking 
doen staatsexamen. Het College voor Examens 
meldt dat er de afgelopen vier jaar sprake is 
van een verdubbeling. Waren het er in 2010 
zo’n 2.000, dit jaar staat de teller al op 3.600.
Bron: Nederlands Dagblad
• Twee basisscholen in de Groningse 
gemeente Oldambt geven vanaf volgend 
schooljaar Duits. Onderwijswethouder Brad 
Boon wil de leerlingen voorbereiden op een 
mogelijk bestaan op de Duitse arbeidsmarkt. 
Bron: Dagblad van het Noorden

2 juni:
De rekentoets die middelbare scholieren vanaf 
volgend jaar verplicht moeten halen, is veel te 
moeilijk. Dat stelt de commissie-Bosker die 
de toets onderzocht op verzoek van het minis-
terie van Onderwijs. De toets wordt ingevoerd 
om leerlingen voldoende rekenkennis mee te 
geven op weg naar een vervolgopleiding.
Bron: Het Financiële Dagblad

3 juni:
Op het Buitenhout College in Almere zijn na 
twee weken opeens de verloren vmbo-eind-
examens beeldende vorming teruggevonden. 
De examens waren ontvreemd uit een geslo-
ten klaslokaal en lijken nu dus elders in de 
school te zijn gedumpt. Bron: De Telegraaf

Wat was!

AKKOORD OVER 
LEENSTELSEL VOOR 
STUDENTEN
De coalitie en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks zijn 

het eens geworden over het nieuw in te voeren leenstelsel 

voor studenten. De verandering, door minister Bussema-

ker betiteld als ‘de grootste onderwijshervorming in dertig 

jaar’, moet volgens het kabinet maximaal één miljard op 

gaan brengen. Dit geld kan dan weer worden geïnvesteerd 

in onderwijs. Het ministerie spreekt tegenwoordig liever van 

een studievoorschot dan van een ‘sociaal leenstelsel’. Dat 

studievoorschot moet binnen 35 jaar worden afbetaald. De 

regels moeten ingaan vanaf het studiejaar 2015-2016.

Dertien anti-pestmethoden 
bestempeld als 
‘veelbelovend’
De commissie die in opdracht van staatssecretaris Dekker 

onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van antipest-

methoden heeft dertien van de 61 ingediende methoden aan-

gemerkt als veelbelovend. Van de overige 48 methoden is het 

volgens de commissie niet aannemelijk dat ze pesten terug-

dringen. De methoden die wel positief uit de bus kwamen, 

zullen de komende jaren verder worden getest in de praktijk. 

Het onderzoeken van de effectiviteit van de diverse methoden 

is een onderdeel van het plan dat de staatssecretaris en de 

kinderombudsman in 2013 hebben gepresenteerd.

Mannen gezocht!
Mannen worden in het primair onderwijs steeds meer de 

spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Dat is niet goed 

voor de mannen, voor de leerlingen en voor het onderwijs. 

Mannen voelen zich alleen en leerlingen missen een man-

nelijk rolmodel. Dat bleek vorige maand uit een groot onder-

zoek van CNV Onderwijs, dat alle media haalde. Het onder-

werp is dus maar weer eens gedropt in de publieke opinie 

en in politiek Den Haag. Maar wat nu? Wat kunnen we eraan 

doen? Mannen, denk daarover mee, bedenk oplossingen 

en laat je horen op een mannenbijeenkomst op 11 juni, van 

16 tot 20 uur in het kantoor van CNV Onderwijs in Utrecht. 

Meld je aan of geef je ideeën door aan Hans van Dinteren, 

initiatiefnemer van de Mannengroep: hvandinteren@cnvo.nl.
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     Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs 

Geachte heer Rosenmöller, 
Beste Paul,

Het respect en de waarde-
ring voor onderwijs onder-
steunend personeel (oop) is 
in het voortgezet onderwijs 
niet altijd aanwezig. In het 
vorige Schooljournaal schreef een 
docent ‘…anders was ik wel type-
miep geworden.’ Een denigrerende 
opmerking voor een collega van de 
administratie. Waarschijnlijk is het 
niet zo bedoeld, maar toch. 
Toen bleek dat in de cao voort-
gezet onderwijs de groep oudere 
onderwijsondersteuners met een 

salaris tot en met schaal 8 oneven-
redig hard getroffen zou worden, 
hebben wij aangegeven de cao niet 
te ondertekenen. Het siert de VO-
raad dat de cao wordt aangepast 
voor deze groep. Ook al gaat het om 
een bedrag van € 2 miljoen terwijl 
er in het voortgezet onderwijs € 7,2 
miljard rondgaat. Het gaat ook om 
de erkenning dat deze groep het 
extra hard in de portemonnee voelt. 
Uit enquêtes onder oop’ers blijkt 
dat zij vaak niet mee mogen doen 

aan visiedagen en dat de profes-
sionaliserings– en loopbaanmoge-
lijkheden minimaal zijn. Ik nodig 
de VO-raad uit om dit hoog op 
de agenda te zetten. Meer loop-
baanmogelijkheden en een betere 
beloning voor oop’ers is mogelijk, 
zo blijkt bijvoorbeeld uit het Enkhui-
zermodel, genoemd naar de school 
die het bedacht: RSG Enkhuizen. 
Dit is een manier om de waarde-
ring voor onderwijsondersteuners 
concreet te maken. Je vraagt een 
investering in hun ontwikkeling en 
je biedt loopbaanmogelijkheden en 
perspectief. Het is nu niet helemaal 
duidelijk of dit model past binnen 
de cao-afspraken over functiedif-
ferentiatie en -waardering. Graag 
zou ik hierover binnenkort met je in 
gesprek gaan.
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MEER LOOPBAAN-
MOGELIJKHEDEN EN EEN 
BETERE BELONING VOOR 

OOP’ERS IS MOGELIJK, BLIJKT 
UIT HET ENKHUIZERMODEL

‘Professionals moeten over 
eigen vak gaan’

‘We merken dat we steeds minder te vertellen hebben over ons 

prachtige vak in de school. Er wordt door anderen te veel bepaald 

hoe wij ons werk moeten doen’, zei CNV Onderwijsvoorzitter 

Helen van den Berg in haar jaarrede op de Algemene Vergadering 

afgelopen woensdag in Amersfoort. ‘Collega´s die in de zorg 

werken kampen met hetzelfde probleem. De mensgerichte 

professionals op de werkvloer worden opgezadeld met 

registratie- en administratieve klussen. Het lijkt besturen steeds 

meer om de papieren en fi nanciële werkelijkheid te gaan. De 

menselijke maat is soms ver te zoeken. Leerlingen of patiënten 

zijn uiteindelijk de dupe, tenzij... de professional zichzelf voorbij 

loopt. Helaas gebeurt dat te vaak en zien we een hoge werkdruk, 

ziekteverzuim en veel burnouts. Laten we voor nog een steviger 

geluid zorgen als het gaat om professionele ruimte en werkdruk.’ 

Ze benadrukte dat ze kansen ziet in de beoogde fusie van CNV 

Onderwijs en CNV Publieke Zaak, waarover op de Algemene 

Vergadering ook gesproken werd (daarover in het volgende 

Schooljournaal meer). En besloot met: ‘We moeten ervoor 

waken dat het onderwijs en de zorg niet worden afgebroken 

door bureaucratie, door een tekort in de overheidsfi nanciën of 

door wat dan ook. We willen dat professionals weer over hun 

eigen vak gaan. Laten we zoeken naar vernieuwing en het goede 

behouden. Met het goede uit het verleden, bouwen we samen 

onze toekomst.’ CdG
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Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

Dat het onderwijsondersteunend 
personeel op school niet altijd de waar-
dering krijgt die het verdient is mij het 
eerste half jaar wel duidelijk geworden. 
Vandaar dat we in het sector akkoord 
deze groep professionals op school een 
nadrukkelijke plek hebben gegeven en 
open stonden om in de cao een aanpas-
sing aan de leden voor te leggen. Uiter-
aard aanvaard ik je uitnodiging nader 
te spreken over concrete ideeën voor 
een betere positie van de onderwijson-
dersteuners. Maar laten we er dan nog 
een onderwerp aan toevoegen. Want in 

onze optiek liggen er 
goede mogelijkheden 
ons gehele onderwijs 
verder te verbeteren 
door de aandacht 
nog meer te richten 
op de individuele 
talenten van de leerlin-
gen. Digitale hulpmiddelen 
kunnen daarbij behulpzaam 
zijn. Ik ben de laatste maanden erg 
geschrokken van de consensus over het 
feit dat we veel talenten van leerlingen 
onbenut laten. Het onderwijs van de 
toekomst, dat veel meer in verbinding 
zal staan met de buitenwereld van de 
school, vraagt natuurlijk ook om een 
andere rol van de docent. Ik ben er 
van overtuigd dat onderwijsvernieu-
wing alleen slaagt als we de docent 
meekrijgen. In personeelkamers van 
scholen krijg ik regelmatig de vraag: 
‘Kunnen jullie als VO-raad niet wat 
meer voor docenten doen?’ Dat kunnen 

we natuurlijk, 
maar jullie 
zijn daarvoor 
toch de eerst 
aangewezene. 

Daarom zou ik 
eigenlijk willen 

dat we eens wat 
minder tijd nemen 

voor ellenlange, maanden 
voortslepende onderhandelingen die 
wel of niet (nu gelukkig wel) tot een cao 
leiden die door de bonden gezamenlijk 
kan worden getekend. Ik zou willen dat 
we in verhouding veel meer tijd beste-
den aan onderwijsinhoudelijke vragen. 
Vanwege die inhoud hebben toch veel 
docenten gekozen voor het onderwijs? 
Zullen we het dus binnenkort hebben 
over de toekomst van oop'ers en 
op'ers?

  
     Paul Rosenmöller is voorzitter van de VO-raad
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IK ZOU WILLEN DAT WE MINDER 
TIJD NEMEN VOOR ELLENLANGE, 

MAANDEN VOORTSLEPENDE 
ONDERHANDELINGEN

Het traject voor de starters staat of valt met hun 
eigen inbreng. Inbrengen wat je bezig houdt, 
waar je mee stoeit, wat je zwaar vindt. Zover lukt 
het vaak nog wel. Maar wat als het eigenlijk best 
wel lekker loopt  en er weinig inbreng is? 
Eén keer maakte ik mee dat er geen enkele  
inbreng was. Nada, niks…stilte. Gevolg: de 
bijeenkomst stopte na het startbroodje en de 
starters vertrokken verbouwereerd naar huis. 
Verwarring alom, ik zou toch de bijeenkomst 
verzorgen? Ja hallo, lieve mensen! Ik drijf geen 
vrijblijvend intervisieboetiekje en ik verzorg geen 
one-womanshow.
Geen inbreng, niks te leren, niks te delen, riep 
bij mij een nieuwe leervraag op. Hoe maak ik de 
bijeenkomsten zo dat dit anders gaat lopen?
Een starter (die mij schichtig passeerde in de 
gang, enkele dagen later) maakte mij wakker. ‘Ik 
moet altijd bedenken wat ik ga inbrengen als ik 

naar je toekom.’ Aha, dus niet alleen de bijeen-
komst staat vanaf dat moment op de agenda, ook 
de vraag vooraf aan te geven wat de inbreng zal 
zijn. En voilà , ze komen echt al anders binnen. 
Hoe een coach na gebrek aan inbreng zelf ook 
weer wat kan winnen. Jippie! 

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

(W)inbreng

 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

    ROSENMÖLLER



Erwin Kuhne: ‘Zonder deze cao zaten we nog steeds op de nullijn.’
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Oop’ers proeven 
zoet en zuur cao 
voortgezet onderwijs

‘In de aangepaste cao voortgezet 
onderwijs zit voldoende zoet om het 

zuur te compenseren’, zegt CNV 
Onderwijsbestuurder Joany Krijt 

nu onderwijsondersteuners minder 
hoeven te betalen voor seniorenverlof 
dan eerder afgesproken. Wat denken 

de oop’ers er zelf van? ‘IJzersterk van 
CNV Onderwijs!’, ‘Waarom ook nog de 
leeftijdsdagen?’, ‘Snakken naar die ene 

dag rust!’ en ‘Ik snap best wel dat de 
bapo onbetaalbaar werd.’ 

