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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
Met dikke letters staat het gedrukt in 
het vorige Schooljournaal: Ouders niet 
geïnteresseerd in pesten. Bioloog en 
gedragsdeskundige Patrick van Veen 
zegt in het stukje: ‘Ik neem het ouders 
kwalijk dat zij geen interesse tonen 
in pestgedrag.’ Hij onderbouwt dat 
stevig met het feit dat drie van zijn vier 
lezingen over pesten werden afgezegd 
omdat ouders geen belangstelling 
toonden. Dan stelt hij ook nog even dat 
betrokkenheid (van school en ouders) 
de beste manier is om pesten tegen 
te gaan en dat er dus geen speciale 
pestmethodes nodig zijn. En vervol-

gens durft Van Veen de maatschappij 
ook nog naief te noemen. Een lezing 
voor ouders om gedrag van gepeste 
kinderen te herkennen, helpt zeker 
niet tegen het pesten. Betrokken ou-
ders weten meestal wel dat hun kind 
gepest wordt en vaak ook door wie. Als 
ervaringsdeskundige word ik boos van 
iemand die desinteresse van ouders in 
een lezing vertaalt in desinteresse in 
hun kind.
Heleen van Scheppingen

Overwerk
De 40-urige werkweek zal qua over-
werk en werkdruk weinig tot niets 

veranderen. Het primair onderwijs is 
tegenwoordig een aaneenschakeling 
van piekmomenten. Het plannen en 
rennen nemen toe door steeds nieuwe 
opdrachten op het bordje van de school 
te droppen. Leerkrachten zijn het beu 
om te veel gewerkte uren telkens te 
moeten aantonen en schoolleiders 
staan er niet op te wachten. Blijven 
compenseren in geld en tijd is geen 
optie gelet op het chronische geld-
gebrek en de overvolle agenda’s van 
leerkrachten. Moeten we overwerk 
en werkdruk dan maar klakkeloos 
 accepteren? Nee, zeker niet! De scho-
len kunnen het deels zelf verminderen. 
Om te beginnen moet in alle directie-
kamers eindelijk het besef doordrin-
gen, dat op de werkvloer overwerk en 
werkdruk (structureel) aanwezig zijn. 
Vervolgens moet men de bereidheid 
tonen om in samenspraak met het 
team prioriteiten te stellen en ballast 
uit het takenpakket te verwijderen. Na 
dat tijdrovende proces is het in ieders 
belang om het opgeschoonde taken-
pakket voortdurend in de gaten te 
houden. Samengevat: zonder oprechte 
medewerking van de directie blijft het 
probleem bestaan!
En als de vakbond zich met succes 
sterk maakt voor meer geld, kleinere 
groepen en meer handen in de klas ko-
men we een stuk in de goede richting.
Martin Peeters, Eys
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Werkdruk 
Een oproep aan al mijn collega’s in het (primair) onderwijs: voer de 
gesprekken over werkdruk, administratieve rompslomp en andere onder-
wijsbeslommeringen niet langer aan de keukentafel, op verjaardagsfeest-
jes of in de media. Maar voer die gesprekken waar ze thuis horen: met je 
teamleider, je directie, in je medezeggenschapsorganen of in vergaderin-
gen met je  onderwijsbestuurder. Met de nieuwe cao in handen kun je dit 
gesprek adequaat ingaan. Volgens mij helpt dit meer dan alle klaagverha-
len in de krant of de actualiteitenrubrieken.
En verder geef ik de tip om de ‘deugd van de matigheid’ te betrachten 
(Aristoteles). Ik beperk me al jarenlang in mijn rapportages, versla-
gen, refl ecties en plannenschrijverij tot het meest noodzakelijke. Daarbij 
schrijf ik wel de essentie op. Ik krijg voor deze minimalistische benade-
ring van het administratieve deel van ons werk alleen maar waarde-
ring. Volgens mij  was dat ook de bedoeling van de Inspectie of andere 
data-verzamelaars. Laten we niet langer doorschieten in het uitvoeren 
van ‘georganiseerd wantrouwen’ en er met wijsheid mee omgaan. En dit 
leuke vak zien te behouden of terug te veroveren. Voor ons zelf, maar ook 
voor nieuwkomers.
Jan Uittenbroek, Woerden
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Afgelopen week namen ruim een half miljoen kinderen op zo’n 2.500 basisscholen deel aan het Nationaal 
Schoolontbijt, zoals hier op basisschool Op Dreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Dit jaar was de ontbijtdoos 
nog gezonder samengesteld, met ook ontbijttips voor de ouders. Hagelslag en vlokken stonden dit jaar op de 
lijst van verboden broodbeleg.lijst van verboden broodbeleg.lijst van verboden broodbeleg.
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Bonden: juichtoon ministerie onterecht 
en verwarrend
De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de beeld-

vorming die ontstaat door de manier waarop het ministerie van 

Onderwijs naar buiten treedt over investeringen in de sector. Dit 

schrijven de organisaties CNV Onderwijs, AOb en FvOv in een 

brief aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. De 

indruk ontstaat dat er vele miljarden in het onderwijs worden 

geïnvesteerd. Dat beeld is onjuist en leidt tot valse verwachtin-

gen bij het onderwijspersoneel en de rest van de maatschappij. 

Zo worden bedragen herhaald en dubbel geteld. Het Regeerak-

koord vermeldde allereerst een investering van een miljard in het 

onderwijs. In het Nationaal Onderwijsakkoord volgde nog eens 

€ 700 miljoen. Een slordige € 650 miljoen werd nog eens vermeld 

in het Herfst- of Begrotingsakkoord. Bovendien wordt gepronkt 

met resultaten die niet door het ministerie zijn bereikt, zoals over 

het bericht dat er € 500,- per persoon komt voor de professi-

onalisering van leraren. Het gaat hier om een cao-afspraak die 

bonden en werkgevers zelf hebben gemaakt en die betaald 

wordt uit de lumpsum. De organisaties storen zich vooral aan de 

beeldvorming  over het creëren van werkgelegenheid. Er zouden 

3.000 banen bij komen voor leraren. Uit de begroting blijkt nu 

dat banen alleen behouden blijven. Hetzelfde geldt voor conciër-

ges. Wederom gaat het niet om nieuwe banen, maar slechts om 

het feit dat een aantal onderwijsondersteuners de functie mag 

behouden. Wat in de berichten niet naar buiten komt is de harde 

werkelijkheid van scholen die kampen met stille bezuinigingen en 

krimp. Dit kost banen, levert volle klassen op en veroorzaakt ach-

terstallig onderhoud. Jonge leraren komen niet aan de bak. Mede 

ook door de invoer van passend onderwijs voelen scholen zich 

overvraagd, terwijl het kabinet intussen excellentie, ambities en 

topprestaties promoot. EvB

nog gezonder samengesteld, met ook ontbijttips voor de ouders. Hagelslag en vlokken stonden dit jaar op de 
lijst van verboden broodbeleg.lijst van verboden broodbeleg.

Afgelopen week namen ruim een half miljoen kinderen op zo’n 2.500 basisscholen deel aan het Nationaal 
Schoolontbijt, zoals hier op basisschool Op Dreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Dit jaar was de ontbijtdoos 
nog gezonder samengesteld, met ook ontbijttips voor de ouders. Hagelslag en vlokken stonden dit jaar op de nog gezonder samengesteld, met ook ontbijttips voor de ouders. Hagelslag en vlokken stonden dit jaar op de 
lijst van verboden broodbeleg.lijst van verboden broodbeleg.FOTOERIK KOTTIER
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Veel docenten denken dat het nieuwe anti-pestbeleid van staats-

secretaris Dekker niet zal leiden tot een structurele afname van 

pesten op school. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 

slechts 19 procent van de ondervraagde docenten er in gelooft, 

omdat er weinig verandert aan de praktijk. Een concrete afspraak 

uit het plan is een aanspreekpunt voor gepeste leerlingen. Vol-

gens een ruime meerderheid (78 procent) is zo’n aanspreekpunt 

er al op hun school. Mevrouw Giyi Bán van Stichting School 

en Veiligheid en PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie) is 

positief over het nieuwe voorstel. ‘Een belangrijk punt is dat de 

pestaanpak op scholen gemonitord wordt. Daardoor gaan scho-

len nadenken over wat er nog mist. De anti-pestcoördinator wordt 

een verplichte functie en wij geloven dat de huidige vertrouwens-

persoon daar zeer geschikt voor is. Het eerste onderdeel van hun 

functiebeschrijving is: de klager over ongewenst gedrag opvan-

gen en begeleiden. Daarnaast zijn zij er om preventieve activiteiten 

te organiseren en beleidsadvies te geven aan de directie en het 

bestuur. Wij denken dat de laatste twee taken onderbelicht zijn 

gebleven, terwijl die als pestcoördinator juist benadrukt kunnen 

worden. In plaats van een nieuwe functie te creëren kunnen scho-

len dus de vertrouwenspersoon inzetten. Voor ons is het meest 

belangrijk dat het papieren beleid vertaald wordt naar praktisch 

beleid. Hoe ga je om met pesten en zie je het als jouw taak om het 

tegen te gaan? Het toeziend oog van de Inspectie leidt tot extra 

aandacht die er al jaren had moeten zijn.’ Het wetsvoorstel Sociale 

veiligheid op school wordt binnenkort voor advies naar de Raad 

van State gestuurd. Het is de bedoeling dat het met ingang van 

het schooljaar 2015-2016 in werking treedt. SH

Docenten niet hoopvol over 
nieuw anti-pestbeleid



Leden vinden Zwarte Piet-debat onzin

Onzin, er zijn belangrijkere zaken om je druk over te maken. Dat zeggen 

2.318 respondenten, 57 procent van het totale aantal van 4.049 leden 

in het primair onderwijs die afgelopen week een enquête invulden van 

CNV Onderwijs over het debat rondom Zwarte Piet. En nog eens 33 

procent antwoordde: Een beetje onzin, het is gewoon een leuke tradi-

tie. Slechts 10 procent vindt de discussie zinvol of best zinvol. 

Op de vraag Wordt het Sinterklaasfeest op uw school aangepast door 

het Piet-debat? antwoordt 2 procent ja, 56 procent nee en 42 pro-

cent weet het nog niet. Hoofdreden voor aanpassing van het feest is 

We willen met de tijd meegaan, gevolgd door We willen ouders niet 

voor het hoofd stoten. Zeventig procent van de ‘veranderaars’ kiest 

voor een mix van Zwarte Pieten en andere Pieten, 14 procent gaat 

voor alleen Roetveegpieten en 12 procent voor Regenboogpieten. Het 

schrappen van de woorden knecht en zwart uit de Sinterklaasliedjes 

valt ook niet in goede aarde bij de leden: 61 procent vindt het een 

slechte zaak, 32 procent maakt het niks uit en 7 procent noemt het 

een goede zaak. 

Wat opvalt is dat respondenten die naar eigen zeggen op een zwarte 

school werken iets vaker zeggen dat het debat over Zwarte Piet best 

zinvol of zinvol is, namelijk samen ruim elf procent, tegen een kleine 

zes procent op witte en gemengde scholen. Daar wordt het feest ook 

iets vaker aangepast, namelijk in 10 procent van de gevallen. Ook op 

openbare scholen, in grotere gemeenten en op grotere scholen zijn 

iets meer veranderingsgezinde Sinterklaasvierders te vinden. In Zee-

land kiest geen enkele school, waar respondenten werken, voor ver-

andering, in Utrecht en Noord-Holland bijna tien procent. 

Bij leden van CNV Onderwijs vooralsnog niet veel animo voor veran-

dering van het Sinterklaasfeest dus. Een lid mailde: ‘Ik ben echt boos 

over deze enquête! Sinterklaas is er met zijn Zwarte Pieten. Al meer 

dan 100 jaar! Klaar! Zwarte Piet is zwart door de schoorsteen en heeft 

niets met racisme te maken. Van een traditie moet je afblijven. Het is 

gewoon een fantastisch kinderfeest!’ CdG

Lees ook de columns op pagina 8 en 9.
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Een moeder spande een zaak aan tegen de openbare Prof. 

Kohnstammschool in Utrecht om Zwarte Piet in woord en 

geluid te verbieden bij de aanstaande Sinterklaasviering. Het 

College voor de Rechten van de Mens stelde haar afgelopen 

dinsdag in het ongelijk. Hoewel Zwarte Piet volgens het College 

wel discriminerende aspecten in zich draagt, discrimineert de 

school niet als zij Sinterklaas dit jaar met Zwarte Piet viert. De 

school is in debat over de viering en voldoet daarmee aan haar 

zorgplicht. Wel verwacht het College dat de school volgend 

jaar Zwarte Piet ‘zo veel mogelijk ontdoet van discriminerende 

aspecten.’ 
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morgen mag 
ik naar huis

iedereen verdient een morgen

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl 
om te zien wat ú kunt doen.

Gratis toegangs-kaarten NOT 
Wie naar de Nationale Onderwijstentoonstelling 2015 (27 t/m 

31 januari) wil kan nu een gratis toegangsbewijs aanvragen 

voor deze groots opgezette vakbeurs voor onderwijsprofes-

sionals in de Jaarbeurs in Utrecht. Kijk op www.not2015.nl 

(Zie ook pagina 22)

Spambox
Regelmatig krijgen leden van CNV Onderwijs de mogelijkheid 

om te stemmen over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld 

over een onderhandelingsresultaat voor een cao. Sommige 

leden geven aan daarover geen mail te ontvangen. Het kan 

zijn dat dit bericht automatisch in de spambox terecht komt, 

dat het e-mailadres dat CNV Onderwijs gebruikt onjuist is of 

dat er geen adres bekend is. Daarom kunnen geregistreerde 

gegevens gecheckt worden op www.hetonderwijsplein.nl. 

Daar kunnen foutieve gegevens ook aangepast worden. Het 

lidnummer is te vinden op het cellofaan dat om het School-

journaal zit.   

