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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.

Pesten
Ik ben het eens met briefschrijver 
M. Jansen in Schooljournaal 11 dat 
pesten op een school niet stopt door 
een verplichte anti-pest-methode 
aan te schaffen. Elke methode is pas 
effectief als we een en ander verta-
len voor de specifi eke situatie van de 
eigen school. Niet meer relativeren 
of, erger nog, bagatelliseren, maar 
de berichten van een kind betreffende 
herhaaldelijk, vervelend gedrag van 
één of meerdere medeleerlingen 
serieus nemen en daar weloverwogen 
maar in alle duidelijkheid op reage-
ren. In principe bepaalt de gepeste de 
emotionele gevolgen van pesterij en 
niet de pester! En werk samen met 
alle betrokkenen: ouders, leerkracht, 

gehele schoolgroep, sportclub, enzo-
voort. Immers, pestgedrag is niet iets 
dat alleen tussen half negen en half 
vier plaatsvindt!
Wim Rutgers, Vragender

Vijfjescultuur
Staatssecretaris Dekker vindt dat 
leerlingen die hun reken- en taaltoets 
afsluiten met een 4,5 (afgerond naar 
een 5) toch examen mogen doen. Hij 
weet zeker niet dat dagelijks tiendui-
zenden docenten hun leerlingen zover 
proberen te krijgen, dat ze boven een 
zes uitkomen. Het tegenargument van 
juist deze leerlingen is vaak dat ze 
met een vijfje (lees 4,5) ook nog kun-
nen slagen. Ze komen ermee weg en 
komen later volop in de herexamens 

terecht. Want zeg nu eens eerlijk, 
doorleren is toch pas zinvol als je 
minimaal een zes (6.0) staat voor taal 
en rekenen? Ik vraag me wel eens af 
wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is 
voor de vijfjescultuur in Nederland.
L. Hanemaaijer, De Lier

Parttimers
Er is een laatdunkende discussie ont-
staan over de kwaliteit van collega’s 
die in deeltijd werken. Collega’s met  
kleine deeltijdbanen  zouden enerzijds 
te veel nadruk leggen op hun privé-
zorgtaken en zich anderzijds te weinig 
gelegen laten liggen aan de kwaliteit 
van hun werk. Door het algemene 
van die stelling is dat per defi nitie 
een onrechtvaardige en onterechte 
constatering. Dat wil uiteraard niet 
zeggen dat een  groot aantal deeltij-
ders op een school geen organisa-
torische problemen en vragen kan 
opleveren. Natuurlijk wel. Maar dat 
kunnen ziekteverzuim, zwangerschap, 
plotselinge zieke van kinderen, her- 
en bijscholing onder werktijd, wensen 
van ouders en eisen van de overheid 
ook. Bij een goede teamsfeer zijn or-
ganisatorische problemen via slimme 
afspraken en zorgvuldige taakover-
dracht nagenoeg altijd kwalitatief 
oplosbaar. En als dat eens niet kan? 
Zorgen voor goed onderwijs is ons 
een voorrecht en ereplicht omdat we 
van kinderen houden. Maar juffen en 
meesters zijn, net als ouders, mensen 
en geen robots. 
W. Stoop, Santpoort
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Werkdruk
Laatst had ik een gesprek met iemand van het managementteam over 
werkdruk. In dit gesprek vroeg ik naar de uitslag van het tevreden-
heidsonderzoek en wat hiermee gedaan werd. Boos werd er geant-
woord dat dit in het stichtingskrantje had gestaan en dat ik dit ook had 
kunnen lezen. Overdonderd kon ik niet uitleggen dat ik dit wel gelezen 
had, maar aangezien dit alweer een half jaar geleden is, ik niet meer 
goed wist wat er in had gestaan. Ondertussen had ik alweer een hele-
boel stukken voor vergaderingen gelezen, onderzoeksverslagen over 
kinderen ingezien, groepsplannen doorgespit. Ik had willen zeggen 
dat het mij gaat om wat er met die resultaten gebeurt, dat bij een hoge 
werkdruk geen internettest helpt, maar een luisterend oor. Dat dit 
betekent dat je aan mensen moet vragen hoe het gaat, niet even snel 
in de wandelgangen en ook niet pas als iemand al thuis zit met een 
burn-out. Persoonlijke aandacht kan zorgen dat mensen zich gezien 
en gewaardeerd voelen. 
C. Anema

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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Porsches, dubbeldeksbussen, oude Cadillacs, brandweerauto’s, motoren, niets was te gek om de vmbo-leerlingen van 
het Koningin Wilhelmina College in Culemborg naar het eindexamengala te brengen en op de rode loper af te zetten. 
Tanya Pool en haar vriend Martijn Stevens werden door chauffeur/vader Jan Pool per Porsche-cabrio vervoerd. Tanya Pool en haar vriend Martijn Stevens werden door chauffeur/vader Jan Pool per Porsche-cabrio vervoerd. Tanya Pool en haar vriend Martijn Stevens werden door chauffeur/vader Jan Pool per Porsche-cabrio vervoerd. 
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‘Nieuwe cao mbo brengt lucht en verlichting’
Er is niet voor niks gestaakt in het mbo: er is een onderhande-

laarsakkoord voor een nieuwe cao. Per 1 augustus 2014 krijgen 

de werknemers 1,2 procent salarisverhoging, hetzelfde als in het 

voortgezet onderwijs. In 2015 volgt er meer. Heel belangrijk voor 

CNV Onderwijs is dat er afspraken zijn gemaakt over vermindering 

van de werkdruk. Er is een inzetbaarheidskader afgesproken voor 

de werkverdeling, waardoor de taken, met name de onderwijstijd, 

zijn gemaximeerd. Komt het team daar niet uit, dan deelt de lei-

dinggevende, net als nu, de taken toe, waarbij in de cao is vastge-

legd dat er een opslagfactor van ten minste 40 procent geldt op de 

onderwijstijd voor voorbereiding en nazorg van lessen. Daarnaast 

krijgt elke medewerker een zelf in te vullen persoonlijk budget van 

50 uur. Bestuurder Joany Krijt: ‘Zo hebben we de werknemers een 

individueel recht en bescherming gegeven en brengen we lucht en 

verlichting in de hoge werkdruk in het mbo.’ 

De huidige bapo-regeling wordt vervangen door een senioren-

regeling voor 57-plussers als onderdeel van het duurzame inzet-

baarheidsbeleid. Huidige bapo-gebruikers behouden, tegen een 

geringe verhoging van de eigen bijdrage, de bapo-uren die ze nu 

al hebben. 

Alle mbo-leden hebben een nieuwsbrief over de cao ontvangen 

en een uitnodiging hun stem uit te brengen via internet. Daarnaast 

kunnen ze terecht op ledenbijeenkomsten (17 tot 19 uur): 

24 juni, Utrecht, CNV-gebouw, Tiberdreef 4 

(naast station Utrecht-Overvecht)

25 juni, Zwolle, Locatie Landstede, Dokterspad 2 

(tegenover ISALA ziekenhuis)

26 juni, Nijmegen, Technovium, Heyendaalseweg 98

30 juni, Breda, Florijn College, Wilhelminasingel 33

1 juli, Roermond, ROC Gilde Opleidingen, Locatie Kasteel 

Hillenraedtstraat 1

Voor meer info: www.cnvo.nl > cao mbo. CdG
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Zorgen op werkvloer over invoering 
passend onderwijs
Op 1 augustus is de invoering van passend onderwijs een feit, 

maar er is nog veel werk aan de winkel bleek deze maand na een 

2-meting (volgend op een 0- en 1-meting de afgelopen jaren) 

onder leden van CNV Onderwijs werkzaam in het primair onder-

wijs. Zo voelen leraren zich nog steeds onvoldoende betrok-

ken bij de voorbereiding van passend onderwijs, vragen leraren 

voor het vormgeven van passend onderwijs om meer handen 

in de klas, kleinere klassen en duidelijkheid over beschikbare 

hulp (pas dan wordt differentiatie mogelijk) en hebben leraren 

behoefte aan tijd en ruimte voor duurzame professionalisering. 

In 2009 gaf de Stuurgroep Passend Onderwijs in een Zeven-

puntenplan al aan dat er meer handen in de klas moeten 

komen, maatwerk in professionalisering en meer aandacht voor 

de uitvoering in de school dan voor bestuurlijke drukte. Onge-

veer twee maanden voor de daadwerkelijke invoering, is dit nog 

steeds actueel, aldus de stuurgroep.

‘We kunnen veel kinderen opvangen, omdat we al heel erg 

handelingsgericht bezig zijn en proberen af te stemmen op wat 

nodig is’, zegt Jozine Barth, intern begeleider op basisschool 

Acaciahof in Middelburg. Haar probleem is dat ze nog niet weet 

bij wie de leerlingen, die tussen wal en schip dreigen te vallen, 

in het nieuwe schooljaar terecht kunnen. ‘Het is natuurlijk een 

kwalijke zaak met nog vier weken school, dat je tegen ouders 

moet zeggen niet te weten hoe zaken gaan lopen. Maar dat 

geldt voor heel Walcheren. Er is gewoon heel weinig informatie 

voorhanden.’ CdG/PM



Scholen doen mee met oranjegekte
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5! Met elk doelpunt van Nederland tegen 

Spanje vorige week vrijdag op het wereldkampioenschap voet-

bal in Brazilië nam de oranjekoorts in Nederland toe. Dat bete-

kent dat de vlaggetjes, t-shirts, caps, juichpakken, vuvuzela’s 

en andere oranje feestartikelen weer afgestoft kunnen worden. 

Omdat scholen de belevingswereld nou eenmaal graag van bui-

ten naar binnen willen halen, kunnen ze niet achterblijven. Dat 

hoef je ze op basisschool De Brembocht in Veldhoven ook echt 

niet te vertellen. Daar kleuren de lokalen langzaam maar zeker in 

de voor Nederland zo herkenbare kleur. 

In groep 5 vertrouwen ze na de eerste 

overwinning op een goede afl oop. ‘Wat 

de kinderen betreft gaan ze gewoon 

winnen!’, weet juf Marieke, die tevens 

aangeeft dat het WK zich perfect leent 

voor lesmateriaal: ‘Ze hebben allemaal 

een eigen WK-boekje waar ze in wer-

ken en verder levert de hamsterpos-

ter van een bekende supermarktketen 

genoeg werk op.’

Op de Bernadetteschool in Naaldwijk 

volgen ze de verrichtingen in Zuid-

Amerika op de voet, maar voor velen 

is dat puur in het eigen belang. Daar 

brengen ze namelijk de leerkrachten, 

kinderen en hun ouders bijeen in een 

heuse voetbalpoule waaraan, gemeten 

op afgelopen maandag, maar liefst 138 

personen meedoen. De drie leerlingen 

die aan het eind van het WK als hoogst 

genoteerd staan, winnen een prijsje. 

De overige deelnemers doen mee voor de fun en de eer, geheel 

volgens het welbekende sportieve gedachtegoed ‘meedoen is 

belangrijker dan winnen’. De versiering op de school blijft overi-

gens nog even achter. ‘Wapperende slingers en toestanden zou-

den ons alarmsysteem weleens ongewenst kunnen doen rinke-

len’, luidt de verklaring. Afgelopen woensdag zaten de groepen 8 

wel bij elkaar om samen met de groepsleerkrachten de wedstrijd 

tegen Australië te volgen en de verjaardagen van de leerkrachten 

te vieren. JvdB

SchoolNIEUWS

• Vakantie! Althans … Schooljournaal gaat even 
met zomerstop. Misschien ploetert u nog even 
door, met uw tong op de hielen. Of nog vol 
energie, uw leerlingen nog naar grote hoogten 
stuwend, geen zin in stoppen.
• Huilen mag. Zeker als je afscheid neemt van een 
groep 8. Of denkend aan passend onderwijs waar 
je je nog niet helemaal klaar voor voelt. Of als 
enige man tussen twintig vrouwen gek wordend 

van de eeuwige gesprekken over relaties en lijnen.
• Lachen kan ook. Als man tussen twintig je in de 
watten leggende vrouwen. Of als mbo-werknemer 
die vanaf 1 augustus ietsje meer salaris en ietsje 
minder werkdruk krijgt. 
• Huilen of lachen, moe of energiek: geniet 
allemaal van jullie welverdiende vakantie! Tot 
6 september.
Ciska de Graaff
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Groep 5 van basisschool De Brembocht is helemaal klaar voor een succesvol WK. 
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Gezocht: basis-
school met veel 
manne n
De helft mannen, de helft vrouwen. Dat zou een ideaal 
lerarenteam zijn. Werk jij op zo’n school of ken je zo’n 
school, waar de verhouding 50/50 is of een beetje in 
die richting? Dan horen we graag het verhaal over jouw/
uw school! Stuur dan een e-mail naar Schooljournaal: 
cdgraaff@cnvo.nl. 