‘Niet gek dat eigen bijdrage wat omhoog moet’ 

Erwin Kühne (50) is repromedewerker/conciërge/
hoofd bedrijfshulpverlening op een scholengemeen-
schap en bestuurslid van de Stuurgroep Onderwijs-
ondersteuners van CNV Onderwijs. 
‘Ik heb mijn oop-collega’s hier op school geadviseerd om in te stem-
men met de cao voortgezet onderwijs en ze waren het met me eens. 

Twee weken geleden wees CNV Onderwijs 
de cao voortgezet onderwijs af, omdat het 
zuur te overheersend was. ‘Nee’, zei de bond 
‘tenzij de overgangsregeling voor oudere 
onderwijsondersteuners verbeterd wordt.’ En 
dat is nu gebeurd: oop’ers tot en met schaal 
8 van 61 jaar en ouder gaan geen 40 procent 
eigen bijdrage betalen, zoals in het onderhan-
delaarsakkoord stond, maar 20 procent (tegen 
10 procent nu). De VO-raad komt hiermee 
tegemoet aan het grote bezwaar van de leden 
van CNV Onderwijs. Bestuurder Joany Krijt: 
‘Door deze wijziging wordt onze nee een ja en 
hebben we in de cao iets kunnen repareren 
voor de groep die onevenredig hard getroffen 
zou worden. De cao bevat na deze aanpassing 
met het einde aan de nullijn, werkdrukver-
laging, de regeling duurzame inzetbaarheid 
voor alle leeftijdsgroepen, het scholingsrecht 
en - budget voldoende zoet om het zuur te 
compenseren.’ 
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Er gebeurt in elk geval iets door deze cao: we krijgen er wat salaris 
bij en een persoonlijk budget van 50 uur, die wij, oop’ers tot en 
met schaal 8, ook mogen laten uitbetalen. Dat vind ik winst.’ Zelf 
is hij nog niet toe aan bapo of seniorenregeling, maar hij vindt het 
wel sterk dat CNV Onderwijs ‘nee tenzij’ tegen de cao heeft gezegd. 
‘CNV Onderwijs zou alleen instemmen als de overgangsregeling 
voor oudere oop’ers werd verbeterd en dat is gebeurd. Dat vind ik 
een hele goede zaak. En ijzersterk van CNV Onderwijs!’ Hij ver-
wacht niet dat hij over tien jaar behoefte heeft aan minder werken. 
‘Als ik een dag minder ga werken, moet ik, vrees ik, het werk van 
vijf dagen in vier dagen doen. Bovendien heb ik enorm veel plezier 
in mijn werk en daarom houd ik het goed vol.’ 
Kühne had wel liever gezien dat er differentiatie in de loonsver-
hoging had gezeten. ‘Een gemiddelde leerkracht (op de helft van 

schaal LC) verdient bruto twee keer zoveel als ik, dus krijgt met die 
1,2 procent meer verhoging dan ik. Ik vind dat onrechtvaardig. Ik 
had graag gezien dat bijvoorbeeld onder schaal 8 het oop 2 procent 
salarisverhoging was gegeven en boven schaal 8 iedereen 1 procent. 
Ook zou ik graag een hogere vergoeding zien voor bedrijfshulpver-
lening. Ik ben op dat vlak verantwoordelijk voor 1.400 leerlingen 
en personeelsleden. Ik vind dat daar meer tegenover mag staan 
dan nu het geval is.’ Toch is Kühne al met al tevreden. ‘Er zijn 
altijd doemdenkers die zeggen dat je met 1,2 procent niet eens de 

infl atie haalt. Dat mag dan zo zijn, maar zonder 
deze cao zaten we nog steeds op de nullijn en 
hadden we niks.’ 

Bea Langeveld (62) is stafmedewer-
ker P&O op een grote scholenge-
meenschap. 
Langeveld maakt gebruik van de bapo en zit 
in schaal 10. Ze heeft tegen de cao voortgezet 
onderwijs gestemd. Haar argument: de stape-
ling van verslechterende maatregelen. De eigen 
bijdrage voor de bapo gaat omhoog en er wor-
den 48 leeftijdsuren afgenomen. ‘Volgens mij 
is bij de onderhandelingen even niet gedacht 
aan de groep onderwijsondersteuners. Dat daar 
later wel aan gedacht werd door CNV Onder-
wijs is mooi. De AOb had al ingestemd. Ik ben 
blij dat de eigen bijdrage voor seniorenverlof 
nu toch weer iets naar beneden is bijgesteld, 
maar waarom maar tot en met schaal 8 en niet 
voor iedereen? Onder de overgangsregeling 
verdient een 62-jarige in schaal 9 op jaarbasis 
waarschijnkijk minder dan een even oude 
collega in schaal 8 die ook gebruik maakt van 
de overgangsregeling. Kijk, ik snap best wel 
dat de bapo onbetaalbaar werd, zeker nu we 
allemaal langer moeten doorwerken. Dat die 
eigen bijdrage omhoog moest, vind ik dus niet 
gek. Maar waarom dan ook nog de leeftijds-
dagen? Was daar dan afgebleven. Dan had ik 
voorgestemd.’ 

Sijbout Sjoerd Jaasma (59) is as-
sistent-conciërge van christelijke 
scholengemeenschap Bogerman in 
Sneek, en secretaris van de Stuur-
groep Onderwijsondersteuners van 
CNV Onderwijs 
‘In eerste instantie was ik het niet eens met de 
nieuwe cao door de hogere bijdrage die oop’ers 
moesten leveren voor de nieuwe seniorenrege-
ling. Ik begrijp best dat we meer moeten beta-
len, omdat het anders niet meer op te brengen 
is. Maar om nu ineens van tien (bijdrage bapo, 
red.) naar veertig procent te  gaan, vond ik 
wel een hele grote stap. Vooral als je in een 
salarisschaal zit van 1 tot en met 8. Toch heb 
je zo’n dag nodig om weer bij te komen. Er zit 
veel sjouw- en tilwerk bij wat ik dagelijks doe, 
zoals de afgelopen weken alles in gereedheid 
brengen voor de examens en het uiteraard 
weer opruimen. En verder onder meer toezicht 
houden tijdens de pauzes en loketdienst. Zelf 
vind ik het heerlijk, die vrije woensdag midden 



in de week. Ik word 60, de jeugd blijft even 
jong. Natuurlijk, het contact houdt je bij de tijd, 
maar de afstand wordt merkbaar groter. Aan het 
einde van de week ben ik blij dat het weekend 
is. Ik heb een collega, afkomstig uit een andere 
branche, die het altijd vreemd vond dat wij 
zoveel weken vakantie hadden, maar na 19 jaar 
snakt hij zelf ook naar die ene dag rust.’ Jongere 
collega’s vragen zich volgens Jaasma bezorgd af 
wat er straks nog over is van de nieuwe senioren-
regeling, als ze zelf aan de beurt zijn. ‘Als ik voor 
mezelf praat kan ik daarom wel leven met een 
kostenverhoging naar 20 procent. Wel vinden 
we het met zijn allen vreemd dat collega’s die 
nog niet zo lang in dienst zijn meteen 50 uur 
aan persoonlijk budget krijgen. Het zijn toch 
de oudere werknemers die dat het hardst nodig 
hebben?’
Het salaris blijkt ook al jaren onderwerp van 
gesprek onder de Friese oop’ers. ‘We krijgen een 
procent salarisverhoging. Dat lijkt leuk, maar 
het is nogal een verschil of je € 1.000 of € 2.500 
euro verdient. Toch is de meerderheid blij met 
wat geld erbij.’ 

Dirk de Zeeuw (64) is onderwijsassis-
tent op ISW Lage Woerd in Naaldwijk 
voor praktijkonderwijs/vmbo bbl-kbl 
Van de geringe salarisverhoging springt de gebo-

ren Westlander niet direct een gat in de lucht. ‘Ach, ik zit in schaal 
5. Als je ziet wat wij verdienen ten opzichte van een docent, dat is 
best wel weinig. Dat geven ze zelf ook toe. Als oud-conciërge weet 
ik ook wat mijn vroegere collega’s in hun portemonnee krijgen, dat 
is helemaal betreurenswaardig. Het verschilt wel per school, maar 
het werk zou beter beloond moeten worden. De werkdruk neemt 
nog steeds toe.’ De Zeeuw, die onder andere helpt bij het leren 
schoonmaken (‘hoort bij verzorging’), geeft aan dat een praktijk-
school, waar hij werkt als onderwijsassistent, wel iets anders is dan 
havo of vwo. Deze kinderen vragen een hoop aandacht en zorg. 
Het zijn niet de makkelijkste leerlingen.’ En zoals De Zeeuw zijn er 
nog vele andere oop’ers die onder vergelijkbare omstandigheden 
werken. Hij begrijpt daarom de commotie wel die ontstond onder 
onderwijsondersteuners toen de eigen bijdrage aan de nieuwe 
seniorenregeling fl ink werd verhoogd. Het was gewoon de druppel. 
Volgens De Zeeuw had de bapo-regeling langzaam moeten worden 
afgebouwd. ‘Alleen nog laten gelden voor de mensen die er 
nu inzitten. Dat is toch met veel nieuwe regelingen zo? Jongere 
collega’s zijn bezorgd dat het straks een dure zaak wordt als ze 
uren moeten gaan opnemen volgens de nieuwe seniorenregeling. 
Zelf maak ik pas sinds september gebruik van de bapo. Ik vond 
het werk altijd heel plezierig, maar mijn collega’s drongen er op 
aan. “Doe het nou maar, straks vis je achter het net.” En ik moet 
zeggen: het bevalt best. Ik ben op vrijdag vrij, heb ik meteen een 
lang weekend.’ 

Ciska de Graaff
Peter Magnée

De naam Bea Langeveld is gefi ngeerd.
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Dirk de Zeeuw: ‘Die bapo-dag bevalt me best!’
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‘It’s always party time at school. En anders is het wel studie-
dag’, verzuchtte een vriend van mij eens. Die vriend heeft zijn 
buik vol van al dat gefeest, omdat hem steeds weer verzocht 
wordt als ouder zijn bijdrage te leveren aan al die activiteiten. 
En op die (onverwachte) studiedagen moet hij ook al iets met 
zijn werk regelen. 
Mij hangt dat gefeest ook wel eens de keel uit, daar ik nog 
nauwelijks toekom aan gewoon lesgeven. Wanneer houd ik 
nog tijd over om gedegen rekenen en taal te geven? Er zijn 
lesmethodes die nog maar uitgaan van 32 schoolweken om 
het taalonderwijs in te proppen. De overige acht weken van 
het schooljaar biedt dus ruimte voor herhaling én fun! Dat 
is maar liefst een vijfde deel van het jaar. Maar ondertussen 
blijven we wel gewoon streven naar de hoogste Cito-scores, 
hoor. En natuurlijk zijn al die activiteiten leuk voor de kinde-
ren. Maar voor veel kinderen geeft het ook een hoop onrust 
en vrije momenten waarin ze niet goed gedijen. Niet alleen 
kinderen met autistische kenmerken vinden structuur en 
regelmaat fi jn. Want d’r is echt vaak wat speciaals te doen. 
Natuurlijk kent iedereen de schoolreisjes, de sportdagen en 
de juffenverjaardagen. Ook vieren we nog steeds carnaval, 
Pasen, enzovoort. Maar in de loop der jaren hebben we ook 
verkeersdagen en rekendagen verzonnen. En natuurlijk: 
schoolontbijten en Koningsdag. En daar we ‘het onderwijs ook 
meer uit de kinderen willen laten komen’, hebben we project-
weken. Met liefst een offi ciële opening en eindvoorstelling.

En aangezien we cultuur ook heel belangrijk vinden, 
brengen we tevens geregeld een bezoek aan het plaat-
selijke theater. Met natuurlijk voorbereidingslessen 
en nabespreeklessen, zodat de cultuur optimaal blijft 
hangen. En blokfl uitles onder schooltijd? Waarom niet? 
Oh ja, met sinterklaas houden we ’s avonds een pyama-
party. En met kerst voeren we ’s avonds het kerstver-
haal op in een donkere stal.  
En natuurlijk hebben wij als moderne school een 
dependance van de bibliotheek, met de bijbehorende 
activiteiten. Want als er vanuit de gemeente bezuinigd 
moet worden op de centrale bieb, dan kunnen de scho-
len het bibliotheekgebeuren er ook nog wel bij doen.  
Maar nou meen ik dat ik als leerkracht en dus vak-
vrouw zo kundig ben dat ik zélf de meeste schooldagen 
interessant kan maken. Met kleine feestelijkheden 
tussendoor – zogezegd - zoals een energizer, voorlezen 
en complimenten. Ook denk ik interessante lessen te 
geven door het gebruik van veel concreet materiaal en 
het digibord. En als ik iets héél belangrijks te vertellen 
heb, ga ik bovenop de tafel staan. Succes gegaran-
deerd.
Een beetje leerkracht heeft echt geen grote dingen 
nodig om een fi jne schooltijd te creëren! Bovendien 
geldt voor alle kinderen: later als je groot bent, is het 
ook niet alle dagen feest. Get used to it!