23 oktober: In het biologielokaal van de Puchenii 
Mosnenischool in Roemenië hangt het geraamte 
van een overleden leraar. Alexandru Grigore 
Popescu was meer dan vijftig jaar schoolhoofd 
en leraar op de basisschool in Prahova. In zijn 
testament stond dat hij graag het geraamte in de 
biologieklas wilde worden, om zo ook na zijn dood 
dichtbij zijn favoriete school en leerlingen te zijn. 
Bron: Algemeen Dagblad
28 oktober: De christelijke onderwijskoepel Cbo 
Fryslân komt in actie tegen de nieuwe Wet werk 
en zekerheid. Een van de bepalingen is dat de 
mogelijkheden voor het aanbieden van meerdere 
tijdelijke contracten aan dezelfde persoon worden 
beperkt. Het Friese basisonderwijs vreest dat het 
hierdoor onmogelijk wordt om zieke leraren te 
vervangen. Aan zo’n invalleerkracht zou al snel 
een vast contract moeten worden uitgedeeld en 
dat is voor de meeste scholen niet te betalen. 
Bron: Friesch Dagblad
• Veel startende leraren bezwijken onder de druk 
van ouders. Dat stelt onderwijskundige Lisa Gaik-
horst, die op dit onderwerp promoveert aan de 
Universiteit van Amsterdam. Volgens haar stopt 
een kwart van de beginnende leerkrachten op 
Amsterdamse basisscholen binnen vijf jaar. Bron: 
De Telegraaf
1 november: De loting verdwijnt en dus moeten 
hbo-instellingen en universiteiten aan de poort 
selecteren. Daarvoor ontwikkelen zij nieuwe pro-
cedures zoals bijvoorbeeld het instroomtentamen. 
Daarmee proberen ze te beoordelen of de student 
past bij de opleiding, zodat hij deze ook afmaakt. 
Bron: NRC Handelsblad
3 november: Havisten staan op ‘standje waak-
vlam’ en kunnen een extra zetje goed gebruiken. 
Om talenten van havisten te benutten, moeten 
scholen anders te werk gaan. Dat stellen school-
leiders in het rapport Talentontwikkeling op de 
havo. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is 
het eens met de conclusie: ‘We hebben afgelopen 
jaren te weinig nagedacht over wat de havo speci-
aal maakt. De belangrijkste vraag is hoe de havo 
voor leerlingen, maar ook voor docenten weer 
leuker en  uitdagender kan worden.’ Bron: Trouw

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

Geachte heer Gario, 
Beste Quinsy,

Het maatschappelijk debat 
over Zwarte Piet wordt steeds 
krachtiger gevoerd. Felle 
demonstraties, vuilspuiterij via 
social media en (aangekondigde) 
rechtszaken. En dat vanwege 
een kinderfeest met een jarenlange 
traditie. Toch is het debat niet nieuw. 
In 1997 schreef Schooljournaal al 
over gekleurde Pieten op een basis-
school in de Amsterdamse Bijlmer. 
De scherpe  toon tussen voor- en 
tegenstanders zorgt duidelijk voor 
meer impact. Een keuze wordt afge-

dwongen: je bent voor of tegen, goed of 
fout, het is macht versus spel. 
Wat moeten scholen nu met het 
Sinterklaasfeest? In een verhaal in ons 
blad bleek in november vorig jaar dat 
dit heel erg afhankelijk is van hoe je 
Piet wilt zien. Leerkrachten vinden de 
huidige discussie veel gezeur om niets. 
Liedjes moeten worden aangepast, 
lesmateriaal kan de prullenbak in  en 
er moet voortdurend uitleg worden 
gegeven en een standpunt bepaald. 
Deze tegenstribbelende houding is niet 

die van ‘witte’ leerkrachten in de regio, 
maar van 'gekleurde' leerkrachten in 
Amsterdam en Rotterdam, bleek in 
2013. Liever investeerden ze die tijd 
in lesgeven en aandacht voor passend 
onderwijs. Dit wil uiteraard niet zeg-
gen dat een school automatisch moet 
kiezen voor of tegen Zwarte Piet. Dat 
moet het personeel zelf bepalen. Op het 
moment dat iemand aangeeft dat hij 
of zij gekwetst wordt, dan moet je zo’n 
klacht zeer serieus nemen. Ik houd zelf 
van het traditionele feest met Zwarte 
Pieten, zonder hen als ondergeschikten 
van Sinterklaas te zien. Mij is geleerd 
dat Zwarte Piet zijn donkere kleur heeft, 
omdat hij door de schoorsteen cadeau-
tjes brengt. Inderdaad een gevaarlijke 
stunt, net zoals op een schimmel over 
daken rijden. Ik wens alle scholen veel 
wijsheid toe bij hun keuze.
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DE TEGENSTRIBBELENDE 
HOUDING IS NIET DIE VAN 
‘WITTE’ LEERKRACHTEN IN 

DE REGIO

Procesbegeleider Achterhoek 
moet gevolgen krimp opvangen
Om scholen en gemeenten te helpen met de gevolgen 

van krimp hebben  de provincie Gelderland en acht 

schoolbesturen in de Achterhoek een procesbegeleider 

aangesteld. Het wordt de hoofdtaak van deze Henkjan 

Kok verschillende partijen bij elkaar te brengen en hen te 

ondersteunen bij het zetten van vervolgstappen in het 

verminderen van de kwetsbaarheid van het onderwijs. 

Ook moet hij beleid ontwikkelen over vestiging, spreiding, 

clustering of sluiting van onderwijsaccommodaties. 

Het moet leiden tot kwalitatief goed basisonderwijs dat 

evenwichtig door de regio verspreid beschikbaar blijft.Kok 

heeft zijn sporen in het onderwijs verdiend als directeur van 

de IJsselgroep en Iselinge Hogeschool en bestuurder van 

het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt. In dagblad De Stentor 

zegt hij dat de krimp onvermijdelijk is en schoolbesturen daar 

nu al goed over moeten nadenken. ‘Het komt er echt aan, 

en we kunnen er niets aan doen. ‘Volgend jaar hebben we 

in de Achterhoek weer tweeduizend leerlingen minder. Dat 

gaat de komende jaren zo door, waarschijnlijk zelfs tot 2030. 

De populatie vergrijst. De piramide met veel jongeren aan de 

basis en ouderen aan de punt, is aan het draaien. Steeds 

meer grijs, steeds minder groen.’ Dat heeft volgens hem 

gevolgen voor de scholen. ‘De afgelopen tijd zijn er al veertien 

scholen gefuseerd. Op basis van de norm zouden we nu 

nog veertig scholen moeten opheffen. Daar kun je met fusies 

wel wat aan doen, maar toch moet je oplossingen zoeken. 

Scholen beseffen dat goed. Ze zijn bereid tot samenwerken, 

ook met scholen van een andere signatuur.’ PM



    GARIO
Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

Mijns inziens worden bij een debat 
inhoudelijke argumenten aangedra-
gen; over Zwarte Piet kunnen we nu 
vaststellen dat er geen maatschappe-
lijk debat wordt gevoerd. Uw plaatsing 
van nostalgische gevoelens boven 
het feit dat we te maken hebben met 
racisme is daar nadrukkelijk een 
voorbeeld van. Het College voor de 
Rechten van de Mens heeft, net als 
het landelijke anti-discriminatiebu-
reau Artikel 1, de racistische aard van 
Zwarte Piet al onderschreven.
Artikel 1 heeft jaren geleden ook 

trainingsmodules samengesteld 
om Zwarte Piet in het onderwijs te 
bespreken. U zou daar eens gebruik 
van moeten maken voordat u uw punt 
over de rug van 'gekleurde' leer-
krachten in de Randstad probeert te 
maken. Het is zwak dat u hun hou-
ding, ten opzichte van hun werkdruk, 
als een vrijbrief interpreteert om zelf 
niet te hoeven nadenken of actie te 
ondernemen. Ik vind het aanstootge-
vend dat u insinueert dat ‘gekleurde’ 

leerkrachten, slechts op basis van 
hun huidskleur, als vertegen-
woordigers horen te dienen van 
de benadeelde groep. 
Laten we nu de vicieuze cirkel 

doorbreken waarin we al sinds ten 
minste 1930 zijn beland, getuige 

een artikel over Zwarte Piet in het 
‘Negernummer’ van de De Groene 
Amsterdammer van dat jaar. Het 
klaslokaal is dé plek waar kinderen 
scherpe inzichten over de samen-
leving en hun betrokkenheid daarin 
mee kunnen krijgen. Mij lijkt het een 
gevaarlijke stunt om hen verouderde 
denkbeelden te blijven voorschote-
len. Het is tijd om in te zien dat het 
loslaten van de racistische fi guur van 
scholen een veilige omgeving maakt 
voor de huidige generatie kinderen.

     Quinsy Gario, dichter, kunstenaar en activist. 
Oprichter ROET IN HET ETEN
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MIJ LIJKT HET EEN GEVAARLIJKE 
STUNT OM KINDEREN 

VEROUDERDE DENKBEELDEN TE 
BLIJVEN VOORSCHOTELEN

Verleden week raakte ik in gesprek over deze 
column met een mede-sportmaatje, tevens jonge 
leerkracht. Na wat gedol over groeien in je vak 
daagde ik hem uit tijdens de volgende les Zumba 
vooraan te gaan staan, naast ‘de grote meester’. 
Deze week was het zover, hij pakte de uitdaging 
op, toonde lef en nam het voortouw. Buiten dat 
het hilarisch was, deed het me ook denken aan 
de positie van de leerkracht: voor de groep, 
voorbeeldgedrag vertonen, in de kijker bij succes, 
maar ook bij fouten.
Zo kan een starter zich ook voelen; compleet uit 
de comfortzone, onder het vergrootglas. Voor hun 
gevoel staan ze vooraan en wordt alles gezien.
Deze leerkracht toonde lef, nam verantwoorde-
lijkheid voor wat hij de week ervoor in een opwel-
ling was aangegaan. Dat telt in de praktijk: niet 
zomaar wat roepen maar vooral zeggen wat je 
doet en doen wat je zegt.

Dus Rob,hulde aan jou, voor je lef en je kwets-
baarheid op die doordeweekse woensdag tijdens 
de Zumbales.
En hulde aan alle jonge startende leerkrachten, 
die ondanks hun onzekerheden en twijfels durf 
hebben om te experimenteren en te staan voor 
wat ze zeggen!

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

Staan voor wat je zegt

 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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Vijfendertig leerlingen tussen 6 en 13 jaar, met bijna allemaal hun eigen dramatische 
levensverhaal. En stuk voor stuk ontzettend leergierig en enthousiast. De komst 

van nieuwkomers uit landen als Syrië, Somalië en Polen neemt toe de laatste tijd. 
Schakelklassen en scholen worstelen daarmee. Op bezoek bij Schakelklas Purmerend. 

ze zien. Het meisje naast haar, hoofddoekje, klein gezichtje, 
grote bril, wil overal antwoord op geven en zit bijna de hele 
les met haar vingertje omhoog. ‘Als iemand op je benen 
gaat zitten, hoe heet dat dan?’  ‘School!’  roept het meisje 
enthousiast. ‘Bijna goed. Schoot, heet dat. En wat is allebei? 
Ja, alletwee. Wiktoria en Daniel komen allebei uit Polen.’ 
Woorden als open en dicht, vest, jas, tas, luier, muts, vriend 

Het is herhaalweek in Purmerend: de 
juffen herhalen alle stof van de afgelopen 
acht weken en bekijken of de Nederlandse 
woorden voldoende zijn blijven hangen. 
Juf Sylvia Bos toont foto’s en plaatjes op 
een smartboard en laat de kinderen van 
niveau 1, de verse nieuwkomers, zeggen wat 

Juf Sylvia met 
enthousiaste leerling: 

'School!' 'Nee, schoot.'
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Toestroom nieuw- 
komers stelt scholen 

voor problemen

‘Op mijn vorige school moest ik leerlingen motiveren, 
hier moet ik ze afremmen’
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en vriendin, schreeuwen en gillen, voor en 
achter, komen aan de orde. ‘Wat is dat?’ bij 
een plaatje van een tas. ‘Jas, tas!’ zegt een 
meisje. Juf lacht: ‘Jij denkt: ik zeg ze allebei, 
dan is er zeker eentje goed.’ Het meisje 
knikt serieus. Juf Sylvia tegen de verslag-
gever: ‘Op mijn vorige school moest ik 
leerlingen motiveren, hier moet ik kinderen 
afremmen.’ 

‘VERDERKIJKER?’
Even verderop zit niveau 4, zes kinderen, 
zelfstandig te werken aan talige reken-
opgaven. Een tweeling van 13 jaar is pas 
een jaar in Nederland en had daarvoor 
nooit onderwijs gehad. Hun alleenstaande 
moeder kreeg op haar dertiende haar eerste 
kind en vluchtte vier jaar geleden met één 
van haar vijf kinderen naar Nederland. De 
andere vier bleven noodgedwongen nog 
drie jaar in Afghanistan en konden zich 
daarna bij haar voegen. De tweeling kwam 
in de Schakelklas in Purmerend en stroomt 
binnenkort door naar de Internationale 
Schakelklas. ‘Wat is fantasie?’ vraagt juf Syl-
via aan deze groep. ‘Dat je droomt en denkt 
over iets dat niet echt gebeurt’, antwoordt 
een van de tweeling serieus. Een plaatje van 
een verrekijker verschijnt in beeld. ‘Een 
verderkijker?’ probeert een meisje. ‘Verrekij-
ker’, corrigeert de juf. 

LICHTJE
In een andere klas oefent juf Joyce Korver 
met niveau 3. Thema’s als aardig zijn is aar-
dig doen, troosten, kussen, glunderen, glim-
lachen, het hart, donderen en bliksemen 
komen langs. Naast plaatjes van moeders 
en vaders samen, zijn er ook afbeeldingen 
van moeders alleen met een kind of vaders 
alleen, want dat is vooral de situatie waarin 
deze kinderen zitten. Daarna is het tijd 
voor wat vrolijkheid. De hele groep, van 
niveau 1 tot en met 4, oefent in deze tijd 
voor een lied voor Sint Maarten. Met alle-
maal een muziekinstrumentje in de handen 
zingen en musiceren ze, met stralende ogen 
en lachende monden: ’11 November is de 
dag dat mijn lichtje, dat mijn lichtje, 11 
november is de dag, dat mijn lichtje bran-
den mag!’ 