Laatste 
Schooljournaal
Dit is het laatste Schooljournaal voor de zomer. Op 6 
september liggen we weer op uw deurmat. Prettige 
vakantie! 6 juni: Een basisschool in het Texaanse San 

Antonio verbiedt het gebruik van zonnebrand-
crème. De giftige bestandsdelen zouden vol-
gens de school bij verkeerd gebruik namelijk 
levensgevaarlijke situaties op kunnen leveren. 
Alleen kinderen met een doktersrecept mogen 
de crème meenemen. Bron: Algemeen Dagblad
• Ruim 3500 kinderen proberen in het Arn-
hemse Gelredome het wereldrecord reanime-
ren en defi brilleren te verbeteren. Naast het 
vestigen van een wereldrecord wil De Hart-
stichting dat reanimatieonderwijs een verplicht 
onderdeel van de middelbare school wordt. 
Bron: Metro
• Scholen in Noord-Holland slaan alarm over 
een app waarbij mensen anoniem roddels kun-
nen delen. Het Coornhert Lyceum in Haarlem 
gaat in gesprek met mediagigant Apple om de 
app Gossup uit de store te halen. Ouders wor-
den per brief verzocht de app op de telefoon 
van hun kind te verwijderen. Bron: RTL Nieuws

10 juni: Steeds meer leerlingen gaan naar een 
speciale school. Met name in het middelbare 
onderwijs is dat het geval. Het CBS meldt dat 
er begin jaren negentig van de vorige eeuw 
30.000 kinderen een speciale vorm van onder-
wijs genoten, ten opzichte van 55.000 tien jaar 
later. Vandaag de dag zijn het er meer dan 
70.000. Bron: Leeuwarder Courant

11 juni: Een op de vijf middelbare scholieren 
ziet het nut van hun lessen niet in. Dat blijkt uit 
onderzoek van het LAKS onder 60.000 scholie-
ren. Volgens het comité hangt de ontwikkeling 
samen met de trend dat scholieren zich almaar 
minder gemotiveerd voelen door hun leraar. 
Bron: Spits

12 juni: Op de Maastrichtse school Terra Nigra 
baalt men zozeer van een inbraakpoging, dat 
men de beelden van de beveiligingscamera op 
zijn eigen site heeft geplaatst. Dit uiteraard om 
zo snel mogelijk de daders te kunnen achter-
halen. Bron: L1

Wat was!

AANTAL INSCHRIJVINGEN 
LERARENREGISTER VALT 
TEGEN
Circa 18.000 onderwijsgevenden hebben zich tot nu toe 

ingeschreven in Het Lerarenregister. Dat is ongeveer 3 pro-

cent van het beoogde aantal. Wekelijks komen er bij het 

register honderd tot tweehonderd inschrijvingen binnen. Dat 

is lang niet voldoende om de doelstelling van het ministerie 

van Onderwijs, 40 procent ingeschrevenen in 2015, te halen. 

Dat heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs de vaste 

Kamercommissie voor onderwijs laten weten.

Opname in het register, dat aangeeft welke bevoegdheden 

een leraar heeft en welke eventuele studie of cursus hij volgt, 

is nog vrijwillig, maar wordt in 2017 verplicht. Met een pro-

motiecampagne wil Dekker het aantal inschrijvingen opvoe-

ren. Ook wil hij dat leraren die een Lerarenbeurs aanvragen 

zich straks eerst verplicht registreren. 

RESERVEER VAST IN JE 
AGENDA LANDELIJKE 

OOP-DAG 18 NOVEMBER
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     Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs 

Geachte mevrouw Koster, 
Beste Laurien,

In het basisonderwijs daalde 
het percentage mannen in tien 
jaar tijd van 22 procent naar 
15 procent. Een meerderheid 
van onze achterban denkt dat het 
goed is als jongens en meisjes ook 
les krijgen van een mannelijke leraar. 
Toch zijn er basisscholen zonder 
man of met slechts één man voor 
de klas. Als oorzaken noemen onze 
leden onder meer: de zwaarte van 
het beroep, de mindere arbeidsvoor-
waarden en de ‘knip- en plakinhoud’ 
van de opleiding. Veel basisscholen 

willen een divers samengesteld 
team. Soms is daar een extra inspan-
ning voor nodig. Een manier om de 
drempel voor mannen te verlagen 
bij sollicitaties is door in de adver-
tentie aan te geven dat de voorkeur 
uitgaat naar een man, bijvoorbeeld 
vanwege de samenstelling van het 
team. Alleen mag dit niet volgens de 
algemene Wet gelijke behandeling. 
Je mag alleen mensen die vrouw, 
allochtoon of gehandicapt zijn positief 
discrimineren. Deze wet uit 1980 

zou, positief geformuleerd, diversiteit 
moeten bevorderen, maar doet dat 
nu niet. Deze Nederlandse wet is 
jaren later behoorlijk verouderd. We 
zien dat niet alleen in het onderwijs, 
de hele publieke sector feminiseert. 
Het handvest van grondrechten van 
de Europese Unie uit 2000 heeft een 
beter passende formulering. Daar 
staat in artikel 23 dat mannen en 
vrouwen gelijk behandeld moeten 
worden, met een uitzondering voor 
maatregelen ten gunste van het 
ondervertegenwoordigde geslacht. In 
het Verdrag van Lissabon staat een 
expliciete verwijzing naar dit hand-
vest. Ik zou de wettekst uit de jaren 80 
van de vorige eeuw graag aangepast 
zien aan de situatie van de 21e eeuw 
en in lijn met de Europese verdragen. 
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JE MAG ALLEEN MENSEN DIE 
VROUW, ALLOCHTOON OF 

GEHANDICAPT ZIJN POSITIEF 
DISCRIMINEREN

WAT KOST EEN 

VOETBALSHIRT?

Lees hier over de echte 
prijs van een voetbalshirt: 

www.cnvinternationaal.nl/wk

adv_CNVInternationaal_190x130.indd   1 16-06-14   14:54



Doodse stilte in de groep bij de afgelopen bijeen-
komst voor startende leerkrachten. Toen de verraste 
kreten verstomd waren en de ogen als schoteltjes 
weer hun normale proportie hadden, werd duide-
lijk wat hier speelde. Eén van mijn starters vliegt 
letterlijk uit. En het blijkt een echte trekvogel te 
zijn, hij vliegt uit naar Afrika: directeur/leerkracht in 
Burkina Faso. Ik weet dat ik avontuur bepleit, maar 
zo rigoureus maak ik het niet vaak mee. Waar ik van 
genoot is het gesprek dat op gang kwam. 
Wat heb je er voor over om te kunnen werken in 
het onderwijs? Wat maakt dat de één denkt dat dit 
een prachtig avontuur is en de ander met afgrijzen 
reageert? Waar is je grens ? Ik zocht ook in mezelf; 
wat doet het mij? Het gesprek kwam daarnaast ook 
op de schaarse vacatures die in de aanbieding zijn. 
Hoopvol hoor, een concurrent die zomaar uitvliegt, 
dat is één vogel minder om het voer mee te delen. 
En dat is ook realiteit.

Een bijzondere bijeenkomst, waar  jezelf kennen, 
dromen en durven een plek kreeg. We namen 
afscheid, dankjewel, het beste allemaal! 
Wat een verschil in pluimage, wat een toffe zwerm 
jonge collega’s.

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

‘Ik heb een baan’

 De starterscoach

Foto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard Damoiseaux
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Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

Meer mannen in het onderwijs. 
Prachtig natuurlijk, diversiteit loont. 
Hoort daar ook voorkeursbeleid 
voor mannen bij? Een wetswijziging 
is mogelijk en niet in strijd met 
Europese regelgeving, het is een 
politieke keuze. Maar is voorkeurs-
beleid voor mannen dan haalbaar 
en wenselijk? Voorkeursbeleid is 
altijd een vorm van discriminatie en 
daarom aan strenge eisen gebonden. 
Er moet sprake zijn van aantoonbare 
achterstand, gerelateerd aan het 
beschikbare aanbod. Zijn er wel 

voldoende mannen in de aanbieding 
of ontbreken ze al op de relevante 
opleidingen?  Het onderscheid dat 
door de maatregel wordt gemaakt 
moet gerechtvaardigd worden door 
de mate van achterstand. Slechts 15 
procent mannen in het basisonder-
wijs, dat lijkt op achterstand. Is het 
dat werkelijk? Achterstand betekent 
dat je een baan ambieert, maar bij 
de werving en selectie blijkt dat je 
er telkens niet door komt. Oftewel je 

wordt uitgesloten. Daar lijkt hier 
geen sprake van. Mannen zijn 
meer dan welkom. Tegelijker-
tijd noemt men factoren die het 
beroep voor mannen onaan-
trekkelijk maken, waaronder de 

mindere arbeidsvoorwaarden. Er 
is dus eerst werk aan de winkel 

om het beroep aantrekkelijk voor 
iedereen te maken. Tenslotte: als je 
leerkrachten zoekt die ook jongens 
weten te motiveren en te inspireren, 
is dat een functie-eis. Die moet je 
aan mannen én vrouwen stellen. 
Voetballen en fi kkiestoken naast 
knippen en plakken, daar zijn jon-
gens én meisjes bij gebaat. Stereoty-
perender dan dat alleen bij mannen 
te zoeken, kan het niet. Die les mag 
geen enkele school meegeven.

       Laurien Koster is voorzitter van het College voor 
de Rechten van de Mens
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ZIJN ER WEL VOLDOENDE 
MANNEN IN DE AANBIEDING 
OF ONTBREKEN ZE AL OP DE 
RELEVANTE OPLEIDINGEN?  
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‘Ook de juf houdt 
het soms niet droog’

Bibberend zet ik de eerste tonen in van 
mijn solo tijdens de afscheidsmusical van 
groep 8. Helemaal op mijn gemak voel ik 

me niet, aangezien ik tijdens het zingen ook 
nog een bal dien hoog te houden, maar het 
applaus is er niet minder om. De opvoering 
aan het eind van het jaar is op vele scholen 
nog altijd een traditie, naast diverse andere 

activiteiten die door iedereen anders 
ingevuld worden. En oh ja, huilen mag.

Lachen en huilen tijdens afscheid basisschool

'Wat een ramp, we gaan op kamp, maar we zijn onze meester 
vergeten.’ Deze regel uit één van de liedjes van de afscheidsmusi-
cal van de Mariaschool in het Brabantse Bladel belooft een span-
nend plot. Hetzelfde geldt voor de passage in weer een ander 
lied: 'Annie, laatst stond ze nog op mijn grote teen.' De kinderen 
lijken de woorden onwillekeurig kracht bij te willen zetten als 
de al dan niet in sokken gestoken voeten elkaar wel heel dicht 
naderen. Heel gek is dat niet. De groep telt 34 leerlingen, die 
allemaal tezamen de verschillende dansen van de musical oefe-
nen in het speellokaal. Dat gaat natuurlijk gepaard met een hele 
hoop kabaal, waarbij de meisjes op hun eigen vierkante meter 
de pasjes alvast oefenen, terwijl een groep jongens een eigen 
choreografi e lijkt te bedenken waarbij vooral elkaar schoppen 
centraal staat. Een enkel stiltegebaar ten spijt, is het de muziek 
die de kinderen uiteindelijk in het gelid krijgt en enigszins tot 
stilte maant. 'Rechts, links, terug, terug, achter, links, terug, 
terug', probeert de dansjuf de groep de pasjes in te prenten. Een 
blik op de benen van de kinderen maakt echter duidelijk dat ze 
er nog niet helemaal zijn. Zelfs Femke Dirkx (30), leerkracht van 
groep 8, kan daar ondanks haar enthousiaste deelname niks aan 
veranderen. Maar gelukkig is er nog tijd tot de daadwerkelijke 
opvoering.

DEMOCRATIE
'De kinderen hebben zelf de musical mogen kiezen', vertelt 
Dirkx. 'Wij hebben ze vijf mogelijkheden voorgelegd, waarna ze 
in groepjes hun keuze hebben mogen presenteren. Uiteindelijk 
hebben ze niet voor de favoriet van ons als begeleiders gekozen, 
maar zij zijn nu eenmaal de baas.' Datzelfde geldt overigens ook 
voor de afsluitende week. In Bladel gaat men niet op kamp, 
maar krijgen de kinderen, wederom in groepjes, een budget tot 
hun beschikking waarmee ze zelf een afscheidsdriedaagse in 
elkaar mogen puzzelen. 'Aan de hand van de presentaties van de 
groepjes kiest de groep de activiteiten', licht de juf toe. 'Zo gaan 
we dit jaar naar Bobbejaanland, we gaan een keer zwemmen 

VEERTIEN JAAR GELEDEN 
Marco Machiavelli, ik weet het nog goed. Ik 
speelde in de eindmusical een voetballer met 
vliegangst. Nu was ik bepaald niet de grootste 
voetballer van de klas, maar zingen kon ik wel, 
dus kreeg ik een rol met zangsolo. Dat bete-
kende dat ik de bal moest leren hooghouden, 
want, zo stond het in de handleiding, ik zou 
regelmatig de bal hooghoudend het podium 
afgaan. Niks bleek uiteindelijk minder waar, 
want hoewel ik thuis een persoonlijk record liet 
noteren van 78 keer, bakte ik er op het podium 
niet veel van. De tranen waren later echter puur 
vanwege het naderende afscheid. Uiteraard heb 
ik geprobeerd de waterlanders te bedwingen, 
maar toen ik zelf de stoerste jongens zag huilen, 
hoefde ik me ook niet meer in te houden. Tus-
sendoor keek ik met een schuin oog naar mijn 
meester Jos, of die misschien ook verdrietig 
was, maar op tranen kon ik hem niet betrappen.
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en, en dat is eigenlijk traditie, we organiseren een schoolcasino. 
Iedereen speelt dan om fi ctief mariageld, waarvan ze dingen 
als snoep kunnen kopen. De kinderen komen uiteraard in 
galakleding naar het casino, evenals de leerkrachten.' Hoewel de 
drie dagen in het teken staan van het afscheid nemen van elkaar, 
duurt het meestal tot de jaarlijkse klassenfuif voordat de eerste 
tranen zich manifesteren, weet Dirkx: 'En nee, ook de juf houdt 
het dan soms niet helemaal droog.'