ALS IK IETS HEEL 
BELANGRIJKS TE 

VERTELLEN HEB, GA IK 
BOVENOP DE TAFEL 

STAAN

Always party time

Helmy van Dooren

Helmy van Dooren is 46 jaar 
en leerkracht van groep 4 
op basisschool De Korenaar 

in Helmond

COLUMN



‘Ik vind het geweldig om met professionals te 
werken die daarna weer met een glimlach van 
oor tot oor aan de slag gaan’, zegt Bart van Eerd, 
sinds 2001 trainer/coach in het onderwijs van-
uit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
en nu aangesloten bij het coachingsnetwerk 
van CNV Onderwijs. Hij werkte voorheen als 
docent in het mbo en gaf daar trainingen per-
soonlijke effectiviteit. ‘Het leuke aan coaching 
van volwassenen is dat het veel introspectie 
vraagt. Mijn clienten lopen ergens tegenaan, 
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‘Mijn coach weet meteen waar ik het over heb’
‘De coach die mij eerder hielp, was 

heel goed, maar had geen verstand van 
onderwijs. Het coachingsnetwerk van CNV 

Onderwijs kwam daarom als geroepen. 
Nu praat ik met een coach die zelf uit het 

onderwijs komt en helemaal snapt waar ik 
mee zit.’ Woorden van een tevreden cliënt 
van een onderwijscoach, gevonden via het 

coachingsnetwerk van CNV Onderwijs.

CNV Onderwijs helpt leden aan passende coach

vinden iets lastig, hebben ergens hulp bij nodig. Het gaat altijd om 
persoonlijke dilemma’s: balans, stress, onzekerheid, werkdruk. Het 
kan ook zijn dat een docent die disfunctioneert een coachingstraject 
wordt “ingestuurd” als laatste middel voordat een exit dreigt. Een 
andere groep wil meer duidelijkheid over loopbaanvraagstukken. En 
leidinggevenden willen graag hulp bij hun positionering, het écht 
sturing gaan geven en alle ballen in de lucht houden.’

MOETISME-ZIEKTE
‘Ik probeer mijn cliënten ervan bewust te maken dat ze zélf de regie 
hebben, dat ze niet een marionet zijn waar zomaar aan een touwtje 
te trekken is’, vertelt Van Eerd. ‘Ik leer ze nee zegen, hoofd- en bijza-
ken onderscheiden, ordenen en prioriteiten stellen. Ik zet mensen 
in hun kracht door ze te doordringen van de kwaliteiten die ze 
hebben.’ Werkdruk is één van de grote problemen die aangedragen 
worden. ‘Veel mensen lijden aan de moetisme-ziekte. Ze denken 
dat alles moet. Ze leggen de lat te hoog voor zichzelf. In een exact 
gelijke situatie kan de een fl uitend naar zijn werk gaan en de ander 
met de tong op de schoenen het niet meer zien zitten. Dat zit echt 
in de mensen zelf. Ik bespreek dan zaken als perfectionisme, loya-
liteit, verantwoordelijkheidsgevoel. Ik gebruik daarbij de rationeel 
emotieve therapie (RET), die mensen bewust maakt van hun eigen 

Bart van Eerd: 
‘Zelf de regie 
hebben.’
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overtuigingen. Een mens lijdt namelijk het meest onder zijn eigen 
gedachten.’

SERVICE
Voor Maria Jansen kwam het bericht in Schooljournaal over het coa-
chingsnetwerk als geroepen. ‘Ik had al een coach via het Participa-
tiefonds, maar die coach was wel goed, maar had geen verstand van 
onderwijs. Bart van Eerd weet meteen waar ik het over heb en heeft 
ook goede tips die op het onderwijs gericht zijn. Ik vind het echt 
een goede service van de vakbond!’ Een aantal jaar geleden maakte 
Jansen de overstap van het basisonderwijs naar het speciaal onder-
wijs. ‘Daar ging ik echt zwaar op mijn plaat’, zegt ze onomwonden. 
‘Ik kon dat volstrekt niet aan. Het heeft me heel onzeker gemaakt. 
En vervolgens stond ik weer onderaan de ladder en probeer ik nu 
als invaller weer een plek te veroveren in het basisonderwijs. Juist als 
invaller ga je niet zo snel naar je directeur of naar een collega als je 
problemen hebt. Je bent toch eigenlijk elke dag op sollicitatie en dat 
laat je niet zo snel je zwaktes zien. Mijn problemen? Onzekerheid, 
ik leg de lat te hoog, klassenmanagement. Ik vind de kinderen ook 
moeilijker. Ik denk dat ze zich bij een invaller lastiger gedragen dan 
bij hun eigen juf. Bart luistert, vraagt kritisch door, houdt me bij 
de les als ik afdwaal of problemen weglach, geeft me oefeningen en 

tips. Ik heb inmiddels – na zes gesprekken – wel 
het idee dat ik steviger in mijn schoenen sta en het 
beter aankan. Ik ben echt blij met mijn coach!’ 

DUWTJE
Maria Wielens, collegiaal consulent bij Samenwer-
kingsverband Berkeldal in Berkelland én zelfstan-
dig coach in de regio Enschede/Haaksbergen, is 
ook te boeken via het coachingsnetwerk van CNV 
Onderwijs. ‘Ik werk 38 jaar in het onderwijs in 
allerlei functies en heb daarnaast pedagogiek gestu-
deerd en coachingsopleidingen gedaan. In mijn 
werk coach ik vooral teams en via het coachings-
netwerk coach ik nu ook individuen. Vaak gaat het 
bij coaching van onderwijsmensen om leerkracht-
competenties: ze hebben het gevoel onder druk 
te staan, hebben moeite met opbrengstgericht en 
handelingsgericht werken en veranderingen door 
passend onderwijs. Ik zorg er eerst samen met de 
cliënt voor dat de hulpvraag duidelijk is. Wat wil 
je? En dan: wat heb je daarvoor nodig?’ Wielens 
enthousiast: ‘Het is fantastisch als je leraren, en 
leerlingen trouwens ook, verder kunt helpen. Door 
een klein duwtje in de goede richting, kunnen 
ze weer een stap vooruit zetten en doorgaan. Dat 
mensen weer de kracht in zichzelf kunnen vinden, 
daar werk ik heel graag aan mee.’

Ciska de Graaff

Maria Jansen is een gefi ngeerde naam.

‘Mijn coach weet meteen waar ik het over heb’
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Maria Wielens: ‘Klein duwtje in de goede richting.’

COACH NODIG? 
CNV Onderwijs heeft een coachingsnetwerk 
met 50 coaches door het hele land. Alle 
coaches werken vanuit hun eigen praktijk. Ze 
zijn onafhankelijk, gecertifi ceerd en geregis-
treerd coach, gespecialiseerd in onderwijs en 
daarnaast mediator, assessor, supervisor of 
psycholoog. Voor een verwijzing naar een pas-
sende coach kunnen leden contact opnemen 
met Jacqueline van Grevengoed (030 751 17 85 
of aanvraagopmaat@cnvo.nl). 
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‘Leerlinggerichte 
docenten geven 
beter les’ 

Eerstegraadsdocenten zijn vakgerichter 
dan tweedegraadsdocenten, die meer 
leerlinggericht zijn. Jammer, zo stelt de 

Groningse lerarenopleider Siebrich de Vries 
in haar promotieonderzoek, want juist een 

combinatie van beide eigenschappen maakt 
het beste in een docent los.

Onderzoek lerarenopleider: vooral eerstegraders te vakgericht

noorden van het land, confronteerde het trio met een manier van 
lesgeven die heel leerlinggericht is. 

VROUWEN BETER
Met name het observeren van het leren van leerlingen, terwijl een 
collega les gaf, bleek volgens de kersverse doctor zeer inzichtelijk. 
‘Vooral vwo- en havo-klassen lijken qua niveau homogeen, maar 
zijn in werkelijkheid heel gedifferentieerd. Sommige leerlingen zijn 
nu eenmaal beter in een bepaald vak dan hun klasgenoten, maar 
er zijn er ook met adhd en dyslexie. Een meer individuele aanpak 
is dan geen overbodige luxe.’ De leerlinggerichte docent, is volgens 
De Vries ‘meer gefocust op de vraag hoe de leerling het beste 
kan worden aangezet om te leren en welke didactische middelen 
daarvoor moet worden ingezet. Dit type docent houdt bovendien 
nauwgezet kennis en vaardigheden op peil, refl ecteert meer en werkt 
vaker samen met collega’s.’ Omdat zij zich blijven ontwikkelen zijn 
het volgens haar betere docenten. ‘Ze houden beter orde, leggen 
beter uit en geven leerzamere lessen.’ De onderzoeker geeft aan dat 
leerlinggerichte docenten vaak vrouwen zijn. Mag daaruit worden 
geconcludeerd dat ze beter les geven dan mannen? De Vries lacht: 
‘Die conclusie mag je dan wel trekken.’

SELECTIE 
Dat docenten zo verschillend omgaan met hun eigen scholing zette 
de Groningse lerarenopleider aan tot een promotieonderzoek in het 
voortgezet onderwijs en op de eerste- en tweedegraadslerarenoplei-
dingen. Juist een combinatie van vakgerichtheid en leerlinggericht-
heid maakt volgens haar het beste in een docent los, maar lang niet 
allemaal blijken docenten in even grote mate over beide eigenschap-
pen te beschikken. Om de door haar gepropageerde leerlinggericht-
heid te verhogen, pleit ze onder meer voor selectie aan de poort 
bij de lerarenopleiding. De Vries: ‘Een sterke professionele groep 
docenten is niet alleen goed voor de kwalitatieve uitstraling van het 
beroep, maar kan daardoor ook een aanzuigende werking hebben 
op andere hoogopgeleiden.’ Overigens blijken de huidige docenten 
in spe niet allemaal even leerlinggericht te zijn. Wel blijkt dat naar-

‘We werken nu twintig jaar samen en we heb-
ben nog nooit op dit niveau met elkaar gespro-
ken.’ Alsof ze een spiegel kregen voorgehouden, 
zo ervoeren de docenten Frans van het Drach-
ter Lyceum de zogenaamde LessonStudy die ze 
onder leiding van Siebrich de Vries, opleider 
aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit 
Groningen, uitvoerden. Nog nooit hadden ze 
bij elkaar achter in de klas gezeten, nog nooit 
hadden ze het onderling zo specifi ek over het 
leren en het onderwijzen van hun leerlingen 
gehad. Hooguit bespraken ze gezamenlijk de 
leerstof voor de toets en wellicht de ontwikke-
lingen in de Franse literatuur. Nu kregen ze 
alledrie een brugklas, bespraken samen wat 
hun grootste probleem is bij het lesgeven aan 
deze jaargang (hoe houd je ze gemotiveerd? Hoe 
kun je ze allemaal op hun niveau bedienen?), 
ontwierpen heel gedetailleerd een les om aan 
die problemen tegemoet te komen en gaven alle 
drie les in hun eigen klas. Twee collega’s obser-
veerden en verzamelden gegevens over hoe de 
leerlingen bezig waren met hun leren. De Vries, 
zelf jarenlang docent Frans op scholen in het 



Schooljournaal 17

mate ze leerlinggerichter zijn, ze meer aan hun eigen ontwikkeling 
doen. Het gevolg daarvan is weer dat ze effectiever onderwijsgedrag 
gaan vertonen.  

ZELF UITZOEKEN
De Vries vergaarde haar onderzoeksgegevens op lerarenopleidingen 
en een viertal  scholen in het voortgezet onderwijs. Daar probeer-
den collega-lerarenopleiders van de universiteit de teams – van 
de ervaren rot tot de lio’er - van nieuwe inzichten te voorzien. 
‘Zij beoordeelden niet alleen vaktechnisch, maar hielden ook de 
schoolcultuur tegen het licht. Verder wilden ze nagaan hoe kon 
worden voorkomen dat jonge docenten het al na een paar jaar 
voor gezien hielden. Niet zo vreemd, want uit mijn eigen begintijd 
weet ik nog dat je het als startende docent allemaal zelf moest 
uitzoeken. Een van hun voorstellen was daarom een professioneel 
ontwikkelingsplan voor nieuwe docenten. Daarbij kun je denken 
aan lesobservaties en een gunstig rooster, zonder al te grote hiaten 
tussen de lesuren.’