DERDE GROEP
Ally Sloetjes, intern begeleider en leer-
kracht op deze school voor eerste opvang in 

Purmerend, blikt terug op een aantal heftige maanden. ‘We 
hebben werkelijk gevochten voor een derde groep. De eerste 
dag na de zomervakantie zaten we al vol. Er zaten kinderen 
thuis. Ik had een Somalische mevrouw op bezoek met een 
moeder met kinderen. Of we plek hadden. Nee, helaas. Wan-
neer we dan wel plek hadden. Kon ik niet zeggen.’ Met een 
zucht: ‘Ik vind dat vreselijk! Van Vluchtelingenwerk hoorden 
we dat we zeker nog 10 tot 15 nieuwe leerlingen zouden krij-
gen voor het einde van het jaar, vooral uit Syrië. En toen is er 
na lang hangen en wurgen de toezegging voor een derde groep 
gekomen. We hadden daar in ons toenmalige gebouw geen 
ruimte voor, dus moesten we wel op stel en sprong verhuizen 
en meubilair en personeel regelen. En hier moeten we voor 
de zomer weer uit en dan moeten we voor de vierde keer in 
zes jaar verhuizen.’ Ze fronst haar wenkbrauwen, kijkt serieus: 
‘Omdat de toestroom van nieuwkomers zo grillig is, is het 
lastig voorbereiden. Je zou eigenlijk altijd een marge moeten 
hebben, een buffer, zodat er geen kinderen thuis hoeven te 
zitten. Het ministerie werkt met drie teldata, maar wij nemen 
continu kinderen aan en kennen vier uitstroommomenten.’ 

FLEXIBILITEIT
Veel steun ondervond Sloetjes van LOWAN, voor ondersteuning 

onderwijs nieuwkomers. Marieke Postma, adviseur bij LOWAN 
en directeur van de Internationale Taalklas Haarlem, licht het 
probleem toe: ‘Het aantal nieuwkomers is behoorlijk toegeno-
men het afgelopen jaar, en dus ook het aantal kinderen van 
nieuwkomers. Dit vraagt nogal wat fl exibiliteit van scholen. 
Mijn school is bijvoorbeeld in een jaar tijd gegroeid van 56 
naar 110 leerlingen, van vier naar zeven groepen. In een half 
jaar tijd zijn er dertig locaties voor eerste opvang bijgekomen, 
tot nu een totaal van 150, vooral in het Westen van het land. 

Ally Sloetjes: 'Gevochten voor derde groep.'
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'11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag.'

'De meeste kinderen hier dragen een loodzware rugzak met zich mee.'



En elke keer vindt zo’n clubje betrokkenen weer opnieuw het 
wiel uit. Want er zijn geen vaste richtlijnen voor fi nanciering 
door de gemeente. Het ministerie van Onderwijs betaalt een 
deel van de fi nanciering, maar niet genoeg. De gemeente 
moet dus bijbetalen, maar er staat nergens op papier hoeveel. 
Telkens is het dus weer een heel gepuzzel om het fi nancieel 
draaiende te krijgen.’ Het ideale scenario volgens LOWAN? 
‘Dat elk samenwerkingsverband, dat immers landelijk dek-
kend is, nadenkt of heeft nagedacht over wat er gedaan wordt 
als er nieuwkomers zijn. Welke school gaat ze opvangen en 
met welke middelen?’ 

SCHUITJE
Als een willekeurige schoolleider Postma belt wat te doen met 
een niet-Nederlands sprekende nieuwkomer, adviseert ze om 
bij scholen in de omgeving te kijken of er meer nieuwkomers 
zijn. ‘Is dat zo, dan kun je de middelen en de krachten bun-
delen. Pas bij vier nieuwkomers krijg je extra geld en kun je 
iemand aannemen die expertise op dat vlak heeft. Op mijn 
school in Haarlem zijn alle leerkrachten gespecialiseerd in 
het werken met deze kinderen. Dat is een enorme kracht. We 
kunnen heel individueel onderwijs aanbieden: het ene kind 
kan na vijftien weken onderdompeling in de Nederlandse taal 
naar een reguliere school, de ander na een jaar. Ik weet dat 
het veel voordelen heeft om een kind in de eigen wijk naar 
school te laten gaan, maar deze kinderen vinden het toch wel 
erg fi jn dat ze met zijn allen in hetzelfde schuitje zitten.’ 

NOOIT ONDERWIJS
Om in aanmerking te komen voor een plek in een eerste 
opvangschool moet een kind korter dan een jaar in Neder-
land zijn, tussen de 6 en 12 jaar oud zijn en niet de Neder-
landse taak spreken. ‘Een derde van de leerlingen hier op 
school heeft nog nooit onderwijs gehad’, vertelt Sloetjes in 
Purmerend. ‘De meeste tijd gaat zitten in het onderwijzen van 
de Nederlandse taal. We beginnen bij het begin, differentië-
ren zo veel mogelijk met het leren lezen, op dit moment tot 

op elf niveaus, geven klankles. Binnen 
tien weken begrijpen de kinderen ons 
aardig en kunnen ze zichzelf ook een 
beetje verstaanbaar maken. Na een jaar 
vertrekken ze hier en beheersen ze de 
Nederlandse taal voldoende om naar 
een reguliere school of een Internati-
onale Schakelklas (ISK) te gaan. Daar 
trekken ze zich dan verder aan op. Als 
deze kinderen meteen, zonder een 
woord Nederlands te kennen, in een 
reguliere school gezet worden, voelen ze 
zich enorm verloren.’ 

VERMIST
Nederlands is niet het enige vak op de 
school, ook rekenen en sociaal-emoti-
onele vorming nemen een belangrijke 
plek in. ‘Voor rekenen hebben we acht 
speciale leskisten gemaakt, omdat ook 
hierbij taal enorm belangrijk is’, vertelt 
Sloetjes. ‘Maar zelfs zoiets als gym of 
handvaardigheid vraagt veel aandacht 
van de juffen, want als kinderen je 
niet verstaan of nog nooit geknutseld 
hebben, is dat best lastig.’ Bij sociaal-
emotionele vorming leren de leerlingen 
de basisregels die gelden in Nederland. 
‘We staan bijvoorbeeld stil bij dingen 
als: je spullen opruimen of om hulp 
vragen. Maar ook bij respect voor 
elkaars geloof of levenswijze.’ Sloetjes 
weet dat zeker tachtig procent van de 
leerlingen een enorm ingewikkelde 
gezinssamenstelling kent: geen ouders 
meer of nog maar een ouder en de 
ander vermist of vermoord, broertjes of 
zusjes die verdwenen of achtergebleven 
zijn. ‘Naarmate de kinderen meer woor-
den kennen, gaan ze meer praten over 
wat zich in hun leven heeft afgespeeld. 
Bij mondeling Nederlands is daar veel 
ruimte voor. Ze maken er ook tekenin-
gen over, wat dan ook weer aanleiding 
is om erover te praten. Soms hebben ze 
veel steun aan elkaar, omdat ze weten 
dat anderen bijvoorbeeld ook geen 
vader meer hebben. Veel kinderen heb-
ben agressie en geweld meegemaakt. 
Daarom benadrukken we dat ze in 
Nederland rechten hebben, dat ze hier 
niet geslagen worden, dat ze veilig zijn. 
De meeste kinderen hier dragen een 
loodzware rugzak met zich mee.’

Ciska de Graaff
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STAATSSECRETARIS VERDIEPT 
ZICH IN ONDERWIJS NIEUW-
KOMERS 
Afgelopen maandag was staatssecretaris 
Sander Dekker op bezoek bij de Internationale 
Taalklas Haarlem. Marieke Postma leidde hem 
uitgebreid rond. ‘Hij heeft gezien dat er exper-
tise nodig is om deze leerlingen les te geven en 
dat we erg differentiëren. Ik heb hem verder 
verteld over de fi nanciële knelpunten, organisa-
torische problemen en het verouderde lesmate-
riaal. De staatssecretaris gaat het onderzoeken 
en komt er op terug.’



is een grote verantwoordelijkheid, maar vooral een schone taak.’ 
Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg vertelt over de intentie 
van de dag: ‘CNV Onderwijs en Beeld en Geluid organiseren deze 
dag voor jonge mensen met een hart voor onderwijs. Het is voor 
jongeren lastig om een baan te vinden vanwege het krimpen van 
scholen, het verlengen van het pensioen en het minder investeren 
door de crisis. Wij willen graag een mooie inspirerende dag om 
jonge leraren vast te houden.’ 

ALLES WILLEN
Het dertigersdilemma is een benaming voor het probleem van de 
huidige generatie. Loopbaanbegeleider Nienke Wijnants heeft het 

BNN-presentator Filemon Wesselink opent 
enthousiaste de dag in het Beeld en Geluid-mu-
seum en heeft de lachers op zijn hand. ‘Leraar 
zijn is eigenlijk het mooiste beroep dat je kunt 
hebben. Meneer Ebs was mijn leraar Duits en 
ik zal hem nooit vergeten. Zijn goudeerlijke 
passie voor het leraarschap maakte hem de 
beste in zijn soort. Nog elke dag hoor ik hem in 
mijn hoofd: “Filemon, machen Sie das nett.” Ik 
moet hard werken en het netjes afl everen. Hoe 
prachtig is dat? Wat jullie zeggen kan bij leerlin-
gen een leven lang in het hoofd nawerken. Dat 
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Energizer: ‘Volgend jaar neem ik al mijn collega’s mee!’
Lichten uit, spot aan. ‘Als ik later groot ben, word ik de beste leraar die er is. Veel beter dan 

de leraren die ik nu heb.’ ‘Geen pabo meer, ik ben eindelijk leraar.’ ‘In één jaar 25 scholen, 
altijd alleen maar invallen. Waar ben ik over tien jaar? Eén ding is zeker: de ambitie om de 

beste te zijn raak je nooit kwijt!’ Stuurgroep Jong opent 1 november het evenement Energizer 
met een herkenbare monoloog, waarna je in de zaal een speld kunt horen vallen. 
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woord bedacht en vertelt de zaal hoe ze 
erbij gekomen is: ‘Eigenlijk zegt het woord 
dertigersdillema niets over kalenderleeftijd, 
maar iets over een bepaalde fase in je leven. 
Het punt waarop je denkt: Wie ben ik en 
wat wil ik? In de huidige maatschappij heb-
ben we zoveel te kiezen dat het alleen maar 
lastiger wordt. Je moet wikken en wegen wat 
bij je past en door te kiezen zeg je “nee” op 
199 andere aanlokkelijke opties. Eigenlijk 
wil je niet kiezen, je wilt alles.’ Dat noemt 
Wijnants existentiële twijfel; een twijfel die 
voortkomt uit het diepste niveau van er nog 
niet uit zijn wie je bent en wat je wilt. Vol-
gens haar is er maar één oplossing: ‘Herken 
je twijfel en zet een stapje terug. Streef naar 
een bewuste persoonlijke levensovertuiging 
en bied weerstand aan sociale vergelijking. 
Wees kritisch naar jezelf en kies. Met kno-
pen doorhakken lost het dilemma zich vanzelf op. 

JEZELF PROFILEREN
De workshop jezelf profi leren zat als eerste vol, maar waarom is 
dat nou zo belangrijk? Hans van Dinteren legt het uit: ‘Door 
het lerarenoverschot zijn er veel kandidaten, daarom moet je 
opvallen. Niet de beste kandidaat wordt gekozen, maar degene 
die de beste indruk maakt. Onthoud één ding goed: wees 
jezelf en houd niets achter. Als zij jou niet accepteren om wie 
je bent, dan zit je daar niet op de goede plek.’ Verder waren 
er nog workshops over: agressie en gedrag, Flip de Classroom 
(over tabletgebruik in de klas) en nieuws in de klas. Ook Mees-
ter Bart was aanwezig om aan het einde van de dag een column 
te presenteren over het verloop van het event. 
Tijdens de afsluiting van de dag in de kleurrijke theaterzaal 
wordt duidelijk dat de deelnemers het event als een succes 
hebben ervaren. Filemon gaat rond met de microfoon voor 
een eerste reactie: ‘Ik herkende een hoop in de workshop over 
agressie in de klas. Ik heb momenteel een pittige groep en ga 
de tips zeker gebruiken.’ ‘Flip the Classroom heeft me nieuwe 
inspiratie gegeven. De verschillende apps die je in de klas kunt 
gebruiken kunnen echt iets toevoegen.’ Velen van de gasten 
bleven hangen om ervaringen te delen. Methilde Bouma ver-
telt tijdens een afsluitend hapje en een drankje: ‘Het was een 
positieve dag met een afwisselend, boeiend programma. Het 
was leuk om collega’s uit het hele land te ontmoeten. Volgend 
jaar kom ik zeker weer en neem ik al mijn collega’s mee!’ 

Sophie Hol

Energizer: ‘Volgend jaar neem ik al mijn collega’s mee!’
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 Gymnasia in 
gevarenzone?

Gymnasia zijn populaire scholen. Veel 
Nederlandse ouders kiezen voor een 

klassieke opleiding op hoog niveau voor hun 
kroost. Nog wel, want ook de beheerders 

van het erfgoed van Plato, Tacitus en 
Socrates moeten door krimp rekening 

houden met minder vette jaren. Ook dreigt 
er een schreeuwend tekort aan docenten  

klassieke talen, waardoor mogelijk Grieks en 
Latijn, toch de pijlers van deze schoolsoort, 

van het rooster verdwijnen.

in een markant gebouw met torenspits, oorspronkelijk 
bedoeld als sterrenwacht. Naamgever van de school was een 
Nederlandse humanist en pedagoog uit de vijftiende eeuw, die 
rector was van de Alkmaarse School waar Latijn werd onder-
wezen.
Margareth Mooijer (50) werkt al twaalf jaar op het Murmellius 
Gymnasium. Ze heeft zoals de andere acht docenten klassieke 
talen op deze school een dubbele bevoegdheid. ‘Maar ik heb 
een lichte voorkeur voor Grieks. De grammatica van Latijn 
vind ik overzichtelijker, maar de Griekse verhalen zijn leuker 
om te vertalen’, zegt ze voorafgaand aan de les aan een derde 
klas. Aan de muren illustraties van Romeinse legionairs, 
Griekse zuilen, maar vooral veel door de leerlingen gemaakte 
tekeningen van dieren met Latijnse teksten. Mooijer noemt 
beide oude talen een uitdaging voor leerlingen omdat die 
‘dieper’ moeten gaan om deze talen te leren. ‘Engels gaat hen 
gemakkelijk af, want daar worden ze dagelijks mee gecon-
fronteerd. Voor Grieks en Latijn moeten ze echt woordjes 

‘Wij zijn het enige categorale gymnasium 
boven het Noordzeekanaal. Onze leerlingen 
komen van Zaandam tot aan Den Helder.’ 
Rector Hans van Niekerk van het Murmel-
lius Gymnasium in Alkmaar houdt er welis-
waar rekening mee dat het aantal leerlingen 
de komende jaren terugloopt, maar wijst 
ook op de functie van streekschool. ‘Op 
een gymnasium is alles doordesemd met 
de klassieke oudheid. Dat hebben we voor 
op scholengemeenschappen die Grieks en 
Latijn aanbieden. Maar concurrentie zou 
over een paar jaar zeker kunnen ontstaan 
door de demografi sche krimp met scholen 
in Heerhugowaard en Alkmaar. Die kennen 
weliswaar veel verloop op hun gymnasiale 
opleidingen, omdat leerlingen ook kunnen 
uitwijken naar atheneum en havo, maar het 
groepje dat uiteindelijk overblijft is wel tot 
op het bot gemotiveerd.’ 