LEKKER MEEJANKEN
Eén troost voor Dirkx: als de tranen achter de ogen prikken 
mogen ook leerkrachten ze gewoon laten lopen. Dat is althans 
de stellige mening van kindercoach Martje Langen (25): ‘Ik denk 
dat het na één of twee jaar lief en leed te hebben gedeeld alleen 
maar goed is als een leerkracht zijn of haar emoties toont. Wat 
leren we de kinderen immers als we deze gaan onderdrukken?’ 
Langen is van mening dat de laatste weken op de basisschool 
vooral in het teken moeten staan van op een leuke manier 
afscheid nemen van de school en van elkaar. Dat betekent tegelij-
kertijd dat kinderen niet gedwongen kunnen worden om dingen 
te doen waar ze zich niet prettig bij zouden vinden. Tijdens 
een afscheidmusical bijvoorbeeld kunnen kinderen ongevraagd 
in de spotlights komen te staan, hoe leuk zo’n optreden ook 
bedoeld is. ‘Dat moet je zien te voorkomen. Ik denk dat er bij 
een musical voldoende andere taken zijn die ingevuld kunnen 
worden door de kinderen, zoals decorbouw of technische onder-
steuning’, aldus Langen. 

UITGLIJDEN
Dat de emoties hoog kunnen oplopen weet ook Wilbert de Wit 

(53), groepsleerkracht van groep 7/8 van 
basisschool St. Jan in het vlakbij Bladel 
gelegen Casteren. Verwacht van hem zelf 
echter geen tranendal hoor: 'Ik geef al 
23 jaar les aan de hoogste groep, ik ben 
inmiddels wel wat gewend.' Op de St. Jan 
zijn ze druk bezig met de voorbereidingen 
van het naderende afscheid. Natuurlijk 
staat er een musical op het programma, 
maar een kamp kennen ze, net zoals in 
Bladel, niet. ‘Wij kiezen ervoor om jaar-
lijks de uitzwaaidagen te organiseren’, legt 
De Wit uit. ‘Wij zijn een kleine school en 
hebben nu eenmaal niet de teambezetting 
om een kamp te organiseren. Met de 
uitzwaaidagen hebben we een mooi alter-
natief gevonden, waarbij we bovendien 
een beroep kunnen doen op de ouders 
van de leerlingen.’ Tijdens de afscheids-
week staat een tal van activiteiten op het 
programma, van een barbecue tot aan 
high tea en van zwemmen tot survivallen. 
Op de allerlaatste dag, het is in Casteren 
inmiddels traditie, glijden de laatstejaars 
via een glijbaan naar buiten letterlijk hun 
basisschool uit. 

NIEUWE START
Het afscheid nemen van de basisschool 
staat natuurlijk in het teken van gezel-
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Op de St. Jan 
hebben ze hun 
eigen traditie.



ligheid en hier en daar wat verdriet, maar 
behalve het einde van een periode is het 
ook het begin van een hele nieuwe fase 
in het leven van een kind. De middelbare 
school staat om de hoek en dat is een 
ingrijpende verandering. Volgens kinder-
coach Langen moeten leerkrachten ervoor 
waken dat ze daar niet te licht aan voorbij 
gaan. 'De veranderingen zijn zo groot, dat 
is voor sommige kinderen maar moeilijk 
te behappen', weet Langen, waarbij ze met 
name kinderen met gedragsstoornissen als 
een kwetsbare groep ziet. 'Kinderen krijgen 
te maken met nieuwe mensen, nieuwe 
leerkrachten, ze worden geacht opeens 
te kunnen plannen en de hoeveelheid 
huiswerk neemt signifi cant toe. Er wordt 
van hen verwacht dit soort zaken snel op 
te pakken, maar in de praktijk zie ik dat 
kinderen zonder de juiste begeleiding 
daarop vast kunnen lopen.' Het is het soort 
begeleiding dat de kindercoach kinderen 
kan bieden. Ze haalt daarbij als voorbeeld 
aan dat ze eens met een kind de routine 
van het dagelijks reizen met de trein ging 
oefenen.

VOORBEREIDEN
Op de basisscholen in Bladel en Casteren bereidt men de 
kinderen geheel volgens de gedachte van Langen voor op 
een toekomst op de middelbare school. Natuurlijk geeft 
iedere school daar op zijn eigen manier invulling aan, maar 
zaken als een bezoek aan de toekomstige middelbare school 
en het oefenen met plannen komen in beide gevallen aan 
bod. 'Op onze school hebben onze kinderen ieder een eigen 
multomap', legt De Wit uit. 'Hierin houden ze taakjes bij, 
kunnen ze lezen wat er van hen verwacht wordt tijdens 
toetsen en dat soort zaken. Omdat groep 7 en 8 bij ons zijn 
samengevoegd brengen onze leerlingen bovendien twee keer 
een bezoek aan de vervolgschool, die voor het grootste deel 
van onze kinderen dezelfde zal zijn.' In de klas van juffrouw 
Femke wordt eenzelfde concept gehanteerd onder de naam 
'overstapboekje'. 'Daarin gaan ze onder andere kijken hoe 
een lesrooster werkt of hoe ze invulling kunnen geven aan 
hun agenda', verduidelijkt ze. In de klas van Dirkx komt 
ondertussen het kleinste manneke van de klas, maar gekleed 
in een stoere, met de Amerikaanse vlag bedrukte hoodie, 
met een vlijmscherpe observatie: 'Juffrouw, wordt het niet erg 
onrustig?' De juf deelt die mening, maar weet ook de oorzaak 
ervan. 'Dat komt doordat jullie maar niet stil kunnen zijn.' 
Ach ja, afscheid nemen van de basisschool, het zijn roerige 
tijden.

Jan van der Burgt
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In Bladel zijn de voorbereidingen in volle gang.
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Leergang Professioneel Meesterschap
Voor jonge ambitieuze starters in het onderwijs

Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Daar komt veel 

bij kijken. Het is meer dan lesgeven alleen. Denk aan orde 

houden, werken in een team en kritisch omgaan met nieuwe 

onderwijsmodellen. Hoe ga je met al deze rollen om, zonder 

dat je jezelf hierin verliest? 

De Leergang Professioneel Meesterschap geeft je meer 

bagage om jouw positie als leraar te versterken en je kansen 

op de arbeidsmarkt te vergroten. In tien bijeenkomsten komen 

verschillende thema’s aan bod. De leergang start in oktober 

2014 en duurt een half jaar. Bij succesvol afronden, ontvang je 

een officieel certificaat. 

Ga naar www.starteninhetonderwijs.nl en meld je aan!

Ben jij die jonge, ambitieuze leraar 
en wil je jezelf verder ontwikkelen? 



‘Een man voor de klas is goed voor de beeldvorming van de kinderen.’

‘Alle maatregelen die dienen ter stimulans 
van een toename van het aantal mannen 
in het basisonderwijs vind ik belangrijk. 
Het zou mij helpen wanneer er op die 
manier meer mannen komen in de 
school.’ Martijn Sak, leerkracht groep 6 
en enige man op de Bonifatiusschool in 
Enschede, zou het toejuichen als de wet 
dusdanig veranderd wordt dat positieve 
discriminatie van mannen mag. ’Voor de 
kwaliteit van het onderwijs zou het ook 
goed zijn, evenals voor de beeldvorming 
van de kinderen.’ 

ANDERE WERELD
‘We hebben het hier over de Wet Gelijke 
Behandeling, die het voor minderheden 
mogelijk maakt om voorkeursbeleid te 
voeren. Mannen worden daarbij uitge-
sloten, terwijl die in het onderwijs toch 
zwaar in de minderheid zijn. Niet echt 
een voorbeeld van gelijke behandeling!’ 
Dat zei Joany Krijt, bestuurder van CNV 
Onderwijs, vorige week in actualiteiten-
rubriek EenVandaag. ‘Het is hoog tijd 
voor positieve discriminatie van mannen. 
Nu is het bij wet verboden om voorkeur 
uit te spreken voor een man bij gelijke 
geschiktheid. Voor vrouwen, allochtonen 
en gehandicapten mag dat wel. Maar 
deze wet stamt uit 1980 en toen hadden 
die groepen inderdaad een duwtje in de 
rug nodig op de arbeidsmarkt. Inmiddels 
ziet de wereld er heel anders uit. In het 
onderwijs is een schreeuwend tekort aan 
mannen en dat is niet goed voor leerlin-

gen en niet goed voor mannen, die zich soms eenzaam voelen in de 
vrouwenteams, zo blijkt uit ons onderzoek van vorige maand. CNV 
Onderwijs vindt daarom dat de wet moet worden aangepast aan 
deze tijd en dat een voorkeursbehandeling van mannen mogelijk 
moet worden.’ 
Het College voor de Rechten van de Mens, voorheen de Commissie 
Gelijke Behandeling, bevestigt dat voorkeursbeleid voor mannen 
niet mag. Regeringspartijen VVD en PvdA lieten meteen weten niets 
te voelen voor een aanpassing van de wet op dit punt. Mohamed 
Mohandis (PvdA): ‘Ik denk niet dat zo’n wetsverandering helpt. Het 
probleem is de instroom.’ 
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‘Hoog tijd voor een voorkeursbeleid voor mannen!’
‘Niet echt een voorbeeld van gelijke behandeling, die wet gelijke behandeling!’ vindt 

CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt. Zij wil dat de wet zo aangepast wordt dat 
het niet meer verboden is voorkeursbeleid voor mannen te voeren. ‘Hoog tijd voor 

positieve discriminatie, nu er nauwelijks nog mannen werken in het onderwijs.’ Een 
basisschooldirecteur: ‘Heel graag!’ Een werkzoekende juf: ‘Discriminatie!’



‘Een man voor de klas is goed voor de beeldvorming van de kinderen.’
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FRUSTREREND
Op de Facebook-pagina van EenVandaag 
werd daarna gediscussieerd over het 
onderwerp. Een paar reacties: ‘Positieve 
discriminatie voor vrouwen mag wel, 

voor mannen niet. Dat is dan de wet 
gelijke behandeling! Hoe kan de wet 
nou gelijk zijn als de basis van die wet 
ongelijk en discriminerend is?’ ‘Ik zag op 
de basisschool van mijn kleinzoon dat de 
kinderen razend enthousiast reageerden 
toen er een onderwijzer verscheen, die 
met ze voetbalde en dingen deed die de 
vrouwelijke leerkrachten niet deden. 
Iedere school zou verplicht één of twee 
mannelijke leerkrachten moeten hebben: 
is goed voor de ontwikkeling van de kids.’ 
Eerder reageerden op Facebook van CNV 
Onderwijs een paar vrouwen kritisch op 

het voorstel: ‘Ik ben al jaren op zoek naar een baan in het 
onderwijs en ik kom niet verder dan een vervanging hier en 
daar. En dan mannen meteen verleiden tot een baan? Discri-
minatie zeg!’ Een ander deelt die mening: ‘Ik val al vijf jaar 
in. Vaak kiezen scholen voor een man, omdat die er zo weinig 
zijn. Heel frustrerend!’ 

GEEN VADER
In verband met de samenstelling van het team gaat bij gelijke 

geschiktheid de voorkeur uit naar een man. Zo staat het in de 
vacature voor een leraar voor basisschool De Lochtenbergh in 
Tilburg. Directeur Andy de Graaf: ‘O, mag dat niet? Ik mag 
toch ook mijn voorkeur uitspreken voor een vrouw? O, niet 
voor een man?!’ Hij barst in lachen uit. ‘Dan hoop ik dat die 
wet snel aangepast wordt.’ Hij heeft 24 vrouwelijke leraren 
en drie mannelijke. ‘Ik vind dat een probleem, want het is 
voor kinderen goed dat ze met beide geslachten in aanraking 
komen, zeker als er thuis ook geen vader is. En voor mannen 
is het ook niet zo eenzaam als ze met meer zijn. Ik vind dus 
dat ik moet mogen uitspreken dat ik bij gelijke geschiktheid, 
want kwaliteit staat natuurlijk voorop, de voorkeur geef aan 
een man.’ Van de 38 brieven die De Graaf kreeg op zijn adver-
tentie, zijn er zes van een man. ‘Verrassend veel!’ 

HEEL GRAAG
‘Ik wil heel graag meer mannen!’ zegt Ineke van Uden, 
directeur van de Mariaschool in Rotterdam. Haar team van 27 
personeelsleden telt drie mannen, waarvan een bij de kleuters 
werkt. ‘Op zich nog niet slecht’, geeft ze toe, ‘maar bij lange na 
geen afspiegeling van de maatschappij en dat zouden we toch 
wel graag willen. Het is goed voor de voorbeeldfunctie voor 
de leerlingen en het geeft een andere dynamiek in je team als 
er meer mannen zijn. Mannen hebben toch een andere bena-
dering: zij zijn wat nuchterder en stralen op leerlingen vaak 
wat meer autoriteit uit.’ Van Uden zegt op het voorstel van 
CNV Onderwijs om voorkeursbeleid voor mannen mogelijk 
te maken: ‘Ja en nee. Kwaliteit moet voorop staan: ik ga geen 
ongeschikte man aannemen omdat het een man is. Maar als 
de geschiktheid gelijk is en beide personen goed in het team 
zouden passen, zou ik de voorkeur geven aan een man. Nu is 
het verboden om die voorkeur op te nemen in een vacature, 
maar dat hoef je natuurlijk ook niet te doen, om vervolgens 
wél zo te handelen. Ik weet ook niet of het helpt als het in 
een vacature staat. Ik denk dat het probleem al ontstaat bij de 
instroom op de pabo. Als er nauwelijks mannen zijn, kunnen 
ze ook niet solliciteren en kunnen wij ze ook niet met voor-
rang aannemen.’