LEERGEMEENSCHAP
Het te vakgerichte, het zich alleen beperken tot de lesstof, vindt De 
Vries iets uit het verleden. Wat haar betreft is de docent niet langer 
meer de koning in zijn klas en staan de lokaaldeuren wagenwijd 
open. ‘Samenwerken met collega’s is het nieuwe mantra, maar ook 
kunnen differentiëren met leerlingen en hen activeren en stimule-
ren tot maximale prestaties, kortom de school als leergemeenschap.’ 

Een LessonStudy, waarbij docenten samen een les voorbereiden op basis van een leerprobleem van leerlingen. 
Een docent gaat lesgeven, de anderen observeren.

Het is iets waar De Vries in het kader van de 
Lerarenagenda van het ministerie van Onderwijs 
nu mee bezig is als vervolg op haar promotieonder-
zoek. Ze gebruikt twee van de twintig professionele 
leergemeenschappen die er al zijn in het land 
als proeftuin. In dit geval gaat het om de vakken 
Nederlands en wiskunde, waar dertien scholen 
in het Noorden bij zijn betrokken. ‘Doel is dat 
docenten gaan onderzoeken wat er aan hun vakken 
verbeterd kan worden, bijvoorbeeld als het gaat 
om tekst en taalbegrip. Wat werkt, wat werkt niet? 
Als werkwijze hanteer ik de al eerder genoemde 
LessonStudy.’
Een situatie zoals eerder geschetst in Drachten past 
volgens haar volledig in een moderne, professione-
le  onderwijsinstelling. Maar wat dat betreft is er in 
ons land nog wel wat werk aan de winkel. De Vries: 
‘Een aanzienlijk deel van de ervaren docenten en 
de docenten in opleiding zijn niet erg leerling- of 
nascholingsgericht. Dat is een bron van zorg met 
het oog op het verhogen van de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs. Docenten van nu moeten 
voortdurend hun vak bij te houden, zowel inhou-
delijk als didactisch. Alleen dan zijn ze in staat het 
potentieel van leerlingen ten volle te benutten.’

Peter Magnée

‘Leerlinggerichte 
docenten geven 
beter les’ 
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‘Zo stellig had ik het helemaal niet 
bedoeld. Die kop had ik ook niet zelf 
gemaakt, dat heeft een eindredacteur 
gedaan.’ Dat zegt onderwijssocioloog Ger-
da Schapers meteen als we bij haar thuis in 
Utrecht zitten om te praten over de studen-
ten van nu en hoe je die generatie nog kan 
interesseren voor een college. Want dat 
docenten te vaak een saaie riedel afsteken, 
die studenten niet interessant vinden, 
zoals ze ook in Trouw schreef, daar staat ze 
wel volledig achter. ‘Een kwartier lesgeven 
hoeft natuurlijk niet, dat is belachelijk, 
maar de uitleg van een docent hoeft niet 
langer dan vijftien minuten te duren, maak 
het daarna interactief.’

WAARDELOZE DOCENT
Schapers geeft les bij commerciële oplei-
dingsinstituten, waar ze onder andere 
hbo-opleidingskunde doceert. ‘Ik heb 
nooit ongeïnteresseerde studenten in de 
klas. En wij bewaken onze kwaliteit van 
onderwijs. Als er in het reguliere onder-
wijs een tentamen slecht wordt gemaakt, 
krijgen de studenten de schuld, terwijl 
we in het commercieel onderwijs zeggen: 
“Dat was een slecht tentamen, dat moeten 
we de volgende keer anders doen.” Ik ben 
uit het regulier onderwijs gevlucht, daar is 
geen enkele controle meer op de kwaliteit. 
Docenten worden er niet afgerekend op de 
resultaten van studenten en op de evalu-
aties. Als ze een vaste aanstelling hebben, 
blijven ze gewoon aan. Ook als studenten 

zeggen dat het een waardeloze docent is. Bij ons word je niet meer 
ingezet als je lager scoort dan een 7.6.’

NIET GENERALISEREN
Kritiek op lessen hebben studenten van nu steeds meer. Als ze het 
ergens niet mee eens zijn, laten ze dat horen. Dat is volgens Schapers 
(pensioengerechtigd, maar daar wil ze nog niets van weten, red.) één 
van de kenmerken van de screenagers, de huidige generatie studenten.
Wat zijn screenagers precies?
‘Het zijn studenten die van zich laten horen als ze vinden dat er niet 
goed les wordt gegeven. Het zijn multitaskers en netwerkers die niet 
zomaar alles aannemen wat een docent zegt, maar kennis op hun 
eigen manier vergaren, niet alleen door lessen te volgen, maar ook via 
de media en door met elkaar te overleggen. De kennis die ze her en 
der opdoen, valt dan als een puzzel in elkaar. Dat is een andere manier 
van leren. Dat geldt niet alleen voor studenten hoor, maar ook voor 
scholieren.’
Uit het jaarverslag van de Onderwijsinspectie bleek dat studenten 
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‘Ik ben gevlucht uit   het reguliere onderwijs’
Ze kreeg veel commentaar op het 

opiniestuk dat ze schreef in dagblad 
Trouw. Onderwijssocioloog en docent bij 
commerciële opleidingsinstituten Gerda 

Schapers stelde daarin dat docenten 
maar een kwartier les moeten geven aan 

studenten in plaats van een uur. 

‘Aan het einde van de les hebben ze misschien vijf procent 
onthouden. Als ze tenminste niet in slaap zijn gevallen.’
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niet gemotiveerd zijn. Ligt dat volgens u 
aan de docenten?
‘Ik wil niet generaliseren, want ik weet te 
weinig van het reguliere  onderwijs, maar 
het is wel wat ik hoor. Je moet aansluiten 
bij de belangstelling van leerlingen en 
studenten. Ik leerde dat 45 jaar geleden al 
op de oude Kweekschool en dat geldt nog 
steeds. Natuurlijk is er basiskennis nodig, 
maar dat wil niet zeggen dat je dat saai 
moet brengen. Je kunt een hoorcollege ook 
heel interessant en interactief maken. Ga 
geen uren staan doceren, maar doe dat in 
twintig minuten, desnoods met wat power-
pointterreur (zo noemt Schapers steevast 
ellenlange powerpointpresentaties, red.). 
Vraag daarna aan de studenten of ze mee 
doen, maak het interactief. Dat gaat ook in 
grote groepen. Iedereen heeft tegenwoordig 
een tablet of laptop. Doceren moet je 
doseren.’

JANKEN 
Hoe ziet een les bij u eruit?
‘Ik werk met verschillende didactische werkvormen. Laat ik een 
voorbeeld geven: Als ik een model van veertien stappen uit moet 
leggen, kan ik die stappen stuk voor stuk doornemen, maar 
dan heb ik geluk als de studenten aan het einde van de les vijf 
procent hebben onthouden. Als ze tenminste niet in slaap zijn 
gevallen. Ik hang voor in de klas een groot stuk papier op en zet 
op losse velletjes de stappen. Tegen de studenten zeg ik dan dat 
ze de stappen in de juiste volgorde moeten plakken. Dan moeten 
ze er over discussiëren en de stappen beredeneren. Studenten 
vergeten dat model niet meer omdat ze er zelf zolang interactief 
mee bezig zijn geweest.’
Op de tafel bij Schapers ligt een stapeltje onderwijsboeken. 
Tijdens het interview pakt ze af en toe een boek of een geprint 
A4’tje en laat dan bijvoorbeeld een overzicht zien van didac-
tische werkvormen of een column over het onderwijs. In de 
hoek van de kamer staat haar werktas, waarvan het voorvak 
open staat. Daarin zitten wel vijftien whiteboardstiften. Het is 
duidelijk. Schapers is een echt onderwijsmens. Ze zegt dan ook 
dat ze wel kan janken, als ze een vorig Schooljournaal doorbladert 
en ziet dat 46 procent van de jonge leerkrachten het onderwijs 
overweegt te verlaten. ‘Dit zegt toch dat er iets goed mis is in het 
reguliere onderwijs?’ 

ACHTERHAALD
Er zijn toch ook goede docenten in het regulier onderwijs?
‘Ja, natuurlijk zijn die er. Die zijn in staat om lessen aan te laten 
sluiten op de belevingswereld van leerlingen en studenten. Ik 
woonde een les bij op een roc in een Utrechtse prachtwijk. De 

klas ging op excursie naar Spanje, en kreeg op dat moment 
Spaanse les. De docent vroeg aan de leerlingen: “Wat willen 
jullie vragen in de jeugdherberg? Ga maar eens kijken hoe je 
dat in het Spaans doet.” De klas ging direct enthousiast aan het 
werk. Mooi toch?’
Ligt het echt alleen aan docenten als studenten ongemotiveerd 
en gedesinteresseerd zijn?
‘Nee, het ligt ook aan ons onderwijssysteem. Het systeem van 
standaardpakketjes is achterhaald. Daarnaast worden lage cijfers 
hier als normaal geaccepteerd of zoals onderwijssocioloog Jaap 
Dronkers, mijn leermeester, zegt: “Middelmaat krijgt hier een 
Michelinster.” We willen of mogen onze kop niet boven het 
maaiveld uitsteken. Dat zorgt voor niet-gemotiveerde studenten.’

Tim Steen

‘Ik ben gevlucht uit   het reguliere onderwijs’

‘DOCEREN MOET JE DOSEREN’ 



Werk &Recht
OVERLEG OVER AANPAS-
SING PENSIOENREGELING 
ABP IN 2015
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het akkoord 
dat in de Tweede Kamer was gesloten tussen de 
regeringscoalitie en D66, CU en SGP over een 
forse verdere beperking van de fi scale ruimte voor 
pensioen opbouw. Dit betekent dat vanaf 1 januari 
2015 de fi scaal toegestane pensioenopbouw maximaal 
1,875 procent is. Bij een lage franchise, zoals ABP die 
in het belang van de deelnemers met een bescheiden 
salaris hanteert, mag de maximale opbouw in het 
gunstigste geval nog maar 1,7 procent zijn. Omdat 
deze verslechtering alleen de nieuwe pensioenopbouw 
raakt, zijn in het bijzonder de jongere deelnemers 
hiervan zwaar de dupe. Inmiddels is het overleg 
over aanpassing van de ABP-regeling aan de nieuwe 
fi scale grenzen gestart. Inzet voor CNV Onderwijs 
en de andere bonden is daarbij om de kwaliteit van 
onze pensioenregeling zo goed mogelijk overeind te 
houden en door versterking van de fi nanciële positie 
van ABP de kans op indexatie te vergroten. Door de 
veel lagere pensioenopbouw is het via indexatie wel-
vaartsvast houden hiervan, juist ook voor jongeren, 
meer dan ooit van belang. De schade aan de kwaliteit 
van de regeling willen de bonden beperken door het 
nabestaandenpensioen te verbeteren (dat uitgeruild 
kan worden tegen een hoger ouderdomspensioen), 
door de pensioenopbouw over het hele werkelijk 
verdiende inkomen te laten plaatsvinden en via ver-
ruiming van de pensioenopbouw bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. Om de kans op indexatie te 
vergroten zetten de bonden in op handhaving van 

de herstelopslag op de premie en/of verho-
ging van de reguliere kostendekkende 
premie. Mocht er uiteindelijk toch 
enige ruimte overschieten voor premie-

verlaging, dan eisen de bonden dat deze volledig en 
controleerbaar ten goede komt aan de werknemers. 
Dit ter compensatie van de verslechtering van hun 
pensioen opbouw. De werkgevers, verenigd in het Ver-

bond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), voelen niets 
voor reparatie en willen de pensioenregeling zelfs nog 
sterker verslechteren dan al het gevolg is van de beper-
king van de fi scale ruimte. Een deel van de vrijvallende 
premie willen zij in eigen zak steken en met de rest den-
ken zij mooi weer te gaan spelen aan de cao-tafels. CNV 
Onderwijs wil in 2015 echte inkomensverbetering in 
plaats van een sigaar uit eigen doos. De volledige inzet-
ten van de gezamenlijke vakbonden en van de VSO zijn 
te vinden op www.pensioeninhetonderwijs.nl. 