STAMPEN EN PUZZELEN 
Sinds 1939 huist de in 1904 als Stedelijk 
Gymnasium opgerichte en in 1933 tot 
Murmellius Gymnasium herdoopte school 
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stampen en puzzelen met de grammatica. De verwachting is 
ook dat kennis van Latijn handig kan zijn voor een opleiding 
tot arts. Alhoewel, wij hebben het niet eens zo vaak over medi-
sche termen, het gaat meer om literatuur, om de teksten.’ 

RANDUREN
‘Adinde ik zou jou overhoren. Wat betekent dunatos?’ ‘Het is 
mogelijk’, zegt het meisje. ‘Heel goed. En wat betekent phi-

losophos? Denk na, want sophos zit in het woord, en dat staat 
voor wijs.’
Of ze zich niet de laatste der Mohikanen voelt? Mooijer: ‘Ik 
vind de terugloop van het aantal classici een groot probleem. 
Op diverse scholen staan nu onbevoegden voor de klas. Eigen-
lijk kan dat niet, de studie duurt niet voor niets vier jaar en 
vroeger zelfs zes jaar. Misschien kan zo iemand wel leuk vertel-
len over de Griekse mythes, maar hij mist de essentie van een 
klassieke taal.‘
Ze is ooit op een scholengemeenschap met lesgeven begon-
nen, maar vond dat haar vak er maar een beetje bij hing. 
‘Ik had echt de randuren. Hier gaat het de hele dag door. 
Voordeel was wel dat de leerlingen die ik in de bovenbouw 
had bijzonder gemotiveerd waren.’ Ze lacht: ‘We ontleden 
echt niet alleen oude  teksten. Natuurlijk, de grammatica is 
de basis, maar er is zoveel leuk lesmateriaal bijgekomen. Zo 
kun je van YouTube prima fi lmpjes gebruiken om teksten van 
Plato te verklaren.’ 

DUIVELS DILEMMA
Een zelfstandig gymnasium anno 2012 is een 

relatief kleine school met een duidelijk onderwijspro-

gramma en een intellectuele sfeer. De 38 gymnasia 

hebben tezamen bijna 29.000 leerlingen. Dat 

betekent ongeveer 750 leerlingen per school, staat 
op de website van Stichting Het Zelfstandig 
Gymnasium. Rector Van Niekerk (58), zelf een 
wiskundige, kan zich in die woorden prima 
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sfeer, doordat veel van de docenten eerste-
graads bevoegd zijn. Het milieu van de leer-
lingen speelt ook mee, maar dat is maar een 
deel van het verhaal, want lang niet elke ouder 
heeft gymnasium als vooropleiding.’ Zorgen 
maakt hij zich wel degelijk over de toekomst. 
‘We staan voor een duivels dilemma. We wil-
len te allen tijde Grieks en Latijn aanbieden 
en dat lukt tot nu toe prima. We hebben vorig 
jaar weer twee uitstekende jonge docenten 
weten binnen te halen: bij ons nog geen onbe-
voegden voor de klas. Wel zijn twee docenten 
formeel nog niet bevoegd, die aan het einde 
van hun opleiding zitten. Maar er sluiten 
basisscholen in de Kop van Noord-Holland, 
jongeren trekken naar de Randstad. Over een 
paar jaar kan hier met zoveel scholen op een 
kluitje, zomaar een strijd om de beschikbare 
gymnasiumleerling ontbranden. Dan hengelen 
we allemaal naar de nog beschikbare docenten 
klassieke talen. Alleen denk ik dat we  door 
onze klassieke traditie een aantrekkelijker 
werkgever zijn voor classici.  

ZIJ-INSTROOMTRAJECT
‘Ik doceer, naast mijn lessen hier, een dag in 
de week aan Scholae, een zij-instroomtraject 
vanuit de universiteiten, dat dit jaar van start 
is gegaan in Utrecht.’ Dat zegt Christiaan 
Caspers (36), die net is aangeschoven in 
de kamer van Van Niekerk. Pas dit jaar, na 
enkele jaren Grieks aan de universiteit te 
hebben gedoceerd, staat hij voor de klas op 
het Murmellius Gymnasium. ‘Scholae is een 
deeltijdopleiding om mensen, die een andere 
eerstegraads bevoegdheid hebben en een voor-
opleiding gymnasium, zo snel mogelijk klaar te 
stomen als docent klassieke talen. Uiteraard is 
het een druppel op een gloeiende plaat, want 
het gaat maar om twaalf docenten Grieks en 
Latijn in spe.’ Zelf kan hij zich geen mooier 
vak voorstellen: ‘Het is toch prachtig om door 
kennis van deze talen toegang tot het verleden 
te krijgen?’

Peter Magnée
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Margareth 
Mooijer: ‘Voor 
Grieks en 
Latijn moeten 
leerlingen 
echt woordjes 
stampen en 
puzzelen met de 
grammatica.’
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Esmee staat met haar klasge-
noot Corné (11) in de gang op 
de Rehobothschool waar 25 
vergrotingen van oude school-
foto’s op een lange rij hangen. 
De eerste stamt uit 1989, de 
laatste is van het afgelopen 

schooljaar. Van wijde, gebrei-
de truien naar  all stars onder 
strakke spijkerbroeken. Op de 
foto’s staan de leerlingen die 
dat jaar afscheid namen van 
hun basisschool, samen met 
het team van leerkrachten en 

ondersteunend personeel. 

Dagelijks loopt een deel van 
de school langs de fotowand, 
op weg naar de les. Regelma-
tig blijven mensen stilstaan en 
kijken. Leerlingen zoeken naar 
broers en zussen, leerkrachten 
naar bekenden of een jongere 
versie van zichzelf. “Voor de 
herfstvakantie hadden we nog 
een groepje oud-leerlingen op 
bezoek”, vertelt waarnemend 
directeur Jan de Gier (61). “Ze 

Een kwart eeuw schoolgeschiedenis  in foto’s
Rehobothschool maakt galerij van groep 8-foto’s Foto Koch

De Rehobothschool in Veenendaal heeft een bijzondere 
gang. Die hangt vol met afscheidsfoto’s van groep acht, 
van 1989 tot nu.  Zo’n 1.500 kinderen staan erop. “Het 
leuke is dat je hier de hele geschiedenis van de school 
kunt zien”, vindt Esmee (11) uit de huidige groep acht. 
“Kijk, hier staat mijn zus.”

kwamen zichzelf opzoeken op 
de foto’s en stonden met zijn 
allen te giebelen.“

Cadeautje 
De foto’s zijn een cadeautje 
van schoolfotograaf Foto Koch, 
die al meer dan 30 jaar de 
schoolfoto’s op de Rehobo-
thschool maakt. Een spontaan 
gebaar werd een traditie, ver-
telt De Gier. “Onze oud-direc-
teur kreeg de eerste afscheids-
foto cadeau in 1989. Zo ook 
alle leerlingen en personeelsle-
den die erop stonden. Dat was 
zo’n succes, dat het al die jaren 
zo gebleven is.”  

De Gier is trots op de foto-
wand. “De galerij is een stuk 
historie. Het geeft een over-
zicht van alle leerlingen die in 
de afgelopen 25 jaar op school 
hebben gezeten.  En van het 
personeel.“ Wat dat betreft 
kan meester De Gier zich be-
roepen op een bijzonder wa-
penfeit: hij staat op elke foto 
die aan de muur hangt. Die eer 
deelt hij alleen met juffrouw 
Van Kooten, vertelt hij.

Betrouwbaar 
De Rehobothschool is met 
ruim 500 leerlingen een grote 
school. De hervormde school 
trekt leerlingen uit de wijk 
maar ook uit omliggende 
kernen. Traditie is een belang-

rijke waarde op de school, 
vertelt De Gier. “Als ik voor de 
fotowand sta, denk ik, zó lang 
bestaan we al als school. We 
zijn een betrouwbaar instituut, 
geen eendagsvlieg.”

‘Leerlingen zoeken 
naar broers en zussen, 
leerkrachten naar be-

kenden of een jongere 
versie van zichzelf’

Uit de reeks foto’s is de ont-
wikkeling van de school goed 
af te lezen. “Je ziet hoe we ge-
groeid zijn. Inmiddels hebben 
we drie groepen acht.” Ook 
Esmee ziet grote verschillen 
tussen de eerste en de laatste 
foto. “Vroeger zag alles er 
anders uit: het schoolplein, het 
schoolgebouw. Ook de kleren 

zijn anders.  Stel je voor dat wij 
aan zouden hebben wat ze op 
de eerste foto dragen. Dat zou 
pas raar zijn.“ 

Populair  
De Gier ziet de Rehobo-
thschool nog lang samen-
werken met Foto Koch. “We 
hebben nog plek zat voor 
nieuwe foto’s”, wijst hij op de 
fotowand.  De school is popu-
lair in Veenendaal. “We zien 
oud-leerlingen op hun beurt 
hun kinderen bij ons op school 
brengen. Oud-leerlingen die 
hier zelf nog op de foto staan.”  

Meester de Gier wijst juffrouw Van Kooten aan.
Alle 1.500 leerlingen die de afgelopen 25 jaar op de Rehobothschool 
zaten, hebben een plekje in de gang.

(ADVERTORIAL) (ADVERTORIAL)

FotoKoch1SchJournaal.indd   Alle pagina's 31-10-14   11:44
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Werk &Recht
WETTELIJKE VERLOF-
REGELINGEN RUIMER
De Tweede Kamer heeft er mee ingestemd dat enkele 
wettelijke regelingen voor verlof zullen worden uit-
gebreid. Vaders krijgen een onvoorwaardelijk recht 
om drie dagen ouderschapsverlof op te nemen bij de 
geboorte van hun kind. Dit naast het wettelijk recht op 
twee dagen kraamverlof. Moeders krijgen bij langdurige 
ziekenhuisopname van hun pasgeboren kind een langer 
bevallingsverlof, zodat zij tien weken thuis het kind 
kunnen verzorgen. Vaders krijgen het bevallingsverlof 
van de moeder als de moeder bij de geboorte zou 
komen te overlijden. Het pleegzorg- en adoptieverlof 
mag in overleg met de werkgever gespreid worden 
opgenomen binnen een periode van 26 (in plaats van 
18) weken rond de opname van het kind. Wettelijke 
bepalingen over de manier van aanvraag van ouder-
schapsverlof komen te vervallen en ouderschapsverlof 
kan meteen na indiensttreding worden aangevraagd. 
Iedereen die werkt en tegelijk zorgt voor een ziek 
familielid, zieke vriend of bekende krijgt wettelijk recht 
op mantelzorgverlof. Op dit moment geldt het recht 
op zorgverlof alleen voor een zieke partner, kind of 

ouder. Het recht op langdurig zorgverlof zal gelden 
voor elke situatie van noodzakelijke zorg 

in geval van ziekte en hulpbehoe-
vendheid. Nu geldt dit alleen bij een 

levensbedreigende ziekte. Verder zijn 
enkele beperkingen rondom de manier van aanvraag 
van het langdurig zorgverlof komen te vervallen. CNV 
Onderwijs en CNV Vakcentrale zijn positief over deze 
maatregelen, die de combinatie van werk en zorg voor 
ouders en mantelzorgers makkelijker kunnen maken. 
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd moet het Wets-
voorstel nog langs de Eerste Kamer. De ingangsdatum 
van de maatregelen is nog niet bekend. 