Ciska de Graaff

‘Hoog tijd voor een voorkeursbeleid voor mannen!’
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‘Juffrouw, hij   
   kijkt naar u’

De sportief in PSV-oufi t geklede jongen 
houdt ongeduldig de kaart van één van 
de Nederlandse provincies ter controle 

omhoog. ‘Je hebt niet alles goed. Ga terug 
naar je plaats en vul het werkblad opnieuw 

in.’ De stem klinkt mechanisch, maar 
vriendelijk. De jongen draait zich om en 

zoekt zich een weg tussen zijn klasgenoten 
door naar zijn tafeltje. Hij zal in zijn jonge 

leven allicht niet vaak gecommandeerd 
zijn door een robot, maar van enige 

terughoudendheid is geen sprake. Wat de 
robot zegt, wordt uitgevoerd.

Pabo experimenteert met robot op de basisschool

EVEN VOORSTELLEN
‘Hallo, mijn naam is Nao’. De oranje-witte robots heeft iets ont-
wapenends en juist dat gegeven maakt hen bij uitstek geschikt als 
leermaatje in het basisonderwijs. Een robot in de klas, het klinkt 
als toekomstmuziek, maar de Helmondse pabo neemt alvast een 
voorschot op die toekomst. Het experimenteert sinds 2013 met 
robot Nao op basisscholen. Het kan onder andere afbeeldingen 
en stemmen herkennen, ingevoerde teksten uitspreken en ver-
banden leggen, maar ook voor een dansje draait Nao zijn hand 
niet om. De robot is zo programmeerbaar, dat kinderen er een 

De twee Nao-robots van Hogeschool De Kempel 
uit Helmond staan bij binnenkomst van groep 
5/6 van Basisschool de Korenaar in Helmond in 
zittende houding opgesteld. Eén vóór in de klas, 
de ander achterin. De kinderen zijn gefascineerd 
door de vriendelijke verschijningen, maar de 
nadrukkelijke instructies die ze eerder hebben 
gekregen weerhouden ze ervan de beide Nao’s 
aan te raken. Door al het ingecalculeerde rumoer 
komt de les maar moeizaam op gang. ‘Juffrouw, 
hij kijkt naar u!’, observeert een mondige jongen 
met oorbel. ‘Ik ben dan ook heel erg mooi’, 
pareert juffrouw Rinske, die daarna de les uit 
handen geeft aan docenten van de hogeschool. 
De toon is gezet. De kinderen dichten de robot 
blijkbaar menselijke eigenschappen toe. Dat 
blijkt even later nog maar eens als de Nao voor 
in de klas voor het eerst zijn (of haar?) ‘mond 
opendoet’. De leerlingen kijken met open mond 
de klas rond, op zoek naar bevestiging dat niet 
alleen zij dit opmerkelijke feit hebben waargeno-
men, maar ook hun klasgenoten.

De kinderen melden zich bij hun tijdelijke leermaatje.
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ogenschijnlijk autonome dialoog mee aan kunnen gaan. Volgens 
Jan-Willem Akkermans, coördinator van het project, ontwerpt 
het team rond Nao lessen om die vervolgens uit te voeren, te 
evalueren en te verbeteren: ‘Dat is anders dan wanneer je een 
les alleen op papier uitwerkt, je weet nooit precies wat je kunt 
verwachten. Met de robot komt er een derde partij bij om reke-
ning mee te houden, naast de leerkracht zelf en de kinderen.’ De 
leerlingen van De Korenaar zijn inmiddels druk in de weer met de 
provincies van Nederland, geholpen door hun computergestuurde 
vriendje. De robot deelt codes uit aan kinderen, die daarmee aan 
de slag kunnen gaan met een digitaal werkblad op hun tablet. 
Dat programma is gekoppeld aan Nao en zodoende kan de robot 

nagaan of de kinderen de juiste antwoorden hebben ingevoerd. 
Daarop geeft hij aan dat de kinderen het werkblad goed hebben 
ingevuld, of waar ze nog even extra goed naar moeten kijken. De 
interactie die daaruit ontstaat, is haast menselijk te noemen.

KAMERAADJE
Gelegenheidsmeester Erik Zagwijn, opleidingsdocent van De 
Kempel heeft daar wel een verklaring voor. Hij is één van de 
mensen die de lessen met Nao in het basisonderwijs verzorgt: ‘In 
principe is onze robot niet meer dan een computer in een mense-
lijke gedaante, maar juist dat voorkomen maakt hem toegankelijk 
voor kinderen. Op die manier kunnen we de betrokkenheid van 
de leerlingen vergroten en dat is op dit moment het voornaamste 

doel van de robot.’ Daarnaast wil De Kem-
pel de generatie van nu op tijd kennis laten 
maken met de techniek van de toekomst, 
omdat zij daar hoe dan ook mee te maken 
gaan krijgen. Waar Nao voor de kinderen 
een leerkameraadje kan zijn, is de robot voor 
de onderwijzers niet meer dan gereedschap, 
net zoals een leermethode of een smart-
board. Dat moet volgens Zagwijn ook zeker 
voor de toekomst het uitgangspunt blijven: 
‘De techniek moet op de langere termijn 
voor iedereen toegankelijk worden en om 
dat voor elkaar te krijgen zal de gebruiks-
vriendelijkheid omhoog moeten. Wij zijn 
in staat geweest om mensen om ons heen 
te verzamelen die aan de slag kunnen met 
NAO, maar die luxe heb je in het basison-
derwijs eenvoudigweg niet.’ 

STUK PLASTIC
Het team rond Nao wordt op afstand bijge-
staan door robotfabrikant Aldebaran, iets 
wat tijdens de les geen overbodige luxe blijkt. 
Als afsluiting wordt de klas getrakteerd op 
een heuse Gangnam Style, de superhit met 
bijbehorende dans van de Zuid-Koreaanse 
rapper PSY, maar Nao krijgt het niet voor 
elkaar zijn rechterarm volledig op te tillen, 
iets wat de dans toch wel voorschrijft. De 
kinderen krijgen daar niks van mee, die zijn 
te druk met onder de indruk zijn. Boven-
dien horen technische problemen er in de 
experimentele fase gewoon bij. Akkermans 
weet zo vroeg in het stadium dan ook nog 
niet te zeggen of dit project met deze robot 
kans van slagen heeft: ‘Daarvoor hebben 
we nog te weinig lessen gegeven, maar de 
eerste tekenen zijn goed. Nao spreekt voor 
vrijwel iedereen tot de verbeelding en dat is 
een krachtig uitgangspunt.’ Het beste voor-
beeld van die stelling is misschien wel Jos 
Castelijns, lector op De Kempel en scepticus 
van het eerste uur. Castelijns vergezelde ooit 
Akkermans naar een presentatie over Nao in 
Parijs, zonder het apparaat ooit echt in actie 
te hebben gezien. Duitse collega’s toonden 
daar hun eigen Nao-robot die een ingewik-
keld wiskundig probleem succesvol oploste. 
Toen deze het publiek bedankte met een 
buiging, begon het publiek, inclusief Caste-
lijns vol overgave te applaudisseren. ‘Moet je 
mij nu zien’, had hij gezegd. ‘Ik ben aan het 
klappen voor een stuk plastic.’

Jan van der Burgt
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‘Hé Dokter Cor, ik ben Siem de Jong.’ Ja, dat 
zie ik, reageert dokter Corrie van het gelijk-
namige NTR-schooltv-programma, helemaal 
onder de indruk van de aanvoerder van Ajax. 
Tegen de kijkers: ‘Wat is-ie knap hè. Eh, wat 
is uw ervaring op zoengebied?’ De voetballer: 
‘Ik kan me nog goed mijn eerste zoen met 
een meisje herinneren. Van te voren kreeg ik 
veel tips hoe het moest. Dat je je tong moest 
gebruiken en veel moest draaien. Later merk je 
dat dat niet helemaal de bedoeling is. De eerste 
keer was ik wel zenuwachtig toen ik het deed.’ 
‘Ach Siem, zenuwachtig, dat is iedereen toch 
wel eens. De eerste keer Champions League 
vond je ook heel eng neem ik aan. Oh niet, 
maar wat vond jij nou het belangrijkste aan 
die zoenervaring?’ De Jong: ‘Ik denk vooral 
dat het met een meisje was dat ik leuk vond 
en dat ik het zelf wilde. Dat is wat ik jullie mee 
wil geven.’ Dat vind ik heel erg mooi dat je dat 
zegt, Siem. Zelf willen, dank je wel voor die 
tip.’ Daarna legt dokter Corrie (een rol van 
cabaretière Martine Sandifort) met hulp van 
haar assistent Klaas, een namaakskelet, uit hoe 
je precies moet zoenen.

BELACHELIJK PROGRAMMA  
Aan het begin van iedere afl evering zegt dokter 
Corrie dat ze iets wil bespreken dat leuk en 
spannend is, maar waarover wat moeilijk valt 
te praten: seksualiteit, een woord dat ze zelf 
moeilijk uit haar mond krijgt. Onderwerpen 

die inmiddels aan de orde kwamen tijdens het Schooltv-weekjournaal 
waren de eerste erectie (met Willie Wartaal van rapgroep De Jeugd 
van Tegenwoordig), schaamhaar, masturberen, verliefd zijn en, samen 
met de gehandicapte Lingo-presentatrice Lucille Werner, over anders 
zijn en of het dan moeilijk is om een vriendje te krijgen.
Hoewel humor en aanpak van het programma lijken afgestemd op de 
doelgroep (groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs) heeft Yvonne 
Koopman-Snep, mede-initiatiefnemer van de petitie Stop Dokter Cor-

rie!, met de school van haar kinderen afgesproken dat ze de klas even 
verlaten als tijdens het Schooltv weekjournaal het onderdeel Dokter Cor-

rie aan de beurt is. ‘Mijn dochter heeft daar totaal geen moeite mee. 
Zij zegt: “Mijn ouders vinden het gewoon een belachelijk programma, 
daarom!” Mijn zoon vindt het wel iets moeilijker. Maar ze snappen 
het waarom wel. En het waarom is dat wij onze kinderen vertellen dat 
seks in een stabiele relatie hoort en dat dokter Corrie die boodschap 
niet vertelt.’ 

SOORT SPORT
In het programma wordt, zeker in een aantal afl everingen, seks naar 
de smaak van Koopman-Snep ‘gebracht als een soort sport: als je het 
leuk vindt en genoeg oefent, word je er vanzelf goed in. Ik vind dat de 
NTR hiermee op de stoel van de ouders of van de school gaat zitten: 
de omroep bepaalt hoe seksuele voorlichting wordt gegeven en welke 
visie daarbij verkondigd wordt. De NTR haalt als het ware een stuk 
van de opvoeding ongevraagd, en wat mij betreft ongewenst, naar zich 
toe. En dan kan de school de tv wel uitzetten of uitlaten, maar dan 
missen ze het hele weekjournaal en dat is zonde. Normaliter heb je 
altijd een relatie tussen school en ouders en vertelt de school hen wat 
er in de lessen aan de orde komt. Bij dit onderdeel kan dat niet, want 
de NTR bepaalt het en de leraar kan het slechts een dag van te voren 
zien. In hun missie staat dat ze respect hebben voor mensen en hun 
waarden. Nou, op dit onderdeel waag ik dat te betwijfelen.’
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‘Meeste leerlingen 
zijn er nog niet aan toe’

Voorlichtingsprogramma over seks verdeelt leraren en ouders

Wat voor de een een onschuldige manier lijkt om leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs 
seksuele voorlichting te geven, is voor sommige ouders en leraren, van orthodox religieus tot 

GroenLinks-stemmers, een ongehoorde inbreuk op de wijze waarop zij hun kinderen en leerlingen willen 
opvoeden en voorlichten. Het NTR-programma Dokter Corrie, onderdeel van het Schooltv-weekjournaal, 

is nogal omstreden. Een actiegroep wilde staatssecretaris Dekker zelfs oproepen tot een verbod. Als 
reactie verscheen hij doodleuk zelf in het programma om over zijn grote neus te praten
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GRAPPIGE VOORBEELDEN 
Het comité Bezorgde Ouders verzamelde 
12.000 handtekeningen. Een tegenactie 
scoorde slechts 2.000 handtekeningen. 
Het hielp echter niet. Een half jaar na de 
petitie is het programma nog steeds op tv 
en trad staatssecretaris Sander Dekker er 
zelfs in op om te praten over zijn grote neus. 
Koopman-Snep: ‘Door zijn verschijning 
onderschrijft hij de aanpak van de NTR. 
Die 12.000 mensen die de petitie tekenden, 
waren zeker niet allemaal strenge christe-
nen of zoiets. Het zijn mensen van allerlei 
pluimage: ouders, leraren, christelijk, mos-
lim, homo, hetero, VVD’ers die vinden dat 
de NTR hiermee achter de voordeur komt, 
pedagogen die menen dat dit geen materiaal 
is voor 10- en 11-jarigen.’ 
Of die pedagogen hun oor te luisteren heb-
ben gelegd bij de doelgroep is een andere 
vraag. Op de website van kinderkrant Kids-

week reageren nogal wat kinderen positief 
op dokter Corrie. Of zoals ene Maaike 
het verwoordt: Dokter Corrie moet blijven, 
omdat als zij het hierover heeft kinderen het 
snappen, en ook omdat ze er grappige voor-
beelden bij doet. Mijn hele klas kijkt ernaar 
en ze vinden het allemaal leuk.’