Stakingen mbo hebben effect
De afgelopen weken heeft het (v)mbo een roerige 
actietijd beleefd. Vier regionale stakingen in Gro-
ningen, Arnhem, Roermond en Rotterdam met 
steeds honderden stakers op de bijeenkomsten. 
Vervolgens een landelijke staking op 15 mei in 
Amsterdam met 4.000 stakers (zie ook www.cnvo.

nl/mbo). Met de hulp en inzet van alle stakers en 
sympathisanten hebben we met elkaar als vakbon-
den een duidelijke boodschap kunnen afgeven. 
Het mbo wil een goede cao met (professionele) 
ruimte om kwalitatief goed onderwijs te kunnen 
(blijven) leveren. Die boodschap is bij de werkge-
vers in het mbo en de MBO Raad duidelijk over-
gekomen. Na de stakingen heeft de MBO Raad 
de vakbonden uitgenodigd voor overleg, met de 
mededeling dat men bereid is stappen te zetten. 
Inmiddels zijn de overlegpartners weer in gesprek 
met elkaar, waarbij voor CNV Onderwijs en de 
andere vakbonden het eisenpakket uitgangspunt 
is. De vele praktijkvoorbeelden en suggesties/
wensen, die wij tijdens de acties van het personeel 
in het (v)mbo hebben gehoord, worden meegeno-
men in dit gehele onderhandelingsproces. CNV 
Onderwijs houdt de leden via Nieuwsbrieven op 
de hoogte van de onderhandelingsresultaten.

Schooljournaal 20

ruiming van de pensioenopbouw bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. Om de kans op indexatie te 
vergroten zetten de bonden in op handhaving van 

de herstelopslag op de premie en/of verho-

verlaging, dan eisen de bonden dat deze volledig en 

ging van de reguliere kostendekkende 
premie. Mocht er uiteindelijk toch 

verlaging, dan eisen de bonden dat deze volledig en 
controleerbaar ten goede komt aan de werknemers. 
Dit ter compensatie van de verslechtering van hun 
pensioen opbouw. De werkgevers, verenigd in het Ver-

vergroten zetten de bonden in op handhaving van 
de herstelopslag op de premie en/of verho-

verlaging, dan eisen de bonden dat deze volledig en 



OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

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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Het woord zegt het al: de MR of GMR doet verslag van zijn 
werkzaamheden en doet dat jaarlijks. Wat er in staat, bepaalt 
de raad zelf. De MR of GMR weet immers wat hij gedaan 
heeft het afgelopen jaar. Een paar tips voor de raden die niet 
weten waar te beginnen. Heeft de (G)MR een visie beschre-
ven, zet deze dan in het verslag. Beschrijf wat de werkwijze 
van de (G)MR is geweest en welke belangrijke onderwerpen 
aan de orde zijn geweest. Grote kans dat er dit jaar heel wat 
is gebeurd op het gebied van passend onderwijs. Geef geen 
opsomming van alle advies- en instemmingsaanvragen. Dat 
vindt uw achterban vaak niet interessant. Geef niet alleen 

Wat moet er in een 
jaarverslag?

aan wat de raad in grote lijnen gedaan heeft, maar geef ook 
een korte blik op de toekomst. Geef aan wie er in de raad 
zitten, welke zittingstermijn deze leden hebben en geef de 
uitslag van verkiezingen als deze hebben plaatsgevonden. 
Beschrijf op welke wijze het overleg is verlopen met het 
bevoegd gezag en deel het succes dat de raad alleen, dan wel 
in gezamenlijkheid met het bevoegd gezag heeft behaald. 
Bedenk dat kreten als ‘SOP’, ‘taakbeleid’ of ‘bestuursforma-
tieplan’ voor de meeste ouders abracadabra zijn. Laat voor 
de zekerheid het jaarverslag vooraf aan een kennis lezen, die 
geen bemoeienis heeft met het onderwijs. 

VRAAG:

ANTWOORD:



In de regio
We praten over een stuk van de werkgever met de titel Herplaatsingsnotitie. Deze keer dan. 
Een andere keer heet het Transitieplan of Mobiliteitsplan. De werkgever zegt met grote stel-
ligheid: ‘Het is geen sociaal plan, want er wordt niet gereorganiseerd.’ Toch lijkt het stuk 
opvallend veel op een sociaal plan. En wel op de gedwongen fase,  wanneer het niet gelukt 
is om genoeg personeelsleden vrijwillig te laten vertrekken. Of zelfs op de fase daarna. 
Ik lees het woord ‘ontslag’. En het zinnetje ‘Men mag één keer een aangeboden functie 
weigeren’. ‘En dan?’, vraag ik. ‘Dan gaan we iemand herplaatsen buiten de organisatie’, 
antwoordt de werkgever. Ik leg uit waarom dat niet kan. Dat hij daarvoor met de bonden 
een sociaal plan moet afspreken. Daarmee zijn we weer terug bij het begin. Na 1,5 uur 
praten. We vervallen in herhalingen. Alle argumenten zijn al minstens twee keer over tafel 
gegaan. Er valt een stilte. Na enige tijd neemt de werkgever het woord. Hij wil zich graag 
houden aan de cao. Dus misschien toch een sociaal plan? Hij zal erover nadenken en snel 
iets van zich laten horen. Buiten praten we nog even na. Wanneer wel en wanneer geen 
sociaal plan? Het antwoord op die vraag is voor werkgevers lang niet altijd duidelijk. Als 
bonden blijven wij het daarom geduldig uitleggen.

Naam:
Marieke Eelman
meelmancnvo.nl

Regio:
Zuid-Holland, westelijk 
Utrecht, Almere
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Stel! Je hebt een restaurant. Om mee te gaan met de laat-
ste technologische ontwikkelingen en omdat je denkt dat 
het effectiever en effi ciënter werkt, heb je een nieuw digi-
taal systeem aangeschaft. De communicatie met je gasten 
verloopt vanaf nu alleen nog maar via de website en via de 
e-mail. Je klanten krijgen geen reclame meer thuis en ze 
kunnen alleen nog maar online reserveren. Het valt je op 
dat je zaak minder vol zit. Het eten is goed, het is gezel-
lig en de bediening is klantvriendelijk. Daar kan het dus 
niet aan liggen. Na lang zoeken, kom je erachter dat de 
informatie bij veel van je gasten niet aankomt of niet wordt 
gelezen. Doordat gasten niets meer van je horen, gaan ze 
ergens anders heen. Wat ga je doen? 
Of stel. Je verkoopt kaartjes voor een evenement. Het 
evenement duurt drie kwartier of anderhalf uur. Dat is 
makkelijk te plannen omdat het ook voor andere eve-
nementen geldt. Er zijn veel klachten van klanten. Drie 
kwartier vinden ze te kort en anderhalf uur is veel te lang. 
Wat ga je doen?
Het antwoord op beide vragen valt of staat met de invals-
hoek die je kiest. Kies je voor maatwerk of voor standaar-
disatie? Vind je het primair proces leidend of bekijk je het 
vanuit het middel dat het primair proces ondersteunt? 
Gaat het je om de bedoeling van de onderneming of vind 
je het systeem waarin dat functioneert het belangrijkst? 

Vervang restaurant nu eens voor school. Nieuwe leer-
lingen die zich bij ons aanmelden krijgen sinds dit jaar 
een mailadres. Het blijkt dat ongeveer eenderde van de 
uitnodigingen die worden verstuurd, niet aankomt of niet 
wordt gelezen. Doordat zij niets horen, schrijven ze zich 
in op een andere school. Vervang de verkoop van kaartjes 
voor een evenement eens door het roosteren van lessen 
Nederlands, Engels of rekenen (avo). De concentratie-
spanne van niveau 2 leerlingen voor avo-lessen is vaak 
iets minder groot, zeker aan het einde van de dag. Drie 
kwartier is te kort, vooral als ze ervoor hebben gesport 
en gedoucht. Anderhalf uur is echter te lang en niet 
effectief. Een uur zou mooi zijn. Maar dat laat het rooster-
programma niet toe want dat rekent in perioden van drie 
kwartier. 
Mensen in het primair proces hebben de behoefte om 
maatwerk te leveren. Mensen in de ondersteunende 
diensten hebben de neiging om te standaardiseren. Hoe 
verder ze afstaan van het primair proces, hoe groter 
die behoefte lijkt. Het startpunt van de ondersteunende 
diensten zou echter moeten liggen bij de wens vanuit het 
primair proces. Te vaak is dat nu andersom en wordt het 
primair proces ingericht volgens de wensen van de onder-
steunende diensten. Een school is geen bedrijf, maar iets 
bedrijfsmatiger kunnen we het best organiseren.

HET STARTPUNT VAN DE 
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
ZOU MOETEN LIGGEN BIJ DE 
WENS VANUIT HET PRIMAIR 

PROCES

Iets bedrijfsmatiger

COLUMNCOLUMN
Ruud van Diemen

Ruud van Diemen (45) is manager 
Veiligheid en Defensie bij Roc 

Midden Nederland 
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Gehandicapte schoolhulpen: 
     ‘win-winsituatie  voor iedereen’

Downsyndroom, autistisch of een 
hersenaandoening en toch werkzaam op 
een basisschool met kinderopvang? Het 

Gelders Integraal Kindcentrum De Bosmark 
in Dinxperlo ging ruim een jaar geleden 

de uitdaging aan. Volwassenen met een 
verstandelijke beperking verrichten hier 

allerlei eenvoudige klusjes. Directeur Jan 
van der Horst: ‘Het is een win-winsituatie 

voor deze mensen én onze leerlingen.’

Bij binnenkomst van het gebouw vallen de grote, 
lichte ruimte en de vrolijke, warme kleuren meteen 
op. Vanaf de gang is het zoemende geluid van een 
stofzuiger goed te horen. Fabian (25) is ijverig de 
vloer van de lerarenkantine aan het schoonmaken. 
Het gaat niet zo snel als het zou kunnen, maar hij 
is dan ook autistisch met beperkte verstandelijke 
vermogens. Fabian lijkt zich echter prima te verma-
ken en vertelt met een grote grijns: ‘Ik verveel me 
hier nooit, want ik mag allerlei leuke klusjes doen.’ 
Voor de leerlingen van het Integraal Kindcentrum 
De Bosmark in Dinxperlo was het maar kort wen-
nen. Directeur Jan van der Horst: ‘Al gauw vonden 
de kinderen dat verstandelijk gehandicapten hier 
ook mogen werken.’

ACCEPTATIE
Dat is precies zoals dit Gelderse kindcentrum het 
bedoeld heeft. Van der Horst: ‘Toen we in maart 
2013 aan deze samenwerking met zorg- en dienst-
verleningsorganisatie Estinea begonnen, wilden we 
onze leerlingen alle facetten van de maatschappij 
laten ervaren. Als zij vroeger gehandicapte mensen 
op straat tegenkwamen, dan vonden ze die raar 
door hun andere uiterlijk en hun manier van 
bewegen. Wanneer onze leerlingen hen nu tegen-
komen, is hun reactie heel spontaan en leuk: “Hé, 
dat is die en die!” Vaak zwaaien ze dan ook naar 
hen en andersom. Waar het ons om gaat is dat we 

zwakkere mensen in onze samenleving opnemen en accepteren.’ 
Dat lijken de leerlingen van De Bosmark te doen, zij het dus even 
met een gewenningsperiode. Zo vertelt Pieter (11) uit groep 7: ‘In 
het begin vond ik het wel een beetje gek hoe ze bewogen en hoe ze 
liepen. Maar als ik ze nu op school zie, dan zeg ik gewoon “hoi” en 
sommigen ken ik ook bij naam.’

Het zelfvertrouwen van Helga is op De Bosmark stukken 
omhoog gegaan.
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LEIEN DAKJE
Dat klinkt allemaal heel positief, maar is 
het vanaf het begin al van zo’n leien dakje 
gegaan? Van der Horst: ‘Onze medewerkers 
en de ouders van de leerlingen hadden er 
geen moeite mee. Maar we hebben het ook 
goed voorbereid. De ouders hebben we 
vooraf een brief gestuurd. Aan alle docen-
ten en leerlingen lieten we van tevoren een 
informatiefi lm over deze doelgroep zien. 
Vooral de leerlingen hadden vragen. Zo 
vroeg Anne (11) uit groep 8 zich af wat deze 
verstandelijk beperkte mensen op school 
gingen doen.’