LERARENTEKORT DREIGT 
Hoewel veel jonge leraren op dit moment nauwelijks 
aan de bak kunnen komen in het onderwijs, kan er 
binnen enkele jaren juist sprake zijn van een groot 

tekort aan docenten. Vooral in het basisonderwijs 
dreigt vanaf 2016 een toenemend tekort. Dat loopt in 
2025 op tot ruim 6.500 voltijdbanen als er geen maat-
regelen worden genomen. Voornaamste oorzaak is dat 
veel oudere leraren met pensioen gaan. Problemen met 

3 PROCENT LOONS -
VERHOGING VOOR HBO
CNV Onderwijs heeft een principeakkoord bereikt 
over een nieuwe cao voor het hoger beroepson-
derwijs. De cao krijgt een looptijd van 1 oktober 
2014 tot 1 april 2016. Belangrijkste resultaat is 
een nieuwe regeling voor het duurzaam inzetbaar 
houden van alle medewerkers in het hbo. Ook 
is er een structurele loonsverhoging afgesproken 
die optelt tot 3 procent. Per 1 december 2014 
worden de salarissen verhoogd met 2 procent en 
per 1 december 2015 met nog eens 1 procent. 
In augustus 2015 wordt een eenmalige uitkering 
toegekend van € 475,- bruto (deeltijders ontvangen 
dit bedrag naar rato). CNV Onderwijs vindt dat 
het ook voor oudere medewerkers van groot belang 
is dat zij kunnen investeren in hun duurzame 
inzetbaarheid. Daarom zijn in de regeling Duurza-
me Inzetbaarheid voor medewerkers vanaf 57 jaar 
extra afspraken gemaakt. Bovendien is afgesproken 
dat voor de medewerkers die op 1 januari 2015 
gebruik maken van de huidige seniorenregeling 
(SOP-regeling) dit recht behouden blijft. Verder is 
vastgelegd dat hogescholen zich tijdens de looptijd 
van de cao zullen inspannen om het aantal fl exibe-
le arbeidscontracten te verkleinen. De leden van 
CNV Onderwijs die werkzaam zijn in het hoger 
beroepsonderwijs ontvangen het principeakkoord 
via een mail met het verzoek digitaal hun stem uit 
te brengen. Zie voor meer informatie over het prin-
cipeakkoord: www.cnvo.nl.
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Maandag  10 november Utrecht  
Donderdag  13 november Den Bosch  
Donderdag  13 november Rotterdam
Dinsdag  18 november Roermond  
Dinsdag  2 december Assen
Donderdag  4 december Apeldoorn
Maandag  8 december Utrecht 
Dinsdag  9 december Roermond

RECHTSPOSITIE

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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De MR heeft een adviesbevoegdheid bij inkrimping of uitbrei-
ding van werkzaamheden van de school. Is het starten van een 
schakelklas nu een uitbreiding van werkzaamheden? Vaak komt 
er een schakelklas in overleg tussen gemeente en schoolbestuur 
of directie. De gemeente betaalt het leeuwendeel en een klein 
deel van de bekostiging komt uit de lumpsum. 
Meestal ziet iedereen wel de wenselijkheid of zelfs noodzaak in 
van een schakelklas. Moet de MR er dan nog een adviesrecht 
bij hebben? Ja, het is en blijft een uitbreiding en ook al staat de 
MR vierkant achter een schakelklas, dan nog is het van belang 

Behoeft starten van  
schakelklas advies MR?

dat het aan de orde komt in de raad. Het gaat immers niet 
alleen om het hebben van een schakelklas, maar ook over welke 
vorm dan gekozen wordt. Worden leerlingen een paar uur per 
week binnen schooltijd apart genomen, welke consequenties 
heeft dat dan voor het kind en voor de leerkrachten? En als 
alles na schooltijd plaatsvindt, waar gebeurt het dan? Past de 
schakelklas wel in de school of wordt het nu echt passen en 
meten? Bespreek dit soort zaken dus in de MR. Niet alleen 
de beweegreden voor een schakelklas, maar met name ook de 
gevolgen en de maatregelen die dan genomen moeten worden.

VRAAG:

ANTWOORD:



schakelklas advies MR?

vacaturevervulling zijn vooral in de grote steden te ver-
wachten omdat daar, in tegenstelling tot in de rest van 
het land, het aantal leerlingen nog stijgt. In het voort-
gezet onderwijs zijn al te weinig leraren voor bepaalde 
vakken en dat tekort zal de komende 2 tot 3 jaar nog 
groeien. Daarna zal het op landelijk niveau afnemen, 
omdat ook in het voortgezet onderwijs minder leerlin-
gen zullen komen. In het mbo is de uitstroom van lera-
ren de komende jaren groot en zijn er naar verwachting 
in 2018 bijna 2.000 nieuwe leraren nodig.

ABP SCOORT GOED MET 
 VERANTWOORD BELEGGEN
ABP behoort tot de beste Nederlandse pensioen-
fondsen als het gaat om verantwoord beleggen. Op 
de jaarlijkse ranglijst van de Vereniging van Beleggers 
voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) stijgt ABP naar 

de derde plaats. Vorig jaar stond ABP nog op plek 
vier. Vice-voorzitter van ABP José Meijer: ‘Het is fi jn 
dat onze inspanningen om als aandeelhouder binnen 
bedrijven onze invloed aan te wenden voor duurzame 
verbeteringen, ook op deze manier worden beloond. 
Daar gaan we met volle energie mee door.’ De rang-
lijst is het resultaat van een uitgebreid onderzoek dat 
VBDO voor het achtste jaar heeft uitgevoerd onder de 
vijftig grootste Nederlandse pensioenfondsen. VBDO 
noemt de manier waarop ABP op regionale bijeenkom-
sten met deelnemers praat over verantwoord beleggen 
een goed voorbeeld voor andere fondsen. Ook de 
aanpak van ABP tegen te hoge en onterechte bonussen 
en hoe het fonds omgaat met de problematiek van de 
klimaatverandering krijgen lof. Wel kan de verantwoor-
ding die ABP afl egt over het beleggingsbeleid volgens 
VBDO nog beter.



Is het wijsheid, wilskracht, daadkracht of intuïtie? 
Ontdek het op de stand van CNV Onderwijs.

Gratis toegangsbewijs via www.not2015.nl

27 t/m 31 januari,
Jaarbeurs Utrecht
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Er is geen sneuer beroep dan dat van kwaliteitsfunc-
tionaris binnen het onderwijs. Kwaliteit is namelijk 
geen beleidsterrein, maar een attitude. Welke leraar 
is ooit door een kwaliteitsfunctionaris benaderd met 
de vraag: ‘Hoe kan ik jou helpen om de kwaliteit van 
jou als leraar te verbeteren?’ Geen enkele, denk ik. 
Kwaliteitsfunctionarissen zijn voornamelijk bezig 
met diplomarendementen en het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters. Kwaliteitsfunctionarissen kijken of 
je aan het vereiste aantal uren onderwijs voldoet en 
of leraren alles goed registreren. En daar hebben we 
nou net een ander woord voor bedacht: kwantiteit. 
Maar kwantiteitsfunctionaris is een beroep waarvoor 
je geen robotisering nodig hebt om het overbodig te 
maken. 
Geen sector in Nederland die werkt met taakbeleid, 
maar het onderwijs zweert erbij. Dat moet namelijk 
van de OR. Bij de OR stopt overigens abrupt de relatie 
met sneuheid. Nog niet zo heel lang geleden heeft 
onze OR het College van Bestuur gevraagd om disci-
plinaire maatregelen tegen mij te nemen vanwege het 
feit dat ik me te kritisch had uitgelaten. Dat ik die brief 
ingelijst op mijn kamer heb hangen, weet natuurlijk 
geen mens en het zou carrièretechnisch ook niet han-
dig zijn als iemand daarachter komt.
En gaat het nu slecht met mijn afdeling omdat we ons 

bijvoorbeeld niet aan het taakbeleid houden? Nee, 
natuurlijk niet. Ik houd alleen alle ondersteunende 
diensten zoveel mogelijk bij de leraren vandaan. De 
leraren moeten doen waar ze energie van krijgen 
en waar ze goed in zijn: leerlingen laten leren. 
Knelpunten worden in onderling overleg met elkaar 
opgelost. Ideeën worden gedeeld en er wordt volop 
geëxperimenteerd met werkvormen die weer met 
de leerlingen worden geëvalueerd. 
Kort geleden kwam de roostermaker naar me toe 
met de mededeling dat hij van zijn manager de 
opdracht had gekregen om het inroosteren van het 
zwemmen terug te geven aan mij. Er kan volgens 
het systeem alleen geroosterd worden in loka-
len van gebouwen die van het roc zijn in perioden 
van drie kwartier. Het roc beschikt niet over een 
eigen zwembad en voor het zwemmen hebben we 
twee uur uitgetrokken. Terwijl hij het zei, moest 
hij lachen. En wij lachten mee. Nu zwemmen onze 
leerlingen (op papier) twee keer driekwartier in een 
computerlokaal. Als onze kwaliteitsfunctionaris een 
beetje heeft opgelet, verwacht ik nog wel een mail 
waarin hij adviseert om voor de veiligheid alle stek-
kers uit het stopcontact te halen. En de leraren van 
mijn afdeling? Zij doen met passie waar ze goed in 
zijn. Op hen ben ik trots. Want kwaliteit, dat zijn zij!!!

 MANAGERS, OOK ZO’N 
SNEUE BEROEPSGROEP IN HET 

ONDERWIJS. DIE MOETEN 
NAMELIJK HET TAAKBELEID 

UITVOEREN

Sneu

COLUMNCOLUMNCOLUMN
Ruud van Diemen

Ruud van Diemen (46) 
is manager Veiligheid en 
Defensie bij Roc Midden 

Nederland 
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Twee klassen met hoogbegaafde leerlingen binnen een reguliere basisschool. Een 
mooie vorm van passend onderwijs, maar basisschool d’n Heiakker in Deurne gaat nog 

een stapje verder. Sinds vorig schooljaar krijgen hoogbegaafde kinderen met autisme, 
adhd, dyslexie of dyscalculie speciale begeleiding binnen de school. Vroeger vielen deze 

leerlingen soms tussen de wal en het schip.

Meer kansen voor 
hoogbegaafden 

met ‘dubbel etiket’

haar vijfde lustrum gevierd. De opzet is succesvol, er is zelfs een 
wachtlijst. Peters: ‘De kinderen komen uit de hele regio, en zelfs 
van daarbuiten.’ In de groep van Nel Peters en duopartner Rachel 
Overklift zitten twintig hoogbegaafde kinderen van groep drie tot 
en met zes bij elkaar. Collega Anne Koolen heeft de andere groep 
onder haar hoede, leerlingen van groep zeven en acht. De drie 
leerkrachten zijn gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafden, 
na een uitgebreid nascholingstraject.

ONTWIKKELINGSSTOORNIS
Wat de school extra bijzonder maakt, is dat hoogbegaafde kinderen 
die sociaal-emotionele problemen of een ontwikkelingsstoornis heb-
ben, sinds vorig schooljaar óók terecht kunnen in de Leo-klassen. 
‘Soms komen hoogbegaafde kinderen hier binnen met gedragsken-
merken die lijken op autisme,’ zegt Nel Peters, ‘Vaak verdwijnen 
deze verschijnselen hier al heel snel, doordat ze op hun talenten 
worden aangesproken. Maar soms blijken kinderen daadwerkelijk 
een ernstige vorm van autisme te hebben, of een ontwikkelings-
stoornis als adhd, add, dyslexie of dyscalculie. In het verleden kon-
den we sommige van deze leerlingen met een dubbel etiket, zoals 
wij dat noemen, geen plek bieden. Simpelweg omdat we er de tijd 
en expertise niet voor hadden. Dat was heel triest, dus nu proberen 
we ook deze leerlingen binnenboord te houden.’ 

AANPASSINGEN
De basisschool werkt sinds vorig schooljaar nauw samen met 
een externe dienst die zich richt op gedragsproblematiek, Triade 
Ambulante Dienst in Helmond. Peters: ‘Tweewekelijks komt 
een gedragsdeskundige hier op school. Zij is gespecialiseerd in 
sociaal-emotionele problemen en ontwikkelingsstoornissen, wij in 
hoogbegaafdheid.’ Een ideale mix van kennisuitwisseling, vinden 

‘Ik moet doorwerken’, ‘Ik stop als ik een spelletje 
niet meer leuk vind’, ‘Ik vraag op tijd hulp’. 
Ieder kind heeft een houten blokje voor zich op 
tafel staan, met daarin een zelf bedacht tekstje 
geklemd. Elke week bedenken ze een persoonlijk 
leerdoel, dat ook wordt geëvalueerd. Het is een 
bijzondere klas, met bijzondere leerlingen. Wat 
de kinderen gemeen hebben, is dat ze allemaal 
een IQ hebben van boven de 130. Hoewel het 
vooral gewone kinderen zijn, die willen spelen, 
lachen, lol maken en die van alles uit willen 
proberen, hebben ze ook veel karaktertrekken 
die typisch zijn voor deze groep. Nel Peters, 
leerkracht en coördinator hoogbegaafdheid op 
basisschool d’n Heiakker, noemt er een aantal. 
‘Ze willen alles weten, het kritisch denken is heel 
erg ontwikkeld, ze zijn heel gevoelig, hebben een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel, en ze leggen de lat 
hoog voor zichzelf, maar ook voor een ander.’ 

SUCCESVOL
D’n Heiakker is een gewone basisschool in een 
woonwijk in het Brabantse Deurne. Bijzonder 
zijn de twee extra klassen met hoogbegaafde 
leerlingen. Ze worden Leo-groepen genoemd, 
afgeleid van het inmiddels failliete Leonardo-on-
derwijs, waarmee in het begin is samengewerkt. 
Het initiatief om hoogbegaafde leerlingen 
binnen een normale school passend onderwijs te 
bieden, past mooi in het nieuwe overheidsbeleid. 
Onlangs heeft de Leo-afdeling van de school al 
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Peters en Koolen. Met kleine aanpassingen kan al veel worden 
bereikt, door de kinderen anders te benaderen, maar ook door 
het gebruik van materialen. Koolen: ‘Ik heb een paar leerlingen 
met adhd. Met eenvoudige materialen als een wiebelkussen voor 
op de stoel, of een tangle, een soort friemelarmband,  kun je al 
een heleboel bewegingsonrust wegnemen voor de leerling én de 
klasgenoten.’ Peters: ‘We hadden een autistische jongen in de klas 
die uit een planningsoverzicht maar niet de taken kon halen die hij 
moest uitvoeren. Wij begrepen dat eerst niet, dachten hoe kan dat 
nou, deze jongen is toch hoogbegaafd? Maar omdat hij autistisch is, 
komt informatie anders binnen. Wij weten nu hoe we informatie 
op een andere manier aan kunnen bieden. Zo krijgen we in veel 
praktijksituaties tips en advies. Je zou het deskundigheidsbevorde-
ring op de werkvloer kunnen noemen. Er is al veel bereikt, maar 
voor hoogbegaafde kinderen die een heel ernstige vorm van adhd 
of autisme hebben, blijft het geven van passend onderwijs lastig. 
Maar we blijven werken aan oplossingen, hoewel ook de fi nancie-
ring een probleem blijft.’ 