PREUTSER
Suzanne Ottens (31), leerkracht groep 7/8 op de St. Francisschool in 
het Drentse Weiteveen, schaarde zich digitaal achter de oproep van het 
anti-comité. ‘Niet uit religieuze motieven, maar ik vind seksuele voorlichting 
eigenlijk een taak van de ouders. Natuurlijk, kinderen komen ook wel 
eens bij mij met vragen over ongesteldheid, verliefd zijn en zoenen. En ik 
vind het helemaal niet erg om die te beantwoorden, maar in Dokter Corrie 
wordt ook gesproken over erecties en tampongebruik. Dat hoort niet in 
het Schooltv-weekjournaal thuis. Van de 28 kinderen in mijn klas zijn er 
misschien 4 of 5 echt aan toe. Sommige jongens schaamden zich een beetje 
toen over erecties werd gesproken. Ik vind dat je dan als programmamaker je 
doel voorbijschiet. Beperk het tot oppervlakkiger zaken als de eerste kus. Snij 
de explicietere onderwerpen aan in de onderbouw van het voortgezet onder-
wijs. Laat kinderen nog even kind zijn, ze moeten al zo verschrikkelijk veel.’  
‘Ik vind het programma absoluut onschuldig’, zegt Bart Vermeulen (40), 
leerkracht groep 8 op basisschool De Tuimelaar in Veghel. Hij zette zijn 
naam onder een petitie op internet die wil dat het programma met dokter 
Corrie blijft. ‘Het is cabaret, kijk daar toch doorheen. Ik rolde bij de eerste 
afl evering van mijn stoel van het lachen. Geweldig vond ik het. Helaas zijn 
de laatste tien afl everingen milder en softer geworden. Ik vind dat maar 
niets. Kinderen kunnen over seks beter te vroeg dan te laat horen. Ik kan 
me trouwens ook niet voorstellen dat ze zaken als een eerste orgasme of een 
natte droom met hun ouders zouden willen bespreken. Het lijkt wel of we 
preutser zijn geworden. De vragen van mijn leerlingen zijn soms heel basaal. 
Alsof ouders niets meer durven te vertellen. Goed dus dat er een dokter 
Corrie is.’  

Ciska de Graaff 
Peter Magnée

Voorlichtingsprogramma over seks verdeelt leraren en ouders

Cabaretière Martine Sandifort geeft tips als dokter Corrie.
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Individuele Belangen

Juf Josje is in een opperbeste stemming. Het is prachtig 
weer en de zomervakantie komt eraan. Nog een paar 
weken fl ink aanpakken en dan zwaait ze haar groep 8 uit. 
Ze zal die 27 leerlingen wel gaan missen ! Maar ze is na 
een druk jaar ook wel aan vakantie toe. En dan aan de 
slag met een nieuwe uitdaging. Na 4 jaar groep 8 gaat Josje 
naar groep 5. Ze wilde zelf graag wisselen van groep, maar 
nu het dichterbij komt vindt ze het ook wel spannend. 
Niet alleen de kinderen  en de leerstof zijn anders, maar 
er horen ook andere taken bij. Geen schoolkamp en geen 
musical meer, maar wat dan wel?
Ze wil dat eigenlijk wel voor de vakantie weten, zodat ze 
zich er op kan voorbereiden. En bovendien gaat Josje 
dit jaar voor het eerst bapo opnemen. Wat betekent dat 
eigenlijk voor haar jaartaak? Ze besluit naar de directeur te 
stappen om over de werkzaamheden van het nieuwe jaar 
te praten.
De directeur snapt haar vraag. Hij is volop bezig met het 
maken van de jaartaken voor het komende schooljaar en 
hij maakt een afspraak dat hij over een week met haar wil 
praten over de invulling daarvan. Zo’n afspraak maakt hij 
met alle collega’s. Als alle gesprekken gevoerd zijn wordt in 
de teamvergadering afgestemd of alle taken verdeeld zijn 
en iedereen tevreden is met de nieuwe jaartaak.

REKENING HOUDEN
Een week later zitten ze bij elkaar en wordt eerst maar eens 
gekeken wat de bapo gaat inhouden voor Josje. Ze heeft 
een volledige baan en gaat 170 uur bapo opnemen. De 
directeur legt uit dat ze dan 104 lesuren bapo-verlof heeft. 
Hij wil ook graag weten hoe ze die wil opnemen. ‘Nou, 
doe maar de vrijdag, want dan heb ik alleen ’s morgens 

les.’ Op vrijdagochtend wordt er 3,5 uur les gegeven, dus 
kan Josje 30 vrijdagen bapo opnemen. Dat komt goed uit 
want op een aantal vrijdagmiddagen zijn vergaderingen 
gepland en het is belangrijk dat iedereen daar bij is. Josje 
zal een lijstje maken van vrijdagen waarop zij bapo wil en 
daarbij rekening houden met de vergaderingen. ‘Maar’, 
zegt de directeur, ‘ik moet  nog met collega’s praten 
die ook bapo webben, dus het kan nog gebeuren dat er 
geschoven moet worden. Je snapt dat niet iedereen bapo 
kan hebben op dezelfde dag.’  Ja, dat snapt Josje wel, maar 
ze zou het toch wel jammer vinden als ze op een andere 
dag bapo moet opnemen.
Vervolgens moeten ze het ook nog hebben over de rest 
van de taken. De lessentaak is snel geregeld: Josje gaat 
826 uren lesgeven in groep 5 (930 uur – 104 uur bapo). 
Daarnaast krijgt ze 10 procent van haar jaartaak voor 
individuele deskundigheidsbevordering. Dat is 150 uur. 
De helft daarvan mag ze zelf invullen, over de andere helft 
moeten ze afspraken maken. Josje heeft vorig jaar een POP 
gemaakt en daarin heeft ze vastgelegd dat ze een opleiding 
remedial teaching wil gaan doen. Daar kan ze die uren 
mooi voor inzetten.

PIJN VERDELEN
Als de lessentaak en de deskundigheidsbevordering zijn 
ingevuld blijven er nog  513 uren over voor andere taken. 
Daar gaat eerst de vaste norm voor de voorbereiding 
en nazorg van de lessen vanaf. Dat is 35 procent van de 
lessentaak, dus 289 uur. Dan blijft er nog 224 uur over, 
dat is nog geen 6 uur per week. Daar moeten taken als 
teamvergaderingen, ouderavonden, collectieve scholingen 
en nog veel meer in gepland worden. En eigenlijk wil de 
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Hoe spreek je de jaartaak voor het 
nieuwe schooljaar af?

VRAAG:

ANTWOORD:



directeur ook nog 25 uur reserveren voor onvoorziene 
zaken. Je weet immers niet wat er in de loop van een 
schooljaar nog aan onverwachte dingen gebeuren. Het 
wordt een hele puzzel, maar ze komen er samen wel 
uit. Een week later heeft de directeur ook met de twaalf 
andere collega’s zo’n gesprek gevoerd en legt hij alle lijstjes 
naast elkaar.  Er moet toch nog wat geschoven worden om 
de puzzel compleet te maken. Als dat maar geen gezeur 
gaat geven in de teamvergadering. Dat valt mee. Ieder-

een snapt dat het nou eenmaal niet mogelijk is om alle 
wensen in te vullen. Ze zien wel dat de directeur zijn best 
heeft gedaan om de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen. 
Bovendien is het fi jn dat iedereen uitgebreid de kans heeft 
gekregen om de eigen wensen in te brengen. Josje houdt 
haar bapo-vrijdag maar krijgt wel een paar andere taken 
dan ze had gevraagd. Ze vindt het allemaal best, ze kan nu 
aan de slag met de voorbereiding van het nieuwe school-
jaar, net als haar collega’s.

OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Dinsdag  24 juni Roermond 

Hou voor spreekuren in september de informatie op 
www.cnvo.nl in de gaten.

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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Werk & Recht
NIEUWE PENSIOENREGELS 
Op het moment van schrijven van deze pagina was nog 
steeds niet bekend welke nieuwe pensioenregels staats-
secretaris Klijnsma van Sociale Zaken precies gaat voor-
stellen. Het actuele nieuws hierover is te volgen via www.

pensioeninhetonderwijs.nl. In het eerste Schooljournaal na 
de zomervakantie zal worden teruggekomen op dit voor 
de welvaartsvastheid van onze pensioenen zo cruciale 
onderwerp.

MEER INSPRAAK OUDERS BIJ KIN-
DEROPVANG
Vanaf juli 2015 zal de positie van ouders met kinderen op de kin-
deropvang worden versterkt. Kinderopvanginstellingen zijn vanaf 
dat moment verplicht zich aan te sluiten bij de Stichting Geschil-
lencommissie. Ouders die er met hun kinderopvangorganisatie 
niet uitkomen kunnen een klacht indienen bij deze commissie. 
De Stichting zal vervolgens een bindende uitspraak doen. Ook zal 
het adviesrecht van ouders worden uitgebreid. Oudercommissies 
zullen zich vooral gaan richten op de pedagogische kwaliteit. Zij 
zullen hierover twee keer per jaar in gesprek gaan met de kinder-
opvangorganisatie. 

HOGERE VERGOEDINGEN 
 KINDEROPVANG
Vanaf 2015 zullen ouders kinderopvangtoeslag ontvangen over een 
hogere uurprijs. De nieuwe maximum uurprijs waarvoor de over-
heid toeslag betaalt wordt in 2015 voor de dagopvang € 6,84, voor 
de buitenschoolse opvang € 6,38 en voor de gastouderopvang € 
5,48. Dit komt omdat de maximum uurprijzen in de kinderopvang 
weer worden geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling. In 
2014 werden de uurprijzen ook geïndexeerd. CNV Onderwijs vindt 
betaalbare kwalitatief goede kinderopvang van groot belang en is 
dan ook tevreden dat de toeslagen voor kinderopvang weer ver-
hoogd zullen worden. De kinderopvangtoeslagentabel is te vinden 
op www.rijksoverheid.nl. 

ABP WINT PRIJS 
VOOR VERSLAG 
VERANTWOORD 
BELEGGEN
ABP heeft een internationale prijs 
gewonnen, die wordt uitgereikt aan 
pensioenfondsen die uitblinken 
in verantwoord beleggen en in de 
verslaggeving daarover. Zie voor 
meer informatie: www.abp.nl. 

Bovendien is het fi jn dat iedereen uitgebreid de kans heeft 
gekregen om de eigen wensen in te brengen. Josje houdt 
haar bapo-vrijdag maar krijgt wel een paar andere taken 
dan ze had gevraagd. Ze vindt het allemaal best, ze kan nu 
aan de slag met de voorbereiding van het nieuwe school-
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Je leeft, je verandert, Loyalis verandert met je mee

Mijn gezin beschermen, 
zo doe ik dat!
‘Mijn gezin betekent alles voor mij. Als mijn kinderen en mijn partner gelukkig 

zijn, ben ik ook gelukkig. Soms denk ik wel eens na over hoe het financieel zou 

gaan als ik of mijn partner zou overlijden. De ander moet dan verder kunnen. 

In elk geval zonder financiële zorgen.’

Loyalis.nl/beschermmijngezin

90
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Jan Bijstra
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De vraag klonk bijna als een try before you die. ’Jan…..
wil jij voor de zomervakantie nog even 400 intern 
begeleiders inwerken in het instrument dat jij samen 
met anderen hebt ontwikkeld en dat we provinciebreed 
willen gaan inzetten?’ Uitdagingen zijn er echter om aan 
te gaan, dus werd de klus met frisse moed opgepakt: 
data geprikt, locaties georganiseerd, intekenlijsten 
rondgestuurd en zie daar ….. het circus kwam in no time 
op gang. Respect voor de organisatie maar ook voor de 
Ib’ers die in de laatste schoolweken – waarin er traditi-
oneel van alles en nog wat te doen is op school – geacht 
werden om nog eventjes op te komen draven. Zij moes-
ten zich binnen een week intekenen op een van de tien 
bijeenkomsten. Onderwijsmensen zijn echter betrokken 
mensen, dus ondanks de hectiek van het eind van het 
schooljaar deed men dat, en was men gewoon aanwe-
zig. Klasse!
Naast de uitdaging van de organisatie was er natuurlijk 
ook de uitdaging van de inhoud van de bijeenkomsten. 
Verveel praktijkmensen nooit met een eindeloos the-
oretisch verhaal, maar zorg dat de bijeenkomsten een 
praktisch karakter hebben. Nu leende het doel van deze 
hele onderneming zich daar heel goed voor. Het instru-
ment is een digitaal instrument, dus wat werkt beter 
dan een ieder daar mee aan de slag te laten gaan en 
hen te laten ervaren hoe het werkt, waar de gebruiks-

mogelijkheden zitten en welke verbeterpunten er 
eventueel zijn. De realisatie is dan nog wel – om het 
maar even modern te zeggen – ‘een dingetje’: ervoor 
zorgen dat de pakweg veertig toehoorders tijdens 
een bijeenkomst allemaal op het wifi -netwerk zijn 
ingelogd en vervolgens op de site van het instrument. 
Ik geef het u te doen. Wifi -signalen die niet sterk 
genoeg waren, netwerken die niet werden gevon-
den, ingewikkelde beveiligingscodes met moeilijk 
van elkaar te onderscheiden tekens erin (klassiek 
struikelblok: de i, de I en de l): anarchie en chaos 
alom. De sessies duurden zo’n twee à tweeënhalf 
uur, maar qua gevoelstemperatuur zat ik ongeveer 
op het dubbele.
Was die fase echter voorbij, dan liep het vervolgens 
op rolletjes en gingen alle ib’ers – hoofdzakelijk 
vrouwen – hard aan de slag. Want mocht het mij al 
niet helder zijn geworden uit het artikel Onderwijs 
wil mannen! in Schooljournaal 9, dan werd het mij nu 
wel duidelijk: onderwijs is een vrouwenzaak. Zelden 
heb ik de feminisering van het onderwijs duidelijker 
ondervonden dan tijdens deze bijeenkomsten. Wan-
neer ik al met al vijftien heren ib’ers heb gezien, dan 
is het veel. Benieuwd wat de door CNV Onderwijs 
georganiseerde ‘mannenbijeenkomst’ heeft opgele-
verd. Ik wens u allen een aangename zomer toe.