ZELFREDZAAMHEID
‘Deze groep doet allerlei eenvoudige klusjes 
zoals de was opvouwen, de afwasmachine 
in- en uitruimen, stofzuigen, vegen en oud 
papier ophalen. Soms helpen ze ook mee 
in de keuken, bijvoorbeeld bij het snijden 
van fruit toen we een paasbrunch had-
den’, vertelt Van der Horst. ‘Verder doen 
ze onderwijsondersteunend werk, zoals 
opdrachten op papier in de klas uitdelen 
en dergelijke. Daarnaast verrichten ze af en 
toe licht administratief werk, bijvoorbeeld 
eenvoudige kopieeropdrachten.’ Om de 
klusjes te kunnen doen is wel een bepaalde 
zelfredzaamheid nodig. ‘Ze moeten zichzelf 
wel enigszins kunnen redden: zelf naar 
de wc gaan bijvoorbeeld.’ Maar daar ziet 
Estinea wel op toe. Marieke ter Horst, 
Estinea-teambegeleider van de groep gehan-
dicapten op De Bosmark: ‘Wij kennen onze 

cliënten goed en plaatsen degenen die geschikt zijn en hier goed met 
elkaar kunnen samenwerken.’ Ze vult aan: ‘Twee dagen in de week 
zijn deze mensen op dagbestedingsbasis werkzaam. Dat betekent dat 
ze niet bij ons in dienst zijn. Ze worden dus niet betaald voor hun 
werkzaamheden.’

GRATIS CONCIËRGES
Zijn het dan niet een soort verkapte, gratis onderwijsondersteuners? 
Van der Horst: ‘Nee, dat is zeker niet het geval. Het zijn namelijk 

geen conciërgewerkzaamheden die deze verstande-
lijk gehandicapte mensen uitvoeren. Dan zouden 
ze grote administratieve taken moeten doen, tech-
nische werkzaamheden en grote schoonmaaktaken. 
Bovendien heeft een conciërge een gezichtsbepa-
lende functie, is hij een fi guur in de school die 
fungeert als aanspreekpunt. Dat zijn deze mensen 
vanzelfsprekend niet. We hebben onze twee conci-
erges nog altijd in dienst.’ Het is volgens Van der 
Horst dan ook nooit de insteek van deze samen-
werking geweest om er fi nancieel beter van te wor-
den. ‘De vraag was: hoe vind je elkaar in de samen-
leving? Hoe kun je als school je maatschappelijke 
kant laten zien? Dat doen wij door verstandelijk 
gehandicapte mensen de mogelijkheid te geven 
om hier in een “gewone” omgeving te werken. 
Hierdoor komen onze leerlingen in aanraking met 
deze mensen en leren ze dat ook niet “normale” 
mensen in onze samenleving thuishoren. Het is 
dus een win-winsituatie voor beide partijen.’ 

GEDRAGSVERANDERINGEN 
De samenwerking lijkt haar vruchten af te werpen. 
Ter Horst: ‘Sinds deze verstandelijk beperkte 
mensen op De Bosmark werken, hebben ze zich 
sterk ontwikkeld. We zien duidelijk gedragsveran-
deringen. Zo was Helga, een 33-jarige vrouw met 
Downsyndroom, toen ze hier net kwam werken 
heel nukkig, weinig communicatief en drukte ze 
de sfeer onder de verstandelijk gehandicapten. 
Maar al na een paar maanden ging ze gesprekjes 
aan met haar collega’s en reageerde ze lief op de 
kinderen bij ons op school. Haar zelfvertrouwen 
is stukken omhoog gegaan.’ De leerlingen laten 
ook een mentaliteitsverandering zien. Pieter (11) 
uit groep 7: ‘Gehandicapte mensen zie ik nu als 
normaler. Eigenlijk vind ik het best wel stom dat 
mensen anders tegen hen aankijken. Het is niet zo 
dat ze helemaal niks kunnen, ze kunnen best wel 
veel.’ Van der Horst vindt dit een ultiem voorbeeld 
van de participatiesamenleving. ‘Zolang het goed 
gaat, willen wij ermee doorgaan. Dan zien wij het 
absoluut als een meerwaarde.’

Ludianne Hoogsteen

Gehandicapte schoolhulpen: 
     ‘win-winsituatie  voor iedereen’
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‘Nee, ik geloof niet dat ik ben aange-
nomen vanwege mijn indrukwekkende 
journalistieke cv of dat ik bewezen heb een 
competente docent te zijn.’ Toch loopt de 
34-jarige Jules Seegers al sinds 2008 rond 
op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek 
(FHJ) in Tilburg als docent journalistieke 
technieken. Het schoolgebouw, gelegen net 
buiten het centrum van de Brabantse stad, 
kent inmiddels geen geheimen meer voor 
hem. Hij liep er eerder namelijk al vier jaar 
rond als student. Een jaar na zijn afstuderen 
liep Seegers echter opnieuw de gangen bin-
nen. Als derdejaars werd hij gevraagd om de 
eerstejaars te informeren over een bepaald 
blok uit het eerste studiejaar. Zo kwam hij 

voor het eerst in zijn leven voor de klas te staan en dat beviel hem. Een 
jaar later deed hij datzelfde nog een keer. Het zette hem er toe aan bij de 
diploma-uitreiking te melden dat als ze hem nog ooit ergens voor kon-
den gebruiken, hij zich aanbevolen hield. Dat bleek een jaar later niet 
tegen dovemansoren, toen hij gevraagd werd om één dagdeel per week 
tutor te zijn van wederom de eerstejaars. ‘Dat vond ik wel spannend’, 
erkent hij nu. ‘Je vraagt je toch af of ze je serieus nemen. Gelukkig bleek 
dat het geval, ik heb nooit het idee gehad dat ze dachten dat ik niet wist 
waar ik het over had.’

KOFFIE VERKEERD
Twee jaar later kreeg Seegers een tijdelijk contract aangeboden, aan-
gezien beide partijen tevreden waren met de samenwerking. Hij had 
immers een duidelijke visie op hoe het onderwijs op de FHJ aangepast 
moest worden aan de nieuwe media en men zag daarin een belangrijke 
rol weggelegd voor de jongeling. Daarmee werd het allemaal wat minder 

Schooljournaal 26

‘Ik ging opeens koffi e halen in de      
  medewerkerskamer’

Van student tot docent in no time

Stel je voor, je generatiegenoten zijn opeens je leerlingen en de mensen die je voorheen 
betitelde als docent zijn opeens je collega’s. Als jonge student kan het opeens hard gaan.
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onwennig voor Seegers, die het in eerste 
instantie ‘maar vreemd vond om koffi e te 
halen in de medewerkerskamer’. Inmiddels 
voelt hij zich steeds prettiger voor de klas, 
is hij meer en meer in staat zijn eigen 
draai te geven aan de leerstof, en, zo geeft 
hij toe, ‘het wordt steeds makkelijker om 
een bepaalde afstand tot de studenten 
te bewaren. Ik wilde in het begin leuk 
gevonden worden en daardoor ga je te snel 
mee in de gekkigheid van de studenten.’ 
Hij noemt als voorbeeld het feit dat hij in 
een grijs verleden onderdeel was van de 
vriendengroep die later ongekend populair 
werd met de serie New Kids. Seegers speelde 
mee in een voorloper daarvan, maar ook 
kleine gastrolletjes in New Kids schuwde hij 
niet. Dat blijft in het moderne tijdperk van 
YouTube natuurlijk nooit onopgemerkt. 
‘Dan moet je inderdaad wel eens uitleggen 
dat ik dat inderdaad ben, maar dat het iets 
is uit het verleden. Hoewel het nooit een 
issue is geweest binnen de school, “men 
vond het wel grappig”, wil ik er niet teveel 
ruchtbaarheid aan geven. Ik heb er op een 
gegeven moment voor gekozen mijn leven 
wat serieuzer aan te pakken.’ 

GEEN PAPIERTJE 
Fadoua Ajjaji (21), docent wiskunde aan 
het Niftarlake College in Maarssen, gaat 
nog een stapje verder. Ze heeft namelijk nog 
geen ander diploma dan haar vwo-papiertje. 
Sterker nog, ze studeert niet eens wiskunde. 
Maar door haar nog niet voltooide oplei-
ding economie en bedrijfseconomie heeft ze 
naar eigen zeggen voldoende kennis in huis 
om in het middelbaar onderwijs wiskunde 
te geven: ‘Niet dat ik zelf vroeger allemaal 
negens en tienen haalde hoor, maar ik 
was er wel goed in en vond het bovendien 
leuk.’ Nou ja, vroeger. Het is nog maar vier 
jaar geleden dat ze zelf in de middelbare 
schoolbanken zat. Wat begon als een functie 
als examentrainer via StudentDocent, is 
in februari van dit jaar uitgegroeid tot een 

functie als docent wiskunde. 'Natuurlijk was ik als toen nog 20-jarige wel 
heel erg jong, maar uiteindelijk mocht ik gewoon op sollicitatie komen 
bij het Niftarlake College. Het is immers toch de school die bepaalt welke 
kandidaat ze wil hebben', blikt ze op de eerste kennismaking terug.

EERLIJK
De eerste stappen voor de klas vond Ajjaji, net als Seegers, erg spannend, 
maar gelukkig verliep het al snel heel soepel en gemoedelijk: 'Ik ben er 
ook heel open en eerlijk ingegaan. Ze mochten best weten wie ik was, dat 
ik echt nog niet zoveel ervaring had en dat ik daarom ook echt niet altijd 
overal de antwoorden op weet.' Volgens Ajjaji ontstond daaruit een hele 
relaxte sfeer die ze, spiegelend aan haar eigen middelbare schooltijd een 
paar jaar eerder, niet had zien aankomen. 'Misschien dat het met mijn 
leeftijd te maken heeft, maar ze hadden om verschillende redenen ook al 
vier maanden geen wiskunde meer gehad. Ik kan me voorstellen dat ze, nu 
er iemand is die het hun kan leren, wat zuiniger op me zijn dan wanneer ze 
al het hele jaar door wiskunde hadden gekregen. Ik denk overigens ook dat 
ik vrij streng ben en dat ze me daardoor ook serieus nemen.' Ajjaji voelde 
zich in het begin vooral buiten het leslokaal wat minder op haar gemak. 'Je 
werkt ineens met mensen die wél voor dit vak geleerd hebben. Toch moet 
ik zeggen dat met name de wiskundesectie zich heel open en behulpzaam 
heeft opgesteld. Zodoende was het nog steeds wel wennen, maar toch heel 
erg goed te doen.'

Jan van der Burgt

‘Ik ging opeens koffi e halen in de      
  medewerkerskamer’
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Eens 82%

Oneens 18%

webbedingetjes

@ De NTR heeft met www.schooltv.nl een vernieuwde website 

van Schooltv gelanceerd. De nieuwe site markeert de trans-

formatie van een vertrouwde onderwijsvoorziening naar een 

eigentijdse online videoservice voor school én thuis. 

@ Het CPS lanceert 1 augustus in samenwerking met Tabor 

College in Hoorn en appontwikkelaar Feeby de lesobservatie 

app. De app is een handige tool om de kwaliteit in het voort-

gezet onderwijs objectief te beoordelen. Op www.cps.nl/lesob-

servatieapp kun je een gratis demo aanvragen. 

@ Appontwikkelaar Tinybop heeft een nieuwe educatieve app 

gelanceerd. Gebruikers kunnen in diverse digitale graslanden 

alles leren over planten. De app mag worden beschouwd als de 

opvolger van de populaire app over het menselijk lichaam. De 

website www.tinybop.com laat een preview zien van de app.

     Middelbare scholen moeten meer 
uren reserveren in hun curriculum voor 
schrijfvaardigheid

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:

Het aannemen van oud-leerlingen/studenten als docent is 

een meerwaarde voor een onderwijsinstelling

APENSTAARTJESStelling:

Getwitterd

Passend Onderwijs: 
#Onderwijs is topsport: je haalt het beste uit 
leerlingen en uit jezelf!
twitter.com/PssndOnderwijs

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

traal of van scholen niet te veel wordt verwacht dat zij de 

problemen van anderen oplossen, ten koste van de onder-

wijskwaliteit. Eén van de respondenten stelt dat vrijwel alle 

leerkrachten het daar wel mee eens zullen zijn. Een ander is 

van mening dat de kwaliteit ook in het geding komt door in-

menging van de overheid: ‘Als school mag je best wat va-

ker “nee” verkopen, maar dat is mijns inziens niet de sterkste 

kant van het onderwijs.’ Het tegengeluid is ook hoorbaar: ‘De 

school is nou eenmaal de beste plek om zaken op te pakken.’