HERHALING FUNEST
In de klas van Anne Koolen krijgen de leerlingen vandaag instruc-
tie over het ontwerp van een ‘magische machine’. Koolen deelt 
grote kleurplaten uit met daarop basisonderdelen die als basis 
voor het ontwerp moet gaan dienen. Waar de machine voor dient 
mogen leerlingen zelf verzinnen. Al snel zijn ze aan het knippen 
en schuiven met de plaatjes, om te zien hoe ze de meest ingenieuze 
machine kunnen ontwerpen. Koolen: ‘We proberen de creativiteit 
in de kinderen te stimuleren, ook in de vorm van creatief schrijven 

en rekenen, drama en dans. Hoogbegaafde kin-
deren hebben een groot creatief denkvermogen.’ 
Het lesprogramma van de Leo-klassen ziet er 
anders uit dan dat van de reguliere klassen, 
hoewel ze ook dezelfde basisstof krijgen. Op 
de agenda staan extra vakken als fi losofi e, 
schaken en Chinees, maar ook projecten over 
bijvoorbeeld vulkanisme of het ontstaan van de 
aarde. Peters is in haar klas bezig met Engelse 
les. Ze oefent met een groepje leerlingen de 
spreekvaardigheid. De rest van de klas is bezig 
met een Engels spelletje op de laptop. Peters: 
‘We werken weinig met methodes, gaan uit van 
de leerlijnen en geven de leerlingen veel ruimte 
om zich de stof eigen te maken. We zoeken 
bewust hun frustratiegrens op, want in het regu-
liere onderwijs bereiken ze die nooit. Dat sluit 
mooi aan op onze visie dat kinderen pas gaan 
leren als ze hun eigen niveau ontdekt hebben. 
Dan vallen ze ook niet in herhaling, want dat is 
funest voor deze kinderen.’ Een belangrijk vak 
is volgens haar ‘leren leren’, zowel voor de ‘nor-
male’ hoogbegaafde kinderen als de hoogbegaaf-
de leerlingen met een ontwikkelingsstoornis. 
‘We proberen alle leerlingen als persoon sterk te 
maken en goed voor te bereiden op het voortge-
zet onderwijs.’ 

Marian Vullers

Het lesprogramma van de Leo-klassen omvat ook vakken als fi losofi e, schaken en Chinees en projecten 
over vulkanisme of het ontstaan van de aarde.
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‘Pijnlijk en confronterend, 
maar ook een opluchting’

Sint Jan, dé brede wijkschool van Schiedam- 
Oost, met liefde leren. Zo presenteert deze 

katholieke en kleurige basisschool zich. 
Maar de Inspectie ontdekte in 2009 een 

aantal tekortkomingen en gaf de school een 
waarschuwing. Werk aan de winkel dus voor 

Cécile Segers, toen 30 jaar en net een maand 
in dienst als locatieleider, later directeur. ‘Ik 

maakte in twee jaar tijd mee wat een andere 
schoolleider normaal in dertig jaar meemaakt.’

Door Inspectie gewaarschuwde school klimt uit dal

een zwakke samenwerking met ouders. Nu zijn we vijf jaar verder 
en scoren we voldoende op onderwijsresultaten, hebben we het 
predikaat Ouderbetrokkenheid 3.0 en weten we duidelijk waar we 
voor staan en hoe we het hebben willen.’ 

RODE LIJN
Ria van den Oever (59) werkt al 37 jaar op de Sint Jan. Ze vertelt 
over de veranderingen: ‘We werken nu meer gestructureerd, zijn 
gerichter met opbrengsten bezig, weten wat we willen, hoe we 
toetsen kunnen gebruiken en groepsplannen moeten schrijven en 
we hebben de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Voorheen 
deden we alle taken ook wel, maar dan een beetje, en niet allemaal 
hetzelfde. Nu is er een rode lijn, duidelijke afspraken en daar 
houden we ons aan. Bovendien werken we nu samen met ouders 
en is het niet meer wij-versus-zij.’ Het oordeel van de Inspectie in 
2009 kwam toch wel een beetje als een klap. ‘Ik voelde wel dat we 
al enige tijd in een neerwaartse spiraal zaten, maar we vonden met 
elkaar ook dat we allemaal keihard werkten. Dat we dat niet op de 
goede manier deden, werd wel duidelijk. Het veranderingsproces 
was niet makkelijk en vroeg een behoorlijke omslag, maar we waren 

‘De school kreeg niet het predikaat zwak, 
maar had dat eigenlijk wel moeten krijgen’, 
stelt directeur Cécile Segers (36) onomwon-
den. ‘We kregen een waarschuwing en het 
voordeel van de twijfel. De onderwijskwaliteit 
was onvoldoende, de doorgaande leerlijnen 
ontbraken grotendeels, de zorgstructuur stond 
niet, er waren problemen in het team, er was 

De veranderingen 
op school hebben 
geleid tot betere 
leerprestaties.
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het er als team wel over eens dat het moest gebeuren. Ik was echt 
van het klassikale onderwijs en moest daarin nogal wat veranderen. 
Het zien van de betere resultaten stimuleert wel enorm. En je bent 
nooit te oud om te leren.’

ZWARE OPDRACHT
Segers denkt dat de regelmatige wisselingen in de directie de 
school parten speelde. ‘Dat werkt niet als je beleid wilt maken en 
bewaken. Door de waarschuwing van de Inspectie kreeg ik meteen 
een zware opdracht mee. Ik was net dertig jaar, kwam vers van de 
schoolleidersopleiding. Ik was locatieleider onder een meerschools 
directeur, maar die viel na een jaar weg. Om heel eerlijk te zijn; als 
ik van te voren had geweten wat me te doen stond, dan had ik het 
misschien niet gedaan. Ik heb in die begintijd vaak verzucht: “Laat 
me alsjeblieft naar een andere school gaan!” Ik werd gecoacht en 
uiteindelijk kwam het goed. Maar ik heb in twee jaar tijd meege-
maakt wat een ander misschien in dertig jaar meemaakt. Ik stak in 
op een verhoging van de onderwijskwaliteit. Ik ben achterin klas-
sen gaan zitten, heb geobserveerd, functionerings- en beoordelings-
gesprekken gevoerd, leraren laten coachen, scholing gefaciliteerd en 
sommige mensen zijn uiteindelijk vertrokken. Met altijd voor ogen: 
het gaat in eerste instantie om de kinderen.’

FUNEST
Het team werkte de afgelopen jaren hard aan de onderwijskwaliteit, 
doorgaande leerlijnen, themagewijze aanpak van leergebieden en 
een goede zorgstructuur. Daarnaast was ouderbetrokkenheid een 
speerpunt.  Samen met het CPS kwam daar een omslag tot stand. 
‘Er waren twee kampen: school en ouders. Dat is funest’, vertelt 
Segers. ‘We hebben stevig ingezet op samenwerking tussen ouders, 
kind en leerkracht. Allereerst door er te zijn, te zeggen dat ze er 

Cécile Segers: 
‘Het gaat 
in eerste 
instantie om de 
kinderen.’

toe doen, dat hun verhaal belangrijk is en dat 
we niet zonder hen kunnen. We hebben een 
ouderkamer en koffi eochtenden, welkomst-
weken en kennismakingsgesprekken. En we 
sluiten een samenwerkingsovereenkomst met 
elke nieuwe ouder, waarin we over en weer 
verwachtingen uitspreken en ondertekenen. 
Houden we ons daar niet aan, dan mogen 
ze op de stoep staan en ons aanspreken, en 
andersom doen we dat ook.’

OPLUCHTING
De nieuwbakken directeur maakte korte 
metten met heel wat heilige huisjes op school. 
‘We hebben besproken wat we goed onderwijs 
vinden en hoe we dat gaan bereiken. Wat 
heeft een kind nodig als het naar groep 3 gaat 
en hoe gaan we dat bereiken? Hoe moet de 
zorgstructuur eruit zien en hoe gaan we dat 
optuigen? Hoe gaan we van elkaar leren? Heel 
doelbewust dus. Maar ik moet toegeven’, zegt 
ze, ‘dat het best een gevoelig proces was, soms 
pijnlijk en confronterend voor mensen, maar 
tegelijkertijd een opluchting. Eindelijk gingen 
we praten over dingen die er toe doen, en 
niet meer of we nou dat pak gekleurd papier 
moesten aanschaffen of niet. De lat werd hoger 
gelegd, maar mensen wisten precies waar ze aan 
toe waren. En het vertaalt zich in betere leer-
prestaties van kinderen en daar gaat het om.’

Ciska de Graaff



webbedingetjes

@ Sinterklaas logeert van 15 november tot en met 5 december 

in Museum Catharijneconvent. Alle kinderen, juffen en meesters 

zijn uitgenodigd om op bezoek te komen in het Huis van Sinter-

klaas,  www.huisvansinterklaasinutrecht.nl.

@Op www.sinterklaasfan.nl is voldoende inspiratie te vinden voor 

Sinterklaasknutselwerkjes, spelletjes, recepten en nog veel meer, 

om helemaal in de stemming te komen. 

@ Urenlang Sinterklaaskijkplezier voor kleuters en peuters op 

www.kindertube.nl/sinterklaas/sinterklaas-fi lmpjes.html.

@ Het Kasteel van Sinterklaas opent zijn deuren van 18 novem-

ber t/m 3 december. Op deze website kan alvast een kijkje wor-

den genomen en de sfeer worden geproefd: www.hetkasteel-

vansinterklaas.nl.

APENSTAARTJES

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal wordt dieper in-

gegaan op het  verhaal in de vorige editie dat ook leraren 

elkaar pesten. ‘Echt schokkend vind ik het als leraren leer-

lingen pesten of uitschelden. Dit gebeurt ook. Vroeger, en 

nog steeds’, meldt een onderwijsondersteuner. Lesje op 

School blijkt niet verbaasd: ‘Dit weten we toch al heel lang? 

Kijk bijvoorbeeld eens naar de berichten over incapabele 

leidinggevenden. Lees hoe zij omgaan met leerkrachten 

die iets te analytisch zijn over de misstanden op school 

en daar iets over durven zeggen. Die leerkrachten worden 

gewoon weggepest met middelen die er niet om liegen.’

Op de Facebookpagina van CNV Onderwijs worden de 

Energizer-gasten zoals presentator Filemon Wesselink en 

docenten René Kneyber en Meester Bart bedankt voor een 

geslaagde dag (pagina 14) vol mooie verhalen, inspiratie en 

inhoud. Verder aandacht voor het briefje van een leerling 

dat meester Peter van basischool De Bongerd in Oldenzaal 

deelde op Facebook met de toevoeging ‘I love my job’. ‘Ik 

schrijf het op een briefje, want als ik het vertel moet ik hui-

len’, waarschuwde een meisje voor haar verdriet over haar 

overleden goudvis.

Getwitterd
Marleen Zachte (internetspecialist):  
Ben benieuwd wat meer verontwaardiging 
zal opleveren? 1 ontbijt zonder hagelslag 
of 25 weken zonder schoolfruit @ marzas 

Schooljournaal 28
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Ooit volgde ik eens een cursus mindfulness om de 
werkdruk wat beter te hanteren. Daar leerde ik alter-
natieve vormen van 1 tot 10 tellen. Zinvol. Maar soms 
helpt het niet, zoals die keer dat ik opgefokt en wel de 
wc opzocht. Ik wilde daar een net –aangeleerde -drie-
minuten-ademoefening gaan doen. Al zittend op de 
wc-bril. Maar ik was zó verontwaardigd dat ik tot twee 
keer toe alweer van de bril was opgestaan en zelfs het 
wc-hokje verlaten had, toen ik me pas realiseerde wat 
ik nou eigenlijk kwam doen op het toilet. 
De dag erna kon ik gelukkig smakelijk lachen om dit 
voorval. Het is ook niet zo dat ik helemaal niet kan 
relativeren; eveneens een handig hulpmiddel om 
minder werkdruk te ervaren. Ik kan bijvoorbeeld heel 
goed relativeren als ik een boete voor te hard rijden 
krijg: snel overmaken en niet meer aan denken. 
De drukte van het werk wegpuffen, kan ik ook aardig. 
Al lukt me dat het beste thuis, op de bank. 
Relativeren is echter een stuk moeilijker als ik mid-
denin een vervelende situatie zit. Denk aan het feit dat 
een kind het bloed onder je nagels vandaan haalt of 
als je je onredelijk behandeld voelt door een ouder. Of 
als je lekker aan je voorbereide lesje wilt beginnen, 
maar het digibord, de pc of de tablets werken niet. 
Waarna je groep, – die je net stil had en die braaf zat 
te wachten op jouw kunstjes – weer opnieuw rumoe-

rig wordt. In dat soort situaties vind ik relativeren 
verdomd moeilijk.
Genieten van de mooie momenten voor de klas doe 
ik ook. Dat geeft energie. Zoals toen ik onlangs 
rijmde: ‘Ben in mijn sas met deze fi jne klas.’ 
Waarop Felix ad rem antwoordde: ‘Dat is maar 
goed ook, want je moet nog heel lang met ons 
doen.’ De gouden ogenblikken op een dag wegen 
echter lang niet altijd op tegen het aantal keren dat 
je stress ervaart.  
Ik sta op deze plek ook weer eens nadrukkelijk 
stil bij dit alles, omdat het nu de Week van de 
werkstress is. Lachen; een weekje aandacht hier-
voor. Ik zit er het hele jaar mee. 
En ik weet ook wel dat werkdruk niet alleen in de 
hoeveelheid taken zit, maar ook in hoe je het als 
persoon ervaart. Maar met genoemde voorbeelden 
wil ik maar aangeven dat ik heus mijn best doe om 
zélf iets aan de werkdruk te doen. En vele leer-
krachten met mij. Maar de liefde kan niet van één 
kant komen. Dus ook graag minder administratie 
en minder verplichte oudergesprekken. Oh ja, 
en goed werkende apparatuur zoals computers, 
tablets en digiborden. Want tegen te veel werkdruk 
kan op den duur geen mens op, hoe goed die zélf 
ook zijn best doet.  

IK WILDE EEN NET 
AANGELEERDE 
3-MINUTEN-

ADEMOEFENING OP 
DE WC DOEN

Werkstress

Helmy van Dooren

Helmy van Dooren is 47 jaar 
en leerkracht van groep 5/6 

op basisschool 
De Korenaar in Helmond

COLUMN
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GEPENSIONEERDEN
Rayon Zeeland
Vrijdag 14 november, 09.30 uur, rest. 't 
Hoekske van Dijk, Eikenlaan 2, Koewacht. 
Jaarvergadering/ontmoetingsdag met 
huldiging jubilarissen. Lunch. Bezoek/
rondleiding Museum 't Vlasschuurken. Info/
aanmelden: cnvozeeland@gmail.com, (0115) 
61 79 39.