VERVEEL PRAKTIJK-
MENSEN NOOIT MET EEN 
EINDELOOS THEORETISCH 

VERHAAL

Laatste loodjes

COLUMN

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

Expertisecentrum 
Noord-Nederland 4
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‘Fusie met CNV Publieke Zaak biedt kansen’ 

Groen licht voor verdere voorbereiding 
van een fusie tussen CNV Onderwijs en 
CNV Publieke Zaak. Dat is het resultaat 
van de Algemene Vergadering op 4 juni 

in Amersfoort. Samen sterker, grotere 
slagkracht en samenwerking binnen 

de keten kinderopvang tot en met 
universiteit, aldus de aanwezige leden.

Leden CNV Onderwijs op Algemene Vergadering:

fl exibele contracten: ‘Jongeren die drie jaar lang prima functione-
ren, met drie maal een jaarcontract, worden vervolgens gewoon 
weggebonjourd. Laten we hen toch die vaste baan gunnen!’ Een 
schoolleider uit Limburg: ‘Dat is geen kwestie van gunnen, maar 
van niet-kunnen. Wij hebben te maken met krimp en hebben 
eindelijk sinds zes jaar weer eens vier jonge mensen kunnen 
benoemen. Fantastisch!’ Een oudere lerares: ‘Ik wil als 60-plusser 
best stoppen met werken als mijn jonge collega dan mijn vaste 
baan krijgt. Maar zo werkt het niet. Als ik stop, wordt mijn baan 
wegbezuinigd. Dus blijf ik maar zitten waar ik zit.’ Een ander: ‘Het 
aantal fl exibele contracten neemt nu eenmaal toe, of we dat nou 
willen of niet. Dus laat CNV Onderwijs zich sterk maken voor 
mensen met fl exibele contracten!’

GROTERE VUIST
Dorothea Arissen, voorzitter van de Sector Primair onderwijs, 
citeerde Loesje, toen ze het offi ciële gedeelte van de Algemene 
Vergadering opende: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’  
Op de vraag welke kansen de aanwezige (kader)leden zien in de 
fusie met CNV Publieke Zaak, klonken de volgende antwoorden: 

De samenleving en het onderwijs in 2020, 
hoe zien die er uit? De leden hadden daar wel 
ideeën over en wensen bij. Minder overheid, 
meer consumentisme, pluriforme en fl exibele 
beroepsbevolking, hoge werkdruk, vakbonden 
die op dit alles inspelen. Een gepensioneerde 
maakte zich zorgen over de toename van 

Foto’s: Franklin Heilbron
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‘Zo kunnen we veel meer jongeren bereiken en steviger inzetten 
op bestrijding van de jeugdwerkloosheid’, ‘We kunnen cao’s 
doorbreken, en dat is heel handig voor scholen die nu samen met 
kinderopvang in een gebouw zitten’, ‘We verenigen dan iedereen 
die werkt met kinderen van 0 tot 20 jaar’, ‘We kunnen een grotere 
vuist maken’ en ‘We werken dan samen als organisaties die alle-
maal opkomen voor de kwaliteit van de samenleving.’ 

BOUWEN
Ook werden er wat zorgen geuit, namelijk of de risico’s van groot 

groter grootst ook in het oog gehouden worden, en of de democra-
tie en korte lijnen in de vereniging gewaarborgd kunnen worden. 
CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg benadrukte in 
haar jaarrede de kansen van een fusie en zei: ‘We moeten ervoor 
zorgen 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.’ 

Ciska de Graaff

‘Fusie met CNV Publieke Zaak biedt kansen’ 

VERDER 
•  riep Marlinde Bredewout van de Stuurgroep 

Onderwijsondersteuners schoolleiders op om 
mensen op hun eigen niveau te laten werken 
en niet jonge werkloze leraren te laten instro-
men als klassen- of onderwijsassistent.

•  nam Frank Bulthuis afscheid als voorzitter 
van de Stuurgroep Passend onderwijs met de 
woorden: ‘Invloed uitoefenen op je werk en 
dat van je collega’s, maakt het werk van een 
kaderlid leuk!’

•  was er brede steun voor de opdracht van 
ledenactiviteitengroep (lag) Limburg aan het 
bestuur van CNV Onderwijs om te blijven plei-
ten voor handhaving van de landelijke subsidi-
ering van combinatiefunctionarissen.

•  wordt het defi nitieve besluit over een fusie met 
CNV Publieke Zaak in november genomen.
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‘De belangen van leer-
lingen gaan altijd voor’

Het onderwijs is volgens haar toe aan een 
opfrisbeurt. Leerlingen worden onvoldoende 

voorbereid op een leven in de 21ste eeuw, 
scholen zouden veel vaker hun eigen plan 

moeten trekken en leraren en schoolleiders 
meer moeten betrekken bij het ontwikkelen 

van het onderwijs. Maar de ergste pijn 
zit voor Geert ten Dam, voorzitter van de 

Onderwijsraad, bij scholen die geen risico 
durven nemen met leerlingen die volgens hun 

Cito-score net niet goed genoeg zijn, of op het 
randje zitten. ‘Dan gaan de belangen van de 
school voor die van de leerling, en dat is wat 

mij betreft de wereld op zijn kop.’

Onderwijsraad wil meer variëteit in het onderwijslandschap 

tieniveau. Het is gewoon kapitaalvernietiging om een leerling via 
vmbo-t richting havo te sturen, of via vmbo en mbo richting hbo. 
Dat is een veel langere leerweg, duur en niet doelmatig.’

CATEGORALE VLUCHT
’Het kabinet wil optimale talentontwikkeling, maar dan moet je 
leerlingen ook kansen geven. Scholen moeten hun blik richten op 
het bevorderen daarvan. We zien nu echter door het hele stelsel 
dat die ruimte steeds minder wordt. Hierbij spelen ook ouders 
een rol. Ze kiezen meer dan voorheen voor categoraal onderwijs. 
Dit maakt het voor scholengemeenschappen moeilijker om een 
vwo-afdeling in stand te houden. Scholen zouden dit probleem 
gezamenlijk moeten aanpakken. 
Ze dienen tenslotte met publiek geld een publiek belang.’ Ten 
Dam zou ook wensen dat de waterscheiding tussen vmbo en 
havo/vwo minder strak is. ‘Een vmbo-t of basisberoepsgerichte 
leerling kan als hij goed is in een bepaald vak dat nauwelijks op 
havo-niveau volgen. Nu zal dat roostertechnisch misschien niet 
eenvoudig zijn, maar wat is er nu belangrijker: het rooster of de 
leerling? Je haalt niet alleen het maximale rendement uit het aan-
wezige talent, school blijft ook leuk op die manier.’

MASTERNIVEAU
Ten Dam deelt het geklaag over de kwaliteit van ons onderwijs 
niet. 'Onze basiskwaliteit is goed. We hebben aanmerkelijk min-
der zwakke scholen dan we wel eens gehad hebben in Nederland. 
Naar Europese maatstaven is het aantal schoolverlaters in ons 
land laag en de deelname aan het hoger onderwijs hoog. Alleen 
de kwaliteit van ons onderwijs stagneert op het niveau dat we 
nu hebben. Er is verdere verbetering en vernieuwing nodig, en 
dat vindt nu niet plaats. Binnen scholen is meer professionaliteit 
nodig om de gewenste kwaliteitsslag te maken en de overheid 
moet beter sturen op hoofdlijnen: op samenhang in het stelsel, op 
doorlopende leerlijnen voor leerlingen.’ Volgens Ten Dam is de 
overheid de laatste jaren steeds meer het domein van de scholen 
binnengedrongen. ‘De Onderwijsinspectie is met haar toezichtska-
der sterk op opbrengsten gaan leunen. Maar taal en rekenen, hoe-
wel uitermate belangrijk, zijn niet het enige wat telt anno 2014. 

‘In feite bepalen je slechtste vakken waar je 
terecht komt. Doodzonde’, oordeelt Geert ten 
Dam, sinds 2011 voorzitter van de Onderwijs-
raad. Ze heeft moeite met de huidige trend 
om steeds strenger te selecteren. ‘Scholen 
durven daardoor nauwelijks risico te nemen 
bij het aannemen van leerlingen met een Cito-
score die net niet voldoet of tegen de grens 
aanzit. Sterker nog’, zegt ze in haar statige 
werkkamer, ‘er zijn kinderen met een vmbo-t/
havo-advies die op sommige havo-opleidingen 
geweigerd worden. Scholen voorkomen zo dat 
ze erop afgerekend worden als een leerling 
uiteindelijk toch naar het vmbo gaat. Dan 
gaan de belangen van de school voor die van 
het kind, en dat is wat mij betreft de wereld 
op zijn kop. Het is ook ontzettend jammer, 
want we weten uit onderzoek dat vmbo t/
havo-leerlingen het door de bank genomen 
prima redden als ze in een havo-klas terechtko-
men. Ze trekken zich op aan het hogere presta-
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Onderwijs heeft een brede taakstelling en moet ervoor zorgen dat 
deze generatie straks het stokje van ons overneemt met voldoende 
vakkennis en vaardigheden, kennis van ict, sociale competenties, 
probleemoplossend vermogen en een kritische geest. Bovendien 
stelt de arbeidsmarkt door technologisering, internationalisering, 
individualisering en fl exibilisering andere eisen dan vroeger. Om 
te werken aan vernieuwing van het onderwijs zijn leraren op 
masterniveau nodig en een schoolleider die zijn vak verstaat. Ook 
variëteit speelt een sleutelrol. Scholen moeten de ruimte krijgen 
onderwijs te geven volgens hun eigen visie en passend bij hun 
leerlingenpopulatie, zoals vastgelegd in artikel 23.’ 

SCHRIKBEELD
De Onderwijsraad meldde vorige maand in het advies Een 

eigentijds curriculum dat er een onafhankelijk college moet komen 
met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging die de 
inhoud van het onderwijs regelmatig en systematisch onder de 
loep neemt. Ten Dam: ‘Vanzelfsprekend moeten daar de leraren 
en schoolleiders bij betrokken worden. Maar het onderwijs is te 
belangrijk om alleen aan mensen uit het onderwijs over te laten. 
Nu gebeurt er bovendien te veel ad hoc. Voor elk vak en voor elk 
schooltype zijn er aparte commissies actief. Er is niemand verant-
woordelijk voor doorlopende leerlijnen, waardoor de samenhang 
ontbreekt. Een permanent college voor curriculum zou moeten 
waarborgen dat ons onderwijs past bij de toekomst van leerlingen. 
Schrikbeeld is natuurlijk het informaticaonderwijs dat sinds de 
invoering begin jaren negentig niet is vernieuwd. Curriculumver-
nieuwing is daarnaast iets wat doorlopend moet gebeuren, want 
het onderwijs wordt in de school gemaakt. Leraren moeten met 
elkaar, met collega’s van andere scholen en met de schoolleiding 
het curriculum bij de tijd houden. De ene school maakt veel 
werk van vakoverstijgend projectonderwijs, anderen richten zich 

Geert ten 
Dam: ’Scholen 
moeten de 
ruimte krijgen 
onderwijs te 
geven al naar 
gelang hun 
eigen visie, 
zoals vastgelegd 
in artikel 23.’
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juist op de afzonderlijke  vakken. Er zijn 
ook scholen die ict in alle vakken verweven, 
anderen beleggen dat bij een docent die 
veel affi niteit heeft met ict. Dit moet je aan 
scholen zelf overlaten.

FRIS EN FRUITIG
Ten Dam benadrukte eerder dit jaar tijdens 
een lezing dat managen geen vies woord 
is. Toch luidt de vox populi: ‘Gooi al die 
managers er maar uit.’ ‘Zonder hele goede 
schoolleiders, bestuurders en managers met 
gedegen onderwijskundige en fi nanciële 
kennis, heb je in het onderwijs een groot 
probleem. Een echt goede manager toont 
initiatief en neemt zijn team op sleeptouw. 
Natuurlijk vind ik het positief als schoollei-
ders zelf ook nog voor de klas staan, zeker 
als ze er lol in hebben. Maar dat is geen 
wet van meden en perzen. Je kunt ook een 
hele goede manager zijn, zonder lesgevende 
talenten. Als je de kwaliteit van het onder-
wijs in de school maar behartigt en doet wat 
daar voor nodig is. Belangrijker vind ik dat 
leraren en schoolleiders hun vak bijhouden. 
Doe je dat niet, dan hoor je niet in het 
onderwijs thuis en verlies je wat ons betreft 
je bevoegdheid. Dit geldt ook voor mensen 
die tegen hun pensioen aanzitten. De leer-
lingen zitten tenslotte allemaal fris, fruitig en 
verwachtingsvol in jouw klas.’