@ @@ @@ @@@@

@ @@ @@ @@@@
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Cursussen
‘Waarom zo’n cursus?’, stelt adviseur van CNV 
Onderwijs Academie, Marjolein Hoekstra, hardop 
de vraag. ‘Omdat de rechten van de MR in het hbo 
slechts summier staan beschreven in de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek (WHW). Bij andere onderwijssoorten worden 
de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen 
helder beschreven, in de WHW staan alleen 
algemene bepalingen. De MR zal dus in eerste 
instantie zelf en later in overleg met het college 
van bestuur in overleg moeten welke onderwerpen 
in iedere geval wel worden voorgelegd aan de MR 
en welke niet. Dat geeft helderheid. Daarnaast 
is er ook een studentenraad in het hbo die ook 
bevoegdheden heeft. Die bevoegdheden moeten op 
elkaar afgestemd worden, zodat iedere raad weet 
waar zijn verantwoordelijkheden beginnen en waar 
ze eindigen. Waar kan/moet men samenwerking 
zoeken en waar kan men als afzonderlijke raad 
alleen medezeggenschap uitoefenen?’
Wie Hoekstra voor de voeten werpt dat MR-leden 
die wet toch zelf ook kunnen lezen, heeft het toch 
niet goed begrepen. ‘De vraag is niet onterecht, 
maar vaak wordt je als MR-lid ingehaald door de 
waan van de dag. Het is goed om een dag uit te 
trekken voor medezeggenschap en de mogelijkhe-
den die de WHW de MR biedt. Omdat het een open 
inschrijving is komen de MR-leden ook in contact 

MR-training voor het hbo

met MR’en van andere hoge-
scholen. Het is natuurlijk 
interessant om te horen hoe 
men daar met de medezeg-
genschapswet omgaat en 
het is leuk om te horen 
met welke onderwerpen 
ander MR'en bezig zijn. 
Op die wijze kun je ook je infor-
matienetwerk vergroten.’
Ze benadrukt dat het niet alleen gaat om teksten 
doornemen. ‘We bekijken na ieder onderwerp wat de MR 
daar op de eigen instelling mee kan en wil doen. MR'en 
kunnen elkaar op ideeën brengen. Zoals iedere training 
van CNV Onderwijs Academie blijven we zo dicht moge-
lijk bij de dagelijkse praktijk. Daar leer je van.'

Deelname aan de MR-training voor het hbo kost 
€ 195,- voor leden. Niet-leden betalen € 390,-. De 
cursus wordt op dinsdag 23 september gegeven van 
10 tot 15 uur in het CNV-gebouw aan de Tiberdreef in 
Utrecht.

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met Jacque-
line van Grevengoed, (aanvraagopmaat@cnvo.nl of 
telefonisch (030) 751 17 85)

Op die wijze kun je ook je infor-
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Nieuwe methode sociaal-emotio-
neel leren 
Kwink is een nieuwe online methode voor sociaal-emo-
tioneel leren. De methode helpt verstorend gedrag, 
waaronder pesten, voorkomen door kinderen met 
een groepsbrede aanpak positief gedrag aan te leren. 
Kwink is geïnspireerd op de laatste, aangetoonde 
wetenschappelijke inzichten, die onder andere door 
gedragsdeskundige Kees van Overveld bijeen zijn ge-
bracht en naar de praktijk vertaald in zijn boek Groeps-
plan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs. 
Kwink is een schoolbrede methode, voor groep 1 tot 
en met 8 en is vanaf augustus 2014 in te zetten op de 
basisschool. De methode is te vinden op www.kwinkop-
school.nl. 

MR Proefl okaal
Op woensdag 17 september zijn 

leden van de (G)MR in het basis-, 

voortgezet- of speciaal onderwijs 

weer van harte welkom in het 

regionaal MR Proefl okaal van 

CNV Onderwijs. Aanwezigen wor-

den ontvangen met een high tea, 

waarna men uit elkaar gaat om 

diverse workshops te volgen en 

natuurlijk ook te netwerken. De dag duurt van 14.30 

tot 18.15 uur en vindt plaats op basisschool Adwaita 

aan de Kerkstraat 3 in Deventer. Aamelden voor de 

bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar scho-

ling@cnvo.nl onder vermelding van ‘MR Proefl okaal’. 

Samen werken aan leren en opvoeden
Ron Oostdam, hoogleraar van het Kenniscentrum 
Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van 
Amsterdam, en Peter de Vries, principal consultant 
bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies en expert op het gebied van ouderbetrokkenheid, hebben tezamen 
een boek geschreven over hoe scholen samen kunnen werken met ouders. In het boek Samen werken aan 
leren en opvoeden haakt het tweetal in op de voordelen van een goede samenwerking, waarbij de focus ligt op het actief betrekken van ouders bij het onderwijsleer-
proces van hun kind op school. Het boek wordt uitgege-ven door uitgevrij Coutinho en kost €29,50.

Publiceer je onderzoek
Sinds twee weken is er een nieuw online platform 
waar docenten voortgezet onderwijs hun onder-
zoek kunnen publiceren: Script! Er wordt al veel 
onderzoek gedaan binnen het voortgezet onderwijs, 
maar verspreiding van de resultaten hiervan is vaak 
slechts beperkt. Doel van Script! is om docenten, 
schoolopleiders en studenten van de lerarenop-
leiding in staat te stellen hun praktijkonderzoek 
toegankelijk te maken voor collega’s en/of studen-
ten, zodat hun onderzoek breed bekend kan worden, 
andere docenten er hun voordeel mee kunnen doen 
en het onderzoek kan bijdragen aan ontwikkeling van 
het onderwijs op de scholen. Ook docentonderzoe-
kers van andere scholen voor vo en hbo/wo kunnen 
er gebruik van maken. www.script-onderzoek.nl

Vacatures register-
commissie po en mbo 
Vanwege het vertrek van zittende registercom-
missieleden primair onderwijs en mbo is CNV 
Onderwijs ten behoeve van de Onderwijscoö-
peratie op zoek naar opvolgers. De commissie 
controleert en waardeert de professionalise-
ringsactiviteiten van www.registerleraar.nl. Dit 
vindt wekelijks plaats op een daartoe ingerichte 
digitale ruimte op registerleraar.nl. De commis-
sie komt negen keer per jaar in Utrecht bij de 
Onderwijscoöperatie bijeen op woensdag of don-
derdag van 16.30- 20 uur. Kandidaten moeten 
geregistreerd staan op registerleraar.nl; zijn 
bevoegd en voor minimaal 0,2 fte werkzaam als 
groepsleraar in het po of mbo; zijn lid van CNV 
Onderwijs; hebben veel ervaring als groepsle-
raar; houden hun professionele ontwikkeling 
bij; hebben goede kennis van het werkveld en 
de daarbij passende aspecten en vormen van
Bekwaamheidsonderhoud; zijn op de hoogte 
van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs; 
kunnen vanuit een helikopterview en met kriti-
sche distantie objectief valideringsverzoeken en 
dossiers beoordelen en de eigen mening hierbij 
ter zijde schuiven; kunnen op een professio-
nele manier samenwerken; zijn nauwkeurig 
en betrokken; zijn bereid en in staat om snel te 
reageren op een valideringsaanvraag. Geïnte-
resseerden kunnen voor 15 juni hun sollicitatie 
met motivatie en CV sturen naar Marianne van 
Wessel, mvwessel@cnvo.nl.



Vereniging

ANDERS ACTIEVEN 
Donderdag 19 juni, 11.30 uur (inloop), Vinci Food, 
Leonardo da Vinciplein 73, Haarlem. Regio-/netwerk-
bijeenkomst (+ lunch). Met presentatie (en discussie): 
Actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid, door 
Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs. Schrif-
telijke vragen kunnen vooraf worden ingediend ter 
bespreking (toesturen aan wanneho@cnvo.nl). Verder 
workshop door Jeannette de Haan, trainer bij CNV 
Onderwijs Academie: Kernkwadrant; afsluiting; evalu-
atie en informeel samenzijn. Info/aanmelden (voor 9 
juni): liavanvelzen@gmail.com, (023) 785 06 16.

CNV SCHOOLLEIDERS
Dinsdag 10 juni, 17-20 uur (inloop 16.30 uur met 
koffi e/thee),  Evertshuis, Spoorstraat 15, Bodegraven. 
Lezing over inspirerend leiderschap: Hoe kan ik als 
leidinggevende mijn collega’s motiveren?, door Jeffrey 
van Bronkhorst, arbodeskundige en directeur van 
VBA Adviseurs, Veenendaal. In deze bijeenkomst 
leer je kijken naar je eigen rol en hoe je deze kunt 
verbeteren en optimaliseren in samenwerking met 
(lesgevende) collega’s. Wat moet je doen om je team 
in actie te krijgen om de gestelde doelen te bereiken 
en de taken tot een goed einde te brengen? Je krijgt 
ideeën en oefeningen aangereikt hoe je met collega’s 
hierover in gesprek kunt gaan. Tijdens de gratis te 
bezoeken bijeenkomst wordt voor een lichte maaltijd 
gezorgd. Ook niet-leden van CNV Onderwijs zijn 
welkom. Info en aanmelden per e-mail bij: netwerk-
zuidholland@cnvo.nl  o.v.v.: bijeenkomst CNV School-
leiders Bodegraven 10-06-2014.

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!

Laat nierpatiënten overleven.

Steun ons. Word collectant.

Collecteweek 14 t/m 20 september 2014.

Schooljournaal 31

Knappe kleuters
Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong presenteert 
op woensdag 10 september Knappe Kleuters, signa-
leringmethodiek ontwikkelingsvoorsprong. De metho-
diek stelt leerkrachten en intern begeleiders in staat 
om te zien welke kleuters een ontwikkelingsvoor-
sprong hebben, en om direct aan te sluiten op hun 
onderwijsbehoefte. Knappe Kleuters is specifi ek voor 
kleuters geschreven en zet in op signalering vanaf de 
schoolstart om twee redenen. Ten eerste is de voor-
sprong dan nog goed zichtbaar, ten tweede kan het 
onderwijsaanbod direct passend gemaakt worden. 
Meer informatie is te vinden op www.expertgroepont-
wikkelingsvoorsprong.nl.

Mentorboekje
In juni brengt Ten Brink Uit-
gevers het Mentorboekje op 
de markt. Deze uitgave is een 
bron van inspiratie en werk-
vormen voor het mentoraat 
en kan handig zijn bij het 
voorbereiden van mentorles-
sen of oudergesprekken. Bovendien is het bij uitstek 
geschikt om leerlinginformatie in op te schrijven of 
bijvoorbeeld bruikbare quotes van leerlingen te noteren 

voor bij een diploma-uitreiking. Het Mentorboekje is 
te bestellen op  www.tenbrinkuitgevers.nl en 
kost € 19,95.

Leergang professioneel meesterschap
Ben jij een jonge, ambitieuze leraar en kun je een 
extra pluspunt gebruiken op de arbeidsmarkt? 
Dan wil CNV Onderwijs je hier graag bij helpen! 
De Leergang professioneel meesterschap geeft je 
meer bagage om je positie als leraar te versterken 
en daarmee ook je kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten. Het gaat om een traject met tien 
bijeenkomsten over diverse onderwerpen inclusief 
intervisie! Meer informatie is te vinden op www.
cnvo.nl/professioneelmeesterschap. Heb je vragen? 
Dan kun je een mail sturen naar professioneel-
meesterschap@cnvo.nl. 
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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



Jouw inspiratie
We organiseren door het hele land inspirerende onderwijsdagen in 2014 en 2015

Kom ook! En neem je team mee 

Onderwijsdag
Zoek niet verder naar invulling voor de onderwijsdag van uw school! Deze 
inspiratiedag is een prachtige gelegenheid om met het hele schoolteam mee te 
maken. De komende maanden ontwikkelen we het programma verder. Interesse, 
vragen of wilt u zich al aanmelden? Reageer via onderwijsdag@besturenraad.nl of 
bel met 0348 74 44 77. 