Rayon Den Bosch
Woensdag 12 november, 14 uur, SCC De 
Helftheuvel, Den Bosch. Ledenbijeenkomst. 
Met o.a. lezing Ton Cruisen: 
Alle wegen leiden naar Rome. Info/aanmel-
den: Gerrit Mol, g.mol@ziggo.nl, 
(073) 521 41 09.

Rayon Breda
Dinsdag 25 november, 13.30 uur, De Tus-
senpauz, Kerkstraat 10, Bavel. Bijeenkomst 
Rayoncontactpersonen. Tevens huldiging  
jubilarissen/uitreiking speldjes door A. 
Wibier, vz. Sectorraad Gepensioneerden. 
Info/aanmelden: W. Roza, Slotlaan 18, 4851 
ED Ulvenhout.

Rayon Utrecht
Donderdag 13 november, 10.30 uur, Jeruël-
kapel, Ivoordreef 2, Utrecht. Ontmoetings-
dag. Met lezing door prof. dr. Van Dokkum: 
Hoe veilig en gezond is onze voeding? Tevens 
uitreiking speldjes jubilarissen omlijst door 
muziek van Clique Panique. Info/aanmel-
den: r.lasthuis-bakker@hccnet.nl, (0348) 
411968

Rayon Utrecht
Dinsdag 16 december 10.30-14.30 uur, CNV 
kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. Netwerkbij-
eenkomst voor jonggepensioneerden Waar 
haal je je inspiratie vandaan? door Marianne 
van Wessel, trainer CNV Onderwijs Aca-
demie. Info/aanmelden: netwerkutrecht@
cnvo.nl  o.v.v. 16-12-2014 Utrecht

Rayon Friesland
Maandag 17 november, 10.30 uur, Het Convent, 
Groot Kerkhof 1A, Bolsward. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden Het kwaliteiten kwadrant 
door Jeannette de Haan, verenigingstrainer. Info/
aanmelden: netwerkfriesland@cnvo.nl ovv 17-11-2014 
Bolsward.

Rayon Limburg
Donderdag 27 november, 10.30 uur, De Vlonder, 
Florasingel 38, Roermond. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden Waar haal je je inspiratie van-
daan? door Marianne van Wessel, trainer CNV Onder-
wijs Academie. Info/aanmelden: netwerklimburg@
cnvo.nl ovv 27-11-2014 Roermond.

Rayon Groningen
Dinsdag 18 november, 13.30 uur (inloop), Immanuël-
kerk, Overwinningsplein 1, Groningen. Gezamenlijke 
ledenvergadering CNV Publieke Zaak en CNV Onder-
wijs. Onderwerpen: Bestuurszaken CNV Onderwijs; 
Bestuurszaken CNV Publieke Zaak; Presentatie 
Wat hebben wij daaraan: fusie CNV Onderwijs en CNV 
Publieke Zaak, door Rob Bovee, lid verenigingsbe-
stuur CNV Onderwijs; Discussie. Info/aanmelden: Bé 
Bultena, bebultena@hotmail.nl, (050) 301 45 26.

Rayon Midden-Limburg
Woensdag 12 november, 14 uur, rest. De Molshoof, 
Rijksweg Zuid 3, Kelpen. Agenda: opening; medede-
lingen; toespraak door Tinie Arts over haar werk bij de 
bond; huldiging jubilarissen; lezing door Hans Richter: 
Van gladstrijken tot plooien (laat u zich meevoeren in de 
wondere wereld van de strijkbout); afsluitend koffi e-
tafel. Per CNV-lid: € 5,-, partner: € 25,- euro. Over-
maken op: NL76INGB0000265596 tnv CNV Onderwijs, 
Rayon Midden-Limburg PA. Info/aanmelden: Jac. van 
Hunsel, (0495) 55 17 18.

NETWERK
Noord-Brabant
Woensdag 12 november, 16.15 uur, Sbo De Wissel, Van 
Oldeneellaan 18, Oosterhout. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: Beeld-
denken door Marja IJserinkhijsen; Van werkdruk naar 
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaalagenda@cnvo.nl. 
Let op: dit is een nieuw e-mailadres!
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werkplezier door Hanneke Verkleij; Het lerarenregis-
ter door Gerda van Hek. Info/aanmelden: netwerkbra-
bant@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 12-11-2014.

Zuid-Holland
Woensdag 12 november, 16.15 uur, brede school 
Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: 
Passend onderwijs door Han Kooreman; Het hoog-
sensitieve kind door Patricia van Turnhout; Cao en 
de praktijk in de school door Joyce Rosenthal. Info/
aanmelden: netwerkzuidholland@cnvo.nl (ovv bijeen-
komst 12-11-2014.

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 11 december, CNV-regiokantoor, Zon-
nedauw 30, Drachten, netwerkbijeenkomst, toegang 
gratis (incl. lunch). Inleiding Actuele ontwikkelingen 
in de sociale zekerheid, door Wanne Ho, juridisch 
adviseur CNV Onderwijs. Workshop: Ruimte geven 
en nemen tijdens een gesprek, door Karin Frugte. 
Aanmelden tot uiterlijk 1 december, dhr. F. Eizema, 
feizema@gmail.com (0512) 53 14 96, (06) 19 17 02 10

INVALLERS
Noord Holland
Woensdag 19 november, 17 uur (incl. broodjes), ’t 
Trefpunt, L. de Colignystraat 20, Alkmaar. Netwerk-
bijeenkomst. Workshops: Invallers tellen mee; Wereld-
cafe; Als invaller in je recht. Collegiale uitwisseling en 
rechtspositioneel advies. Info/aanmelden: netwer-
knoordholland@cnvo.nl ovv bijeenkomst 19-11-2014.

Regio Zuid 
Woensdag 26 november, 17 uur (inloop 16.30 uur) 
basisschool De Bonckert, Stationsweg 40A, Boxmeer. 
Netwerkbijeenkomst. Workshops: Solliciteren; 
LinkedIn en Online profi leren; Collegiale uitwisseling en 
Rechtspositioneel advies. Info/aanmelden: netwerk-
brabant@cnvo.nl  (o.v.v. bijeenkomst 26-11-2014).

Regio Noord 
Woensdag  10 december, 17 uur (inloop 16.30 uur) 
Windesheim, Campus 2-6, Zwolle. Netwerkbijeen-
komst. Workshops: ICT in de klas; Wat betekent 
passend onderwijs voor jou?; Het Lerarenregister. 
Info/aanmelden: netwerkoverijssel@cnvo.nl  (o.v.v. 
bijeenkomst 10-12-2014). 

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Donderdag 27 november, vanaf 12.30 uur 
(lunch) of 13.30 uur, CNV-gebouw Utrecht. 
Jaarvergadering en conferentie: Heeft de 
onderwijsadviseur nog wel toekomst in de 
21ste eeuw? Aan de onderwijsadviseur als 
zakelijke dienstverlener worden andere 
eisen gesteld. En welke mogelijkheden zijn 
er nog bij reorganisatie of fusie? Het thema 
wordt belicht vanuit drie invalshoeken: 
de werknemer, de werkgever en de klant. 
Info/aanmelden: fhuisman@cnvo.nl, 
www.cnvo.nl.
 
OOP
Dinsdag 18 november 2014, 9.30-1.45 uur, 
oop-dag, Hotel Belmont, Ede. Thema: Mijn 
ontwikkeling, rechten, doelen en waarde-
ring. Opening door Helen van den Berg, 
voorzitter CNV Onderwijs en (interactieve) 
inleiding door John van den Groenendal, 
voorzitter stuurgroep OOP. Bekend wordt 
gemaakt wie de Gouden Steunpilaar wint 
met het beste, leukste, opvallendste en 
meest emotionele verhaal over waarom 
hij of zij zo trots is op zijn werk. Er zijn 
een tiental workshops: o.a. Verbale judo; 
Omgaan met asociaal gedrag en agressie; 
Effectief je eigen doelen bereiken; Maak 
werk van je droom! en Trefzeker Communi-
ceren.Toegang gratis voor leden, niet-leden 
betalen € 10,- (gratis als introducee). Voor 
meer info: www.cnvo.nl/oopdag. Let op:voor 
het invullen van het declaratieformulier zijn 
lidmaatschapsnummer en IBAN-nummer 
vereist.

SCHOOLLEIDERS
(samenwerking Stuurgroep Vrouwen en 
CNV Schoolleiders) 
Woensdag 12 november 16.30-20 uur, 
Windesheim, Campus 2-6, Zwolle. Bijeen-
komst voor schoolleiders, teamleiders, 
middenmanagement, over de CAO voor het 
primair onderwijs, door Joop Witteveen, 
onderhandelaar CNV Onderwijs. Info/aan-
melden: netwerkoverijssel@cnvo.nl  o.v.v. 
12-11-2014 Zwolle.
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Giants of the Ice Age
Amsterdam EXPO opent op 27 november haar deuren 

voor de grootste tentoonstelling ooit over de ijstijd: 

Giants of the Ice Age. Voor de tentoonstelling werkt 

de EXPO samen met Naturalis in Leiden. ‘Met Na-

turalis voegen we meer wetenschappelijke verdie-

ping en Nederlandse context toe aan deze reis door 

prehistorische tijden’, aldus Peter Tabernal, CEO van 

Amsterdam EXPO. Naturalis voegt ook een galerie 

over Nederland in de ijstijd toe. Nieuw: toolkit 
Nieuwsmakers 
De bovenbouw van het basisonderwijs en 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
kunnen kosteloos gebruikmaken van de 
nieuwe multimediale toolkit Nieuwsmakers. 
Dit digitale pakket is beschikbaar via Klas-
seTV en LesTV en leert kinderen kritisch kij-
ken naar nieuwsmedia. Door analyses van 
actuele nieuwsuitingen te maken, krijgen ze 
meer vat op betrouwbaarheid van bronnen, 
raken ze bij hun eigen omgeving betrokken, 
werken ze aan taalvaardigheid, mediawijs-
heid en burgerschap. Meer info: klassetv.nl/
lespakket/nieuwsmakers en lestv.nl/lespak-
ket/nieuwsmakers.

Docentendag ICT
Op 19 november is er een Docentendag ICT en onderwijs op het Greijdanus College in Zwolle. De 

middag (13.30–17 uur) is bedoeld voor docenten die zich oriënteren op digitaal leermateriaal en 

 gebruik van ICT in de klas. Docenten presenteren hun ervaringen en gaan met deelnemers in ge-

sprek. Ook zijn er workshops over e-didactiek, onderwijs met tablets en arrangeren. Meer info op 

www.vo-content.nl/docentendagen.

Onderzoek in de school
Op donderdag 13 november vindt de tweede editie 
van de conferentie Onderzoek in de school plaats in de 
Grolsch Veste in Enschede. Drie wetenschappers uit 
binnen- en buitenland gaan dieper in op datagebruik en 
onderzoek in het onderwijs. De hele dag is er gelegen-
heid om te netwerken. De kosten voor deelname zijn 
€75,- voor scholen die betrokken zijn bij het project 
Datateams, €150,- per persoon voor geïnteresseerde 
scholen buiten het project en €200,- per persoon voor 
wetenschappers en adviesbureaus. Inschrijven kan via 
www.datateams.nl.

Gratis trainingsdagen promotie-
beurs 
Leraren die een aanvraag willen indienen voor een 
promotiebeurs, kunnen op vrijdag 21 en vrijdag 28 no-
vember terecht bij de gratis trainingsdagen van NWO 
aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 300 in Den Haag. De 
bijeenkomsten bieden ondersteuning bij het uitwerken 
van het onderzoeksvoorstel, het vormgeven van de 
centrale onderzoeksvraag en de voorbereiding op de 
beoordelingsprocedure. Aanmelden is verplicht en kan 
via het aanmeldingsformulier op www.nwo.nl.

Giants of the Ice AgeGiants of the Ice Age
Amsterdam EXPO

voor de grootste tentoonstelling ooit over de ijstijd: 

Giants of the Ice Age. Voor de tentoonstelling werkt 

de EXPO samen met Naturalis in Leiden. ‘Met Na-

OOP-dag CNV Onderwijs
Op 18 november is er weer een OOP-dag voor on-
derwijsondersteuners. Het duurt van 9.30 tot 16.45 
uur en wordt gehouden in Hotel Belmont in Ede. 
Het thema is Mijn ontwikkeling, rechten, doelen en 
waardering. Er zijn diverse workshops en deelname 
is gratis voor leden en niet-leden die meekomen. 
Leden van CNV Onderwijs krijgen hun reiskosten 
vergoed. Voor het invullen van het declaratieformu-
lier hebben leden hun lidmaatschapsnummer en 
IBAN-nummer nodig. Kijk voor het hele programma op www.cnvo.nl/oopdag.
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Wintertijd 
Het grote voordeel van wintertijd is dat je er 
een uur op vooruit gaat als je de klok een 
uur achteruit zet. En dus loop ik maandag-
ochtend al vroeg gewapend met bezem en 
groene bak op het kleuterplein, waar een 
overjarige esdoorn zijn bladeren in groten 
getale laat vallen.
Ook groep 1 heeft de herfstzon vroeg 
ontdekt en al snel heb ik een mannetje van 
Chinese afkomst, een stuk kleiner nog dan 
de groene bak, naast me staan. Vragend 
kijkt hij me aan: 'Mag ik helpen?' 
Mijn knik is genoeg en met zijn twee kleine 
handjes gooit hij al snel heel wat bladeren 
in de bak. Nog meer kleine handjes komen 
helpen en al snel zijn de meeste bladeren 
opgeruimd.
Als het Chinese jongetje zijn laatste vrachtje 
in de bak heeft gegooid, vraag ik of hij thuis 
ook zoveel bladeren in de tuin heeft liggen. 
Hij schudt zijn hoofd. ‘Nee, mijn vader heeft 
alle bladeren afgeknipt!’ Vragend kijk ik 
hem aan. ‘Jazeker! Alle bladeren zijn weg, 
en pas volgend jaar bij het nieuwe school-
jaar komen de druiven er weer aan!' 
Glimlachend kijk ik in zijn mooie knijpoog-
jes. Puur natuur, zo’n ventje! 