Peter Magnée
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Eens 67%

Oneens 33%

webbedingetjes

@ Misschien is het een idee om in de laatste schoolweken 

de kinderen te verrassen met een heuse karaoke. Aan web-

sites geen gebrek, maar aangezien Bohemian Rhapsody van 

Queen niet direct voor elk kind haalbaar is, biedt de website 

karaokekvk.vara.nl met liedjes van Kinderen Voor Kinderen 

wellicht een mooi alternatief.

@ De laatste dagen van het schooljaar staan buiten de school 

wellicht in het teken van het WK voetbal. Met de website 

www.netwijs.nl/asp/invado.asp?t=show&id=1505 haal je die 

belevingswereld naar binnen en kun je de kinderen spelen-

derwijs laten leren rondom het thema voetbal.

@ Sinds 5 juni is er een nieuwe, voor Nederlands gebruik 

bewerkte app op de markt die erop gericht is cyberpesten 

tegen te gaan. De #DeleteCyberbullying-app biedt gebrui-

kers tips en adviezen over hoe om te gaan met cyberpesten. 

Daarnaast is het mogelijk om via de app contact op te nemen 

met hulporganisaties. Op deletecyberbullying.eu/app/ staat 

meer (Engelstalige) informatie over de app.

     Het aannemen van oud-leerlingen/
studenten kan een meerwaarde zijn 
voor een onderwijsinstelling

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. 

APENSTAARTJESStelling:

Getwitterd

Femke van de Pas (logopedist, autisme-
consulent): 
En ik kan na dit #schoolreisje wel concluderen: 
#leraar zijn is topsport! Doe het de 'liefste juf 
van de wereld' niet na.
twitter.com/Femkevandepas

Wie durft zijn/haar collega’s binnen de school vandaag 

de dag nog aan te spreken op ongewenst gedrag? En 

hoe zit dat met de leidinggevenden? In de LinkedIn-

groep van Schooljournaal wordt daarover gediscussi-

eerd. De starter van de discussie heeft het idee dat het 

onderwijsprofessionals moeite kost om elkaar onderling 

te corrigeren. Hij wijt dat aan feit dat er geen open cul-

tuur meer zou zijn. Een respondent pareert de vraag 

door te stellen dat het niks met durven van doen heeft. 

‘Want’, zo stelt ze, ‘waarom je mond opendoen als je 

er toch niks mee bereikt?’ Het leverde haar enkel nega-

tieve reacties op.
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Marlies Sietsma
COLUMN

Marlies Sietsma
EEN STAPJE HARDER 

LOPEN OM OP HET NIVEAU 
TE BLIJVEN WAAR JE NU 
ZIT? WAAROM ZOU JE?

Met een zucht van verlichting leg ik mijn pen neer. Als 
het goed is, heb ik net het laatste tentamen van dit 
studiejaar gemaakt. Frustratie en spanning hebben 
regelmatig de overhand gehad tijdens het studeren. 
Frustratie over de hoeveelheid stof, de moeilijkheid 
en het wennen aan het studeren na een aantal jaren 
alleen gewerkt te hebben. Spanning na een tentamen 
of je het hebt gehaald of dat je je weer moet opladen 
voor de herkansing, terwijl de nieuwe colleges in je 
nek hijgen. Waar ik me telkens weer over verbaasde, 
is de motivatie die ik toch weer vond om ervoor te 
gaan. Dat is maar goed ook, want anders had ik allang 
het bijltje erbij neergegooid. Leerkracht blijven tot 
mijn pensioen is geen wens van mij, ik ga voor exper-
tise en specialisatie, maar het vergt de nodige inspan-
ning en het vraagt om doorzettingsvermogen. De blik 
op de toekomst en knallen! Wat zou ik dat graag aan 
de leerlingen willen overbrengen. Ik verbaas me er 
regelmatig over hoe ongemotiveerd ze kunnen zijn. 
Geen moeite willen doen voor het werk en zich er snel 
bij neerleggen als ze voelen dat het moeilijk begint te 
worden. Een stapje harder lopen om op het niveau te 
blijven waar je nu zit? Waarom zou je dit doen als je 
ook een niveau naar beneden mag en niemand daar 

een probleem van maakt? Motivatie is ongrijpbaar en 
dat maakt het voor docenten en ouders moeilijk om 
leerlingen dit bij te brengen. Het is iets intrinsieks, 
voor ieder weer anders, maar het is een cruciaal 
ingrediënt voor het bereiken van doelen die je hebt 
in je leven. Als volwassene weet je vaak wat je wilt, 
of in ieder geval in welke richting je wilt gaan, wat je 
doelen zijn en hoe belangrijk het is om je in te zetten 
binnen je (school)werk. Maar wat als je nog geen 
doel voor ogen hebt? Je nog geen idee hebt wat je 
later wilt gaan doen? Wat als je telefoon, je uiterlijk, 
je performance tegenover klasgenoten en vrienden-
groep belangrijker zijn dan de motivatie om te leren? 
De toekomst komt later wel, ik leef nu en zie wel hoe 
ik met keuzes omga als het zover is. Hoewel ik deze 
leerlingen begrijp, kan ik me soms erg opwinden 
over die ongemotiveerde houding. Ik hoop dat wij als 
docenten deze leerlingen kunnen helpen hun doel 
te vinden, zodat ze ervoor gaan om goed werk af te 
leveren waar ze zelf echt trots op zijn. Hoe we dit 
kunnen doen? Ik heb nog geen idee, maar de zomer-
vakantie geeft mij mooi de gelegenheid om hierover 
te brainstormen en een begin van een plan te maken. 
Wordt vervolgd!

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

schakeljaar Onderwijskunde 
in Groningen.
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Verzamelbundel oud- columnist Arie de Bruin
Wie leerde jou lezen: boom, roos en vis, wie gaf 
jou een dictee? Wie hielp bij breuken en wie gaf 
er gym, wie ging er met jou mee?
Het antwoord op deze vragen lees je op pagina 
28 van het boek Lieverdjes, een verzamelboek 
met teksten en liedjes uit de programma’s van 
cabaret Framboos en Arie de Bruin. Zelf noe-
men ze het onderwijscabaret, bedoeld voor elke 
meester en juf met liefde voor zijn of haar vak, of 
voor diegene die de liefde juist een beetje kwijt 
is. De bundel bied je in 263 pagina’s een keur 
aan gekke, vrolijke, grappige, of een beetje stoute 
gedichtjes, die het vak van leerkracht op een luch-
tige manier typeren. Het boek is sinds een maand 
leverbaar voor een prijs van € 23,50.

Praten over rekenen
De rekentoets in het voortgezet onderwijs zet de 
discussie over rekenen, rekenonderwijs en -toetsen 
weer op scherp. Wat biedt de wetenschap op dit 
gebied aan nieuwe inzichten? Vijf jaar na het advies 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) over rekenen in het ba-
sisonderwijs wordt door wiskundigen, psychologen 
en didactici de balans opgemaakt onder de naam 
‘Rekenen: het onderwijs, het vak en de toets’. De 
lezingen en paneldiscussie vinden plaats op maan-
dag 30 juni, van 13.15 tot 18.00 in het Trippenhuis 
aan de Klovenierswal 29 in Amsterdam. Meer info 
en aanmelden: knaw.nl/rekenen.

Begripvol boek over hoogbegaafde 
kinderen 
Mijn hoogbegaafde kind en ik van Suzanne Buis, zelf hoog-
begaafd, is een weergave van interviews met tien ouders 
van hoogbegaafde kinderen en hun zoektocht naar pas-
send onderwijs voor hun kind. Verder staan er tips in van 
ruim veertig deskundigen. Op verzoek van de redactie 
van Schooljournaal las een moeder van een hoogbegaafde 
jongen het boek. Haar reactie: ‘Tot nu toe is dit het enige 
boek waarvan ik denk: “Ja, deze auteur begrijpt het!” Er 
staan immers interviews in met ouders van hoogbegaafde 
kinderen: zonder een dergelijk kind begrijp je dit fenomeen 
niet. Ook komen er leerkrachten aan het woord die eigen-
lijk pas begrijpen wat het is als ze zelf hoogbegaafd zijn of 
een hoogbegaafd kind hebben. Alle misverstanden, mis-
concepties en vooroordelen komen aan de orde. Ik denk dat 
leerkrachten, schoolleiders en intern begeleiders echt iets 
kunnen hebben aan dit boek. Overal zijn labels en behan-
delplannen voor, maar voor de grote denkers in hun klas is 
er onbegrip. Ik hoop echt dat leraren zich verdiepen in de 
vraag waarom deze kinderen zijn zoals ze zijn, waarom ze 
onderuit gaan op Citotoetsen en andere testen, waarom ze 
altijd met snelle rekenaartjes verward worden, en hoe je 
wel het beste uit hen kan halen. Iemand in het boek zegt: 
“Hoogbegaafde kinderen zijn de grote ontwikkelaars van 
de toekomst.” En daar sluit ik me helemaal bij aan.’ Mijn 
hoogbegaafde kind en ik van Suzanne Buis is voor € 17,95 
te bestellen bij www.bol.com of www.suzannebuis.nl.
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GEPENSIONEERDEN 
Rayons IJssel-Vecht/Flevoland en Twente
Dinsdag 1 oktober, 09.30 uur (inloop), ontmoetingsdag, Gasterij De Kruidentuin, Mariënheem. 
Met lezing over de Renaissance in Italië door  Frederike Upmeijer. Rond 25 aug. persoonlijke 
uitnodiging, antwoordkaartje svp voor 15 sept. retourneren. Info W. Velders, (074) 291 03 08. 

Onderzoek naar onderwijspraktijk

Voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in onderzoe-

ken die de onderwijspraktijk verbeteren, organiseert 

Christelijke Hogeschool Windesheim op 5 november de 

jaarlijks terugkerende Vlootschouw. Op dit symposium 

presenteren afgestudeerden van de Master Special 

Educational Needs (MSEN) of Master Learning & In-

novation (MLI) hun praktijkgerichte onderzoeken. De 

onderzoeken leveren bijdragen aan de verbeteringen 

en opvattingen in scholen of organisties. Het sym-

posium vindt plaats in het auditorium van de hoge-

school,  Campus 2-6, Zwolle. De bijeenkomst begint 

om 13.30 en duurt tot 16.45. Meer info en aanmelden: 

 windesheim.nl/vlootschouw

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!

Vereniging



Verus is de landelijke vereniging voor christelijk onderwijs in Nederland. Voor 
2200 scholen zijn wij de vernieuwende sparringpartner en de vertrouwde 
belangenbehartiger in de ontwikkeling van eigentijds christelijk onderwijs. Het 
christelijk geloof is onze inspiratiebron, unieke expertise en ervaring zijn onze 
kracht. Daarmee zijn we in staat scholen op inspirerende en professionele 
wijze te begeleiden bij het bezinnen op en vormgeven van identiteit in de veran-
derende maatschappij en onderwijswereld.

Identiteit 
Hoe biedt u geïnspireerd onderwijs dat aansluit op de moderne maatschappij? 
Verus begeleidt scholen bij identiteitsontwikkeling vanuit pedagogische en 
levensbeschouwelijke expertise. Met een scan brengen wij de identiteit en 
de ontwikkelpunten van uw school in kaart. We werken samen met directie, 
bestuur, raad van toezicht, medewerkers, ouders en leerlingen om uw identiteit 
herkenbaar en inspirerend vorm en inhoud te geven. 

“  IK BEN ER
IK GELOOF IN JOU
DAT WIL IK MIJN
LEERLINGEN MEEGEVEN.”
Bart, Docent

Meer weten of 
lid worden?
Bel 0348 74 44 44 
of mail naar 
info@verus.nl
www.verus.nl

IDENTITEIT  |  DIENSTVERLENING  |  BELANGENBEHARTIGING  |  LEDENVOORDEEL

34246_AdvCampagne_WT.indd   5 28-05-14   12:57
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hét digitale platform voor het onderwijs 

Het      nderwijsplein.nl

Doe mee! Deel jouw ideeën over nieuwe lesmethoden of vraag 

tips voor dat lastige oudergesprek. Blijf op de hoogte van het 

laatste onderwijsnieuws en ontdek jouw loopbaanmogelijkheden. 

CNV Onderwijs lanceert een nieuw digitaal platform: 

Het Onderwijsplein. Lees, Ontdek en Praat mee!

1

Samen het onderwijs nog beter maken
Werken in het onderwijs is mooi en bijzonder. Als leraar, 
onderwijsondersteuner of schoolleider werk je iedere dag 
met hart en ziel aan de toekomst van onze kinderen.
Als vakvereniging zijn wij een groep van 53.000 onderwijs-
collega’s. Ieder met eigen kennis en kwaliteiten. 

www.hetonderwijsplein.nl

Wij werken vol passie aan het verder helpen van kinderen 
en jongeren. Dat is wat ons bindt. Elkaar inspireren met 
nieuwe ideeën en elkaar helpen als dat nodig is. 
Goed onderwijs maak je samen.
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Ons

Lees

PraatOntdekMijn

Download de gids

Heb je de Rechtspositiegids toch 
liever op papier? Ook dat kan. 
Leden van CNV Onderwijs betalen 
slechts de druk- en verzendkosten 
à € 4,95. Je kunt de gids 
bestellen via de website 
www.cnvo.nl/rechtspositiegids. 