Wanneer en waar
• 15 oktober 2014   Marnix Academie, Utrecht
• 5 november 2014  Inholland i.s.m. Ipabo en HS Leiden, Rotterdam
• 19 november 2014 Stenden Hogeschool, Leeuwarden
• 11 februari 2015  Gereformeerde Hogeschool, Zwolle

Onderwijsdag
Jouw 

Inspiratie

Waarom 
ben je

 leraar?

Wat zijn 
je 

dromen?
Wat 

inspireert 
je?

Een dag 
met theater, 
interactie en 

inspiratie

Voor leraren, 
leraren in 
opleiding, 

studenten en 
schoolleiding

De organisatie is in handen van zes pabo’s, samen met Besturenraad, CNV-Onderwijs en UnieNzv.

Geloof 
jij in 

onderwijs?
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Oranjeschool Seattle 
niet voor de fun

Tachtig kinderen op de Oranjeschool 
in Seattle, in het uiterste noordwesten 

van de Verenigde Staten, krijgen 
iedere zaterdagochtend drie uur les in 

Nederlandse taal en cultuur. Ondanks de 
subsidiestop zet de school in op een hoge 

kwaliteit van onderwijs. 

groep, samen met hun ouders. Hier worden liedjes gezongen 
en rijmpjes geleerd. Allemaal in het Nederlands. ‘De ouders die 
voor de school kiezen vinden het belangrijk dat hun kinderen 
van jongs af aan goed Nederlands praten’, zegt schoolcoördina-
tor Frederieke Adriaanse. ‘Ook al keert uiteindelijk slechts een 
kwart van de gezinnen terug naar Nederland, taal is een deel 
van je identiteit. En de kinderen kunnen dan toch met familie 
overzee skypen.’ 

GEEN VETPOT
De school kreeg tot 2014 subsidie van de Nederlandse overheid 
via de NOB (Nederland onderwijs in het buitenland). ‘Helaas 
is deze geldstroom stopgezet’, reageert Adriaanse teleurgesteld. 
‘Ouders moeten de school nu volledig uit eigen zak betalen. De 
NOB ondersteunt ons nog wel met informatie voor leerkrachten 
en bestuur, maar niet meer fi nancieel.’ 
Ouders betalen voor een kind vanaf groep drie 700 dollar per 
jaar aan schoolgeld. Hiervan betaalt de school de huur van de 
locatie, het basislesmateriaal en de salarissen van de leerkrach-
ten. Geld voor extra lesmateriaal, projecten of themalessen is 
er niet. ‘Deze school draait voor een groot deel op de inzet van 
vrijwilligers. Ook voor de docenten is het zeker geen vetpot.’

PRESTEREN
Ondanks de bezuinigingen wil de Oranjeschool in Seattle koste 
wat kost kwaliteit blijven leveren. Daarom moet er – geheel naar 
Amerikaanse maatstaven – wel fl ink gepresteerd worden. Ook 
de ouders kunnen niet achterover leunen. Adriaanse: ‘We gaan 
ervan uit dat iedereen die zich opgeeft voor onze school iedere 
week minimaal een half uur besteedt aan huiswerk en dat de 
ouders een half uur voorlezen.’
Volgens haar is deze aanpak niet alleen Amerikaans, hij is ook 
hard nodig. ‘Hier leren de kinderen de basis van de Nederlandse 
taal, maar hoe goed ze dit zullen oppakken en implementeren 
hangt af van hoe veel ze thuis Nederlands praten, huiswerk 
maken, en in aanraking komen met de Nederlandse cultuur. 
Het niveauverschil tussen de leerlingen is groot. Voor sommige 
kinderen is het Nederlands hun moedertaal, voor andere leerlin-
gen een tweede, of zelfs derde taal. Om kwaliteit te garanderen 
bieden we sinds vorig jaar geen onderwijs meer aan kinderen die 
vanaf groep drie een achterstand van meer dan twee jaar hebben 

Het is zaterdagochtend, half tien. De elf 
kinderen van groep drie van de Oran-
jeschool in Seattle druppelen het klas-
lokaal binnen. Sommigen nog slaperig, 
anderen hebben er duidelijk meer zin in. 
Juf Carola zet de vaart erin: ‘Hup, ik wil 
de huiswerkschriften op tafel zien, ik kom 
bij iedereen langs om te bekijken of je je 
werk goed hebt gemaakt.’
Iedere week maken de kinderen oefe-
ningen in spelling, woordenschat en 
zinsbouw. Ook kiezen ze een leesboek uit 
de bescheiden bibliotheek van de school. 
‘We willen dat kinderen ook thuis zoveel 
mogelijk oefenen met de taal’, zegt Carola 
Dopps. ‘Dat kost veel discipline, ook van 
de ouders.’

MIES EN JORIS
Met oer-Hollandse namen als Joris, Mies 
en Siebe zou je niet verwachten dat de 
meeste leerlingen van de Oranjeschool 
in de Verenigde Staten zijn geboren. Ze 
komen uit gezinnen van Nederlandse 
expats – mensen die tijdelijk in het bui-
tenland werken, maar vaker nog wonen ze 
permanent in de VS, bijvoorbeeld omdat 
een van de ouders Amerikaans is. 
De kinderen zitten doordeweeks op een 
Amerikaanse dagschool, en komen op 
zaterdagochtend naar de Oranjeschool. 
Zelfs baby’s zijn al welkom, in de speel-



op hun leeftijdsgenoten in Nederland. Het 
primaire doel van de school is om een terug-
keer in het Nederlandse onderwijs mogelijk 
te maken. Dat moet dan wel een realistisch 
streven zijn. We proberen kinderen die 
onder de maat blijven presteren, of die geen 
stijgende lijn laten zien zo goed mogelijk te 
begeleiden, maar trekken ook wel een grens.’ 

CITOTOETS
In groep drie beelden de kinderen werkwoor-
den uit. ‘Doe alsof je juicht’, probeert juf 
Dopps. De kinderen kijken bedenkelijk. Hun 
juf helpt ze een handje: ‘Wat betekent jui-
chen?’ In het Nederlands antwoorden blijkt 
lastig, dus legt de zevenjarige Joris uit: ‘It’s 
like in sports, when you’re happy that your team is 

winning.’ ‘Uitstekend’, vindt de juf. ‘Nu alle-
maal juichen!’ De kinderen kijken opgelucht 
en steken allemaal hun handen in de lucht. 
‘Woordenschat is een aspect van taal waarin 
onze kinderen vaak achterlopen’, zegt Dopps. 
‘We gebruiken de taalmethode Nederlandse 

Taal en Cultuur Module, een beknopte versie 
van de taalmethodes in Nederland. Kleuters 
maken de Cito-kleutertaaltoets om het begin-
niveau te bepalen, in de opvolgende jaren 
krijgen leerlingen ieder jaar een Citotoets. 
In overleg met de ouders van leerlingen van 
groep acht maken zij ook de Cito-eindtoets. 
We hebben altijd leerlingen die zonder 
problemen kunnen instromen op een Neder-
landse middelbare school.’ 

SFEER LOSSER
Wat vinden de kinderen zelf van de Neder-
landse school? ‘De meesten – met name 
jongere kinderen – vinden het erg leuk’, weet 
Dopps. ‘Ook al ligt de focus op taalonder-
wijs, de sfeer is toch wat losser dan op hun 
eigen Amerikaanse basisschool. Naarmate 
kinderen ouder worden, is het soms wel 
moeilijk om ze te motiveren. De honkbalclub 
lonkt dan. Maar uiteindelijk vinden ze het 
ook wel weer cool om meertalig te zijn. Een 
Nederlandse vader beaamt dit. ‘Soms kost 
het wat moeite om mijn dochter op zaterdag-
ochtend naar school te krijgen, maar ze is er 
heel trots op dat ze heeft volgehouden. Haar 
tweetaligheid gaat haar nog heel goed van pas 
komen.’

Lieke Steijvers  
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www.rapportomslagen.nl

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

Vandaag bestellen, 

morgen in huis
Gratis graveren Géén verzendkosten

Parker • Waterman • Cross • Lamy  
MontBlanc • Visconti • Colore • Rotring

HET CADEAU VOOR: 
 schoolverlaters, collega’s, ouderraad

Thuiskantoor Uithoorn - Zijdelrij 8 - Uithoorn - 0297 200 222

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

Nooit te oud voor vakantie!

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen? 
Onze vrijwilligers bezorgen u graag een prettige vakantie! 

Bel voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83 

Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

www.allegoedsvakanties.nl
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Het College van Bestuur van de WSKO roept sollicitanten 
op voor de fulltime functie van

directeur 

voor R.K. Basisschool WSKO De Achtsprong
Sportlaan 47, De Lier

Waar ieder kind zijn eigen ster mag zijn

Onze directeur is daarom……..
vernieuwend, een teamplayer, een mensenmens, open, 
verbindend, ICT-minded, gericht op onderwijs op maat, 

inspirerend voor onze gezonde en sportieve school.

Als je met team, kinderen en ouders samen verder wil bou-
wen aan WSKO De Achtsprong, vraag dan de profielschets 
op via info@wsko.nl en bezoek de website van WSKO
De Achtsprong www.achtsprong.wsko.nl.

Overige informatie
Kandidaten dienen bij voorkeur ruime directie-ervaring in 
het primair onderwijs te hebben. Een assessment maakt 
deel uit van de selectieprocedure.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de secretaris van 
de benoemingsadviescommissie, de heer J. Pex  (06-5089 
1972, info@wsko.nl) 
Uw sollicitatie, vergezeld van een CV, kunt u vóór 23 juni 
richten aan WSKO, De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk o.v.v. 
sollicitatie directeur WSKO De Achtsprong.

De Westlandse Stichting Katholiek 
Onderwijs is een jonge, dynamische 
organisatie, die onderwijs verzorgt 
aan ca. 4.800 leerlingen op 16 
basisscholen en 2 scholen voor 
speciaal basisonderwijs in de 
gemeente Westland. 

De organisatie bestaat uit ca. 470 
personeelsleden, die vernieuwend 
werken aan het dagelijks onderwijs.

Het College van Bestuur en 
directeuren worden bijgestaan door 
het service bureau van WSKO.

Het managementberaad be-
staande uit de WSKO directeuren, 
adviseert het College van Bestuur.

Administratieve ondersteuning 
van bestuur en management 
vindt mede plaats door een extern 
bureau.

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs

www.scolix.nl

www.scolix.nl

De Koninklijke Auris Groep zoekt 
per direct een

enthousiaste teamleider
voor Auris Taalplein in Gouda (cluster 2)

voor meer informati e zie:
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KLEINE ADVERTENTIES

Te huur: 

Vrijstaande bungalow in de Achterhoek met 4 slaapkamers 
(7 pers.) Volledig ingericht. Ligt aan een rustig laantje in 
een stadje met vele mogelijkheden, fi ets- en wandelroutes, 
musea. Bedden zijn opgemaakt en linnengoed aanwezig. 
Living met open haard. Huurprijs € 350,- per week. Ook 
weekenden zijn mogelijk. Tel. (0227) 60 22 59 of 60 39 23. 
E-mail: psychoad@planet.nl.

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. 



een vuist moesten maken, dat het zo echt niet verder 
kon. Daarom ben ik vorige maand naar Amsterdam 
gegaan om in het Muziekgebouw aan ’t IJ te demon-
streren voor een betere cao. Daar heb ik me ook in 
laten schijven als lid van CNV Onderwijs. Die keus 
was mede ingegeven door wat ik had gehoord over de 
kwaliteit van jullie juridische hulpverlening.’ Dat het 
mbo ingrijpend wordt hervormd, zoals deze week naar 
buiten kwam, daarover is Rinsma minder bezorgd. 
‘Het moet kleinschaliger en meer op regionaal niveau. 
Maar die aanpak hanteren we al op mijn school.’ Om 
de stress van het lesgeven van zich af te schudden 
dirigeert en zingt ze – als het werk het toelaat – bij een 
amateurkoor. ‘Klassiek repertoire, waaronder religi-
euze liederen. Af en toe zing ik een aria.’ PM

‘De hoge werkdruk, al die onbetaalde uren die in het 
werk gaan zitten, nauwelijks nog tijd voor goede bege-
leiding; op een gegeven moment gaat het ten koste van 
de kwaliteit van het onderwijs.’ Voor Esther Rinsma,  
docent beroepsspecifi eke vakken voor de opleiding 
apothekers assistent op het Regio College in Zaandam, 
was de maat vorige maand vol. ‘Ik vond dat we een keer 

Esther Rinsma (48):  
Gestaakt omdat ‘de 

maat vol was’ 

Jouw partner 
in de school
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