Papieren gids voor leden

Lees 
De Rechtspositiegids, jouw rechtspositie in begrijpelijk Nederlands

Waar zijn alle arbeidsvoorwaarden terug te vinden en waar vind je antwoorden rondom verlof? 

Download nu gratis de jaarlijkse Rechtspositiegids. Een handig naslagwerk als je met vragen zit over 

de cao, je rechtspositie, salaris of andere belangrijke zaken. Zo blijf je goed op de hoogte van jouw 

rechten en plichten in het onderwijs.

Stap 1: Ga naar www.hetonderwijsplein.nl
Stap 2:  Klik op login
Stap 3:  Login met je lidnummer (gebruikersnaam)  
 en postcode (wachtwoord) 
Stap 4:  Maak een eigen wachtwoord aan
Stap 5:  Ga door naar Het Onderwijsplein 
Stap 6:  Klik op LEES, klik op Rechtspositiegids 
 en download de gids

Het      nderwijsplein.nl

Lees

Schooljournaal 33



Yoram met docent Paul Groos en zijn moeder Jantine Uilenreef.
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Les krijgen in de 
school van je kind

‘Konden we nog maar eens aanschuiven in de schoolbanken.’ Welke ouder heeft dat nooit 
gedacht tijdens een open dag op school, of bij het inkijken van de schoolboeken van hun 
kinderen? Op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen krijgen ouders uitgebreid de kans. Ze 

kunnen een avondcursus volgen in Klassieke Talen, Duits en enkele andere vakken en krijgen 
op dezelfde manier les als hun kind. 

Nijmeegse ouders terug in de schoolbanken
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‘Het begon een jaar of zes geleden als een koffi etafelidee,’ vertelt 
Paul Groos, docent Klassieke Talen op het Stedelijk Gymnasium 
in Nijmegen. Samen met een paar collega’s stond hij aan de 
wieg van de oudercursussen, die na de herfstvakantie worden 
uitgebreid met nog meer schoolvakken. ‘We zijn begonnen met 
Klassieke Talen. Afgelopen jaar is daar Duits bijgekomen en 
inmiddels geven we ook Mindful Ouderschap en Geheugentech-
nieken. Er zijn twee cursusreeksen per jaar, een van twaalf en een 
van acht weken, één avond per week. Voor de lessen gebruiken 
we zoveel mogelijk dezelfde boeken als de kinderen.’

TAAL EN CULTUUR
Ardi Roelofs, vader van Yoram (14), schreef zich vorig schooljaar 
in voor de cursus Klassieke Talen en was zo enthousiast dat hij 
erna meteen de vervolgcursus ging doen. ‘Ik ben een bèta en heb 
vroeger niet gekozen voor Latijn en Grieks. Achteraf vind ik dat 
jammer. Het is dus een mooie kans zo alsnog wat basiskennis op 
te kunnen doen. We kregen les van drie docenten. Paul Groos 
gaf het vak Grieks, twee andere docenten gaven Latijn en kunst-
geschiedenis. Vooral die combinatie taal en cultuur is mooi.’ 
Yoram, die in de tweede klas van het gymnasium zit, begrijpt het 
enthousiasme van zijn vader wel. Hij vindt Latijn en Grieks ook 
wel leuke vakken. ‘Woordjes leren vind ik minder leuk, maar ik 
vind de Romeinse en Griekse verhalen erg interessant. Vooral de 
reizen van Aeneas vind ik heel spannend.’ Ook Yorams moeder, 
Jantine Uilenreef, werd aangestoken door het enthousiasme van 
haar man en volgde begin dit schooljaar een cursus Mindmap-
ping. Dat vak wordt vanaf volgend schooljaar ook overdag aange-
boden. ‘Het onderwerp interesseerde me, omdat ik daar in mijn 
beroep als coördinator huiswerkbegeleiding veel mee te maken 
krijg. Maar het is ook heel bijzonder om weer in de schoolbanken 
te zitten en door de gangen van het gebouw te lopen waar ook 
mijn zoon op school zit.’ Dat zijn ouders ook op zijn school rond-
wandelen, vindt Yoram heel gewoon. ‘Ach, ik ben hier overdag 
en zij zijn hier ’s avonds, dus ik zie ze toch niet.’ Zijn vader leende 
elke week zijn boeken, maar ook dat was voor Yoram geen punt. 
‘De volgende morgen lagen ze altijd weer netjes op mijn bureau.’

GEEN ABRACADABRA 
‘We hadden in het begin niet gedacht dat het initiatief zo’n 
succes zou worden’, blikt Groos terug. ‘Oorspronkelijk zijn we 
gewoon begonnen voor de lol, maar we zijn nu wel heel blij met 
de effecten die we bereiken. Ouders krijgen meer begrip voor 
wat hun kinderen in de klas doen. Ze zijn beter in staat hen een 
beetje te helpen met hun huiswerk. Voor sommige ouders is 
het doel het ophalen van oude kennis, maar de meeste hebben 
zelf nooit Latijn en Grieks gehad. Na zo’n cursus kennen ze het 
Griekse alfabet en is de grammatica geen abracadabra meer. Ook 
bij andere vakken zijn ouders heel enthousiast. Als je ziet dat de 
cursisten Duits in de pauze nog met elkaar doorpraten in het 
Duits, weet je waar je het voor doet.’ Groos is een begenadigd 

verteller en hij vindt het dan ook heerlijk 
om verhalen uit de Romeinse en Griekse 
mythologie over te brengen aan zijn volwassen 
leerlingen. ‘Wat we proberen is een kijkje in 
de keuken te geven van de dagelijkse praktijk 
op school. Ouders krijgen zoveel mogelijk op 
dezelfde manier les als hun kinderen overdag. 
Dat wil zeggen met activerende werkvormen, 
dus veel samenwerken en behalve woordjes 
en grammatica ook af en toe een verhaal met 
plaatjes tussendoor. Natuurlijk moeten we 
hier en daar met beleid wat overslaan, want 
we behandelen in twaalf avonden de stof 
die hun kinderen in één jaar voorgeschoteld 
krijgen. Huiswerk geven we niet, daarvoor 
hebben werkende ouders meestal geen tijd, 
hoewel ik wel altijd tips geef hoe ze de behan-
delde stof kunnen oefenen.’

PRAKTISCHE KANT
Na zes jaar zijn de oudercursussen op het 
Stedelijk Gymnasium niet meer weg te 
denken. Groos: ‘Jaarlijks schrijven tussen de 
zestig en tachtig mensen in, maar dat worden 
er wellicht nog meer als we extra vakken gaan 
aanbieden.’ Yorams ouders zijn vast van plan 
de komende jaren nog meer cursussen te gaan 
volgen. Zij: ‘Als het vak Frans wordt aange-
boden, doe ik zéker mee.’ Hij: ‘Ook gaan we 
komend schooljaar mee met de studiereis 
naar Griekenland die speciaal is georgani-
seerd voor de deelnemers van de cursus. Het 
is precies dezelfde reis die Yoram over een 
paar jaar in de vijfde klas gaat maken. Met 
de docenten als gids, hoe luxe kun je het 
hebben.’ 
Groos vindt het nog steeds geweldig om de 
lessen te geven en te organiseren. Hij zou het 
andere scholen dan ook zeker willen aan-
raden. Hij benadrukt wel dat de praktische 
kant goed geregeld moet zijn. ‘De eerste jaren 
waren we meer bezig met het lesgeven dan 
met de praktische en fi nanciële zaken, dat 
was nog wat knullig geregeld. Nu staat alles 
goed op papier. Maar je moet er alléén aan 
beginnen als je er echt zin in hebt, niet alleen 
voor de pr van de school. Natuurlijk kan zo’n 
cursusaanbod een leuk neveneffect hebben, 
maar de docenten moeten in de eerste plaats 
bevlogen zijn.’

Marian Vullers



Cursussen
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MR-cursussen voor directeuren
Directeuren, die kennen de regels en het spel toch? 
Zeker, maar nu medezeggenschap steeds promi-
nenter wordt in scholen, wordt van hen meer en 
meer verwacht dat ze ouders en personeel serieus 
en op een evenwichtige manier bij het wel en wee 
van de school betrekken. 

Op basis van de ‘code goed bestuur’ en ‘het advies 
goede medezeggenschap’ moeten bestuurders 
goed op de hoogte zijn van alles met betrekking 
tot inspraak. CNV Onderwijs biedt een speedcur-
sus EHBM (Eerste Hulp Bij Medezeggenschap) 
aan, waarbij directeuren in het primair onderwijs 
weer even worden opgefrist in kennis, houding en 
verwacht gedrag. Meestal wordt deze in 2 keer 
45 minuten door bestuurders ingepland op een 
directiedag(deel). 

Klaas Jurjens, trainer-adviseur van CNV Onder-
wijs Academie, hoort van (G)MR-leden die aan een 
basiscursus deelnemen, vaak: ‘Zou onze directeur 
dit ook weten?’ Veel deelnemers aan cursussen 
rond MR merken dat er een heleboel mogelijkheden 
en kansen zijn. Om die reden geeft hij de cursus 
EHBM.Jurjens: ‘Als bestuurders en directeuren een 
tweede natuur krijgen voor zaken die voorbij komen 
en deze direct in hun MR-memo plaatsen, stellen 

ze zich proactief op richting (G)
MR. Het gaat dan om informatie, 
vragen om instemming of advies 
over beleidsmatige zaken. Het 
belang van medezeggenschap 
is veel groter geworden omdat 
goed gedrag van de bestuur-
ders wordt verwacht. Na de 
vakantie begint een cam-
pagne www.versterkingme-
dezeggenschap.nl. Dit is een 
impuls om de kwaliteit van medezeggenschap 
op een hoger peil te brengen. Het belangrijkste punt 
van de 21 gedragsregels die zijn opgesteld is dan 
ook: het voeren van een ambitiegesprek over elkaars 
verwachtingen ten aanzien van gedrag ten opzichte 
van elkaar. Het ministerie van Onderwijs, VO- en PO-
raad, bonden en ouderorganisaties werken hierbij 
samen.’

Voor meer informatie kan contact worden 
opnemen met Jacqueline van Grevengoed via 
aanvraagopmaat@cnvo.nl of telefonisch op 
(030) 751 17 85, of Klaas Jurjens (06) 53 37 14 
24, kjurjens@cnvo.nl). 

MR-cursussen voor directeuren

impuls om de kwaliteit van medezeggenschap 
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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

Vereniging   O  en   A
De vereniging O en A organiseert in het seizoen 
2014/2015 korte op de praktijk gerichte cursussen. 
De cursussen worden alle gegeven in Utrecht. 
Informatie is te vinden op: www.o-a.nl onder de 
kop “cursus”.
docent: drs. José Schraven
Zo leer je kinderen lezen en spellen, basiscursus 
(9-10 en 13-11-2014)
Zo leer je kinderen lezen en spellen en fonemisch 
bewustzijn in de doorgaande lijn 2-3 (14-11-2014)
Zo leer je kinderen lezen en spellen, voortgezet 
(27-01-2015)
docenten: Douwe Sikkes en Loe van der 
Leeuw
Zo leer je kinderen rekenen (04-02-2015)
docent: de heer dr. Kees van Overveld
Werken met een groepsplan gedrag (19-03-2015)

Wij zoeken met ingang van 1 augustus 2014 of zo 
spoedig mogelijk daarna een  

Leerkracht LB 
(wtf 1, schooljaar 2014-2015 groep 4)

                                                              
We zoeken een leuke, enthousiaste collega, die:
•   op een eigentijdse manier de P.C. identiteit vorm en 

inhoud geeft;
•   ervaring heeft in het werken in de midden en 

bovenbouw;
•   vanuit een positieve benadering gewenst gedrag 

stimuleert;
•   een duidelijke structuur en veiligheid biedt;
•   doelgericht werkt;
•   een Master opleiding met goed gevolg heeft afgerond 

of deze binnen afzienbare tijd afrondt.

We bieden:
•   een positieve sfeer, die tastbaar is in omgang met en 

zorg voor elkaar;
•   goede begeleiding;
•   een school, die in beweging is en waar met plezier 

wordt gewerkt.

Meer informatie vindt u op onze website:
www.gevers.pcsv.nl

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Barendrecht en Ridderkerk

ZOEKT
Twee ervaren Intern Begeleiders (m/v)

Voor meer informatie over deze vacatures 

kunt u kijken op: www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk

Spectrum-SPCO is een professionele 
organisatie en verantwoordelijk voor 
negen basisscholen in Lansingerland 

(ten noorden van Rotterdam). 190 mede-
werkers zijn dagelijks verantwoordelijk voor 
het onderwijs aan ruim 2200 leerlingen. Het 
stafbureau verzorgt de beleidsondersteuning 
van bestuur en scholen.

Het bestuur van Spectrum-SPCO is per
1 augustus 2014 voor twee van haar basis-
scholen in Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek 
op zoek naar ervaren groepsleerkrachten 
LB. Het gaat om de volgende scholen: 

CBS Prinses Máxima
(groep 1-2, wo/do/vr.mo, wtf 0,5371)
CBS De Regenboog
(groep 1-2, ma/di, wtf 0,4639)

Nadere informatie over de vacatures is te 
vinden op de website van Spectrum:
www.spectrum-spco.nl
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De personeelsadvertenties worden verwerkt door 
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ray@recent.nl of Joop Slor, joop@recent.nl, 
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Tel.: (020) 330 89 98.
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Uw vacature in Schooljournaal? 
Neem nu contact op met Recent. 

T. 020 3308998   
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www.rapportomslagen.nl

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



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. 



Geniet 
van jullie 

welverdiende 
vakantie!
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