Ruud Kooistra is conciërge op de Goede 

Herderschool in Bodegraven 

COLUMN  Ruud KooistraPRIMAIR ONDERWIJS
Netwerk Limburg: po/mbo/vo/odv/ho
Donderdag 20 november, 16.30 uur (inloop), 
basisschool Lahrhof, Romeinenstr. 30, Sittard. 
Regiobijeenkomst netwerk Limburg. Workshop 
voor OP en OOP. Workshops: Dyslexie en Kurzweil 
3000 op school; Wat zijn de juridische aspecten van 
een uitkeringsrecht m.b.t. de aanvraag, toekenning 
en verplichtingen? In balans meer kans. Wie ben ik 
in een team? Wie ben ik voor de klas?; Een leerling 
met autisme in je klas; Kinderen in groep 2: klanken 
en vormen of toch al lezen. Info/aanmelden (voor 
13 nov.): netwerklimburg@cnvo.nl ovv Sittard en 
workshopnummer(s).

Limburg
Donderdag 20 november, Dag rechten van het 
Kind. CNV Onderwijs komt op voor de belangen 
van het onderwijs en van kinderen. Met als 
thema, dit jaar: Recht op schoon water, een van de 
primaire levensbehoeftes met als bijbehorende 
attentie: een weerstation. Scholen in het primair 
onderwijs in Limburg die aandacht besteden aan 
deze dag en hierin interesse hebben, aanmelden 
(voor 12 november) bij Jacqueline Arts, jacqueli-
nearts@hetnet.nl. Op 20 november willen wij een 
viertal scholen bezoeken om het weerstation op 
een ludieke manier (clown/goochelaar Fairytale) 
te over handigen. Bij aanmelding graag aangeven 
of u in aanmerking wilt komen voor het bezoek.

Lessen over de ruimte
Het kostte de Europese ruimtesonde Rosetta tien jaar om op de plaats van bestemming te komen. Het was voor het eerst dat een komeet gedurende zo’n lange tijd kon worden onderzocht. Geïnspireerd op deze missie hebben NTR Schooltv en ESERO NL lessen gemaakt voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Met dit materiaal ontdek-ken leerlingen dat ruimtemissies teamwerk zijn en dat als we meer weten over kometen we ook beter begrijpen hoe onze eigen aarde is ontstaan. Het materiaal is gratis te downloaden op www.ruimtevaartindeklas.nl.



Els Aalbers: ‘Ik mis de betrokkenheid bij een team, de 
uitwisseling van informatie over leerlingen.’

‘Bevlogen’, ‘meedenkend’, ‘betrokken’, ‘ener-
giek’, ‘mateloos gepassioneerd’, ‘leergierig’, 
‘talentvol’. Kenmerkende omschrijvingen 
door deelnemers van zichzelf tijdens een van 
de netwerkbijeenkomsten van de Werkgroep 
Invallers van CNV Onderwijs vorige week in 
Utrecht. ‘Basiskwaliteiten heeft iedereen die 
gediplomeerd is om les te geven, het gaat erom 
wat je een potentiële werkgever nog extra te 
bieden hebt. Kortom, wat zijn je kernkwalitei-
ten?’, vatte gespreksleider Malika Habouria, 
beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs, het 
doel van de avond samen, die ditmaal in het 
teken stond van het thema solliciteren/profi le-
ren. Veel hangt volgens haar af van hoe iemand 
overkomt bij een eventueel sollicitatiegesprek. 
’Het is lastig om over jezelf te oordelen: hoe 
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Vaste baan steeds 
meer utopie voor 
invallers 

Wat zet je wel en niet in je sollicitatiebrief? 
Wat trek je aan naar een gesprek? Welke 
indruk wek je vooraf via je Facebook- of 

Twitteraccount? Heeft het nog wel zin om 
je in deze tijd van krimp en teruglopende 
leerlingenaantallen goed voor te bereiden 

op een sollicitatiegesprek? Voor een leraar 
zonder vaste baan lijkt invaller worden 

langzamerhand het hoogst haalbare, een 
permanent dienstverband een utopie.  

praat je, hoe beweeg je, wat is je non-verbale boodschap? Schrijf 
daarom voor jezelf eens op wat anderen in jou waarderen en 
verwerk dat in een sollicitatiebrief of in een wervend account op  
LinkedIn. Daar selecteren schoolleiders en -besturen tegenwoordig 
ook op. Hou er rekening mee dat je al helemaal doorgelicht bent 
voordat je op een gesprek mag komen. Wil je niet dat iemand jouw 
vakantiefoto’s in bikini op Facebook ziet, scherm dat dan af.’  

METAFOOR
Een handig hulpmiddel is volgens Habouria ook de Elevator Pitch. 

Hierbij wordt een toevallige ontmoeting in een lift nagebootst 
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waarbij de ene persoon de andere in dertig seconden zijn product 
moet zien te verkopen. Om bij het onderwerp te blijven moesten 
de deelnemers aan deze netwerkbijeenkomst zich inbeelden dat 
zij een schoolleider, manager of bestuurder tegen het lijf zouden 
lopen met personeelszaken in zijn of haar portefeuille. ‘Probeer 
zo iemand letterlijk te overtuigen waarom hij jou zou aannemen’, 
scherpt Cor van Dam, programmaleider Arbeidsmarktplatform 
Primair Onderwijs bij de CAOP, de spelregels aan. Nog een tip van 
Van Dam, gericht aan werkzoekenden in het basisonderwijs in de 
zaal: ‘Richt je ook op de onderbouw van het vmbo en op het speci-
aal onderwijs. Lang niet altijd wordt om een aanvullende opleiding 
master SEN gevraagd.’ Habouria: ‘Denk in oneliners. Dat is ook 

handig voor je brief. Sommige 
mensen schrijven letterlijk 
alles op waarin ze uitblinken, 
maar juist daardoor blijft de  
inhoud oppervlakkig. Je kunt 
beter een of twee kwaliteiten 
kiezen en die verder toelichten 
met een mooie metafoor.’

GOEDKOPERE LIO
In een van de groepjes van 
drie vrouwen die worden 
geformeerd, bijt Maud (44), 
al vier jaar invaller met vrijwel 
altijd werk, het spits af. ‘Ik 
wil graag een bijdrage leveren 
aan mensen die gelukkig zijn 
en dat begint bij de leerlingen 
op school. Lesgeven is voor 
mij meer dan het overbrengen 
van kennis en vaardigheden. 
Ik wil ook rekening houden 
met het unieke van een kind, 
met diens goede en minder 
goede kanten. Dat doe ik 
met humor, enthousiasme en 
inlevingsvermogen. Verder 

ben ik optimistisch en fl exibel en kan ik goed samenwerken.’ ‘Als 
je daarin wilt overtuigen, moet je wel wat rechter zitten en meer 
energie uitstralen. Dit klonk wat mat’, geeft Irma (28) een jongere 
tafelgenoot, terugkomend na een zwangerschap, kritiek. Ze heeft 
een vaste lesochtend in de week en schreef naar eigen zeggen wel 
honderden sollicitatiebrieven voor een baan met meer uren. ‘Maar 
er is gewoon weinig werk bij mij in de omgeving.’ ‘Probeer ook wat 
langzamer te praten’, zegt de derde uit het groepje. Haar naam is 
Els Aalbers (55) uit Bennekom. Tevergeefs probeert ze al jaren aan 
een vaste betrekking te komen. ’En dan steekt het als ze op jouw 
plek liever een goedkopere lio of onderwijsassistent inschakelen. 
En ook dat je als invaller soms lang op je geld moet wachten.’

BUITENSTE SCHIL
‘Ik probeer al vanaf 1998, toen mijn kinderen oud genoeg waren, 

weer vaste voet aan de grond te krijgen in het 
onderwijs’, zegt Aalbers tijdens de pauze. Dat 
het tot invalwerk beperkt is gebleven, komt 
volgens haar omdat ze in het begin de boot een 
beetje af hield. ‘Ik had drie jonge kinderen die 
mijn aandacht nodig hadden en mijn man zat 
voor zijn werk veel in het buitenland. Fulltime 
werken was toen zeker geen optie, en ik kon 
ook niet altijd werken op de dag dat mij iets 
werd aangeboden via een van de invalpools, 
waarbij ik stond ingeschreven. Juist omdat je je 
niet kunt profi leren, verspeel je dan toch voor 
een deel je kansen op de arbeidsmarkt.’ 
De laatste jaren loopt het aanbod voor inval-
werk steeds verder terug, merkt Aalbers. ’Door 
krimp, maar ook door bezuinigingen is er min-
der aanbod. Noodgedwongen maken directies 
de klassen wat groter. Daarbij zijn ze verplicht 
te kiezen voor mensen uit de vaste invalpoules. 
Als je daar (via rechten opgebouwd, red.) niet 
inzit, blijf je in de buitenste schil hangen. Jam-
mer, juist omdat ik nu alle tijd heb.’
Dat ze te oud is, wordt haar nooit direct 
gezegd. ‘Ach, je kunt nog zoveel kwaliteit 
hebben en ook nog een studie beginnen 
(onderwijskunde, red.), de kans is groot dat ze 
je toch niet aannemen.’
Wat ze het meeste mist is de betrokkenheid 
bij een team, de vergaderingen, het overleg, de 
bijscholing, de uitwisseling van informatie over 
leerlingen. ‘Je maakt zoveel mee dat je dood-
moe thuiskomt. Maar wel met een blij gezicht 
als je die dag met een leerling of met een klas 
weer iets bereikt hebt.’

Peter Magnée

Maud en Irma zijn gefi ngeerde namen
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CNV ONDERWIJS VOOR 
 INVALLERS 
Wie tijdelijk is aangesteld ter vervanging van een 
vaste leerkracht en geen vaste benoeming/aan-
stelling heeft, betaalt een gereduceerd contri-
butietarief van € 11,- per maand. Leden kunnen 
hun brief en cv laten nakijken via starteninhet-
onderwijs@cnvo.nl. Omdat invallers vaak niet in 
aanmerking komen voor scholing en trainingen 
van de school , kan in die leemte worden voor-
zien tijdens workshops van de Werkgroep Inval-
lers van CNV Onderwijs.  
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Cursussen cao-
voorlichting
Het leek wel de zomer van de cao’s. Zowel 
in het primair en voortgezet onderwijs als 
in het mbo werd overeenstemming bereikt 
tussen werkgevers en werknemers. 

Maar welke gevolgen hebben deze cao’s 
op de werkvloer? Wat is er veranderd ten 
opzichte van de oude cao en wat betekent 
dat? Welke specifi eke gevolgen zijn er voor 
werknemers? En welke voor werkgevers?

CNV Onderwijs Academie komt graag 
langs op uw school om uitleg te geven over 
de nieuwe cao’s. Natuurlijk is er daarbij 
gelegenheid om uw eigen vragen te stel-
len. We kunnen zowel voorlichtingen geven 
voor het personeel als voor de MR of OR.

Wilt u meer informatie over de mogelijkhe-
den? Neem dan contact op met een van de 
medewerkers van CNV Onderwijs Acade-
mie via het telefoonnummer (030) 751 17 
47, stuur een e-mail naar aanvraagop-
maat@cnvo.nl of neem een kijkje op www.
cnvo.nl/academie. 

BIJEENKOMST VOOR OR-LEDEN EN SCHOOLCONTACTPERSONEN 
IN HET MBO 
Op woensdag 19 november vindt in Utrecht een bijeenkomst plaats voor OR-leden en schoolcon-
tactpersonen in het mbo. Bezoekers zullen hier onder andere worden bijgepraat over de cao-mbo. 
Wat betekent de overgang van de oude naar de nieuwe cao voor de OR? Kijk voor meer informatie 
of om u aan te melden in de agenda op www.cnvo.nl.
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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

Vandaag bestellen, 

morgen in huis
Gratis graveren Géén verzendkosten

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

HET CADEAU VOOR: 
 schoolverlaters, collega’s, ouderraad

Thuiskantoor Uithoorn - Zijdelrij 8 - Uithoorn - 0297 200 222

www.rapportomslagen.nl

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

Kennis en vaardigheden
•  kennis voor het opzetten van 

onderwijsplannen en het uitvoeren 
van onderwijsevaluaties, alsmede 
vaardigheid in de toepassing ervan; 

•  kennis van kwaliteitszorgsystemen in 
het onderwijs, alsmede vaardigheid in 
de toepassing ervan; 

•  kan plannen en overheidsbeleid SMART 
vertalen naar de praktijk;

• kennis van verandermanagement;
•  instrumenteel vaardig zijn of zich dit 

eigen maken van systemen als CITO 
en ParnasSys;

•  kennis van lokaal en landelijk 
onderwijsbeleid;

•  inzicht in relevante wet- en regelgeving 
binnen het onderwijsgebied en vaardig 
in het analyseren en becommentariëren 
van wet- en regelgeving en nota’s van 
de overheid (landelijk en gemeentelijk); 

•  vaardig in het vertalen van inzichten 
en informatie naar adviezen, plannen 

en rapportages en het beoordelen van 
de daaruit voortvloeiende fi nanciële en 
beleidsmatige consequenties;

• excellente feedback kunnen geven;
•  HBO / academisch denkniveau, bij 

voorkeur op het gebied van onderwijs- 
of bestuurskunde.

De beleidsmedewerker levert 
een bijdrage aan de ontwikkeling 
van het onderwijsbeleid 
van PCBO Amersfoort, 
verzorgt de opstelling van 
het kwaliteitszorgbeleid en 
initieert de implementatie, en 
vertaalt overheidsbeleid naar 
stichtingsbeleid.

De Stichting omvat 12 basisscholen en 
1 school voor sbo. Zie www.pcboamersfoort.nl 
voor meer informatie over onze stichting en 
de scholen.

Het uitgebreide profi el van de functie staat 
op de website onder vacatures. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Rob de Haan 
(directeur-bestuurder), T: 06-515 126 85

Sollicitatiebrief + CV 
uiterlijk 17 november 2014 mailen naar: 
stichting@pcboamersfoort.nl



Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 18 22 november

nr. 19 13 december

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 

Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds, 

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

Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam. 

Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren

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

T. 020 3308998   
E. info@recent.nl

advertentiestopper90x132-01.indd   1 26-11-13   13:25
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De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Barendrecht en Ridderkerk

zoekt per 1 januari 2015  (of zo spoedig mogelijk hierna) 

voor haar basisschool CBS Het Kompas een

directeur (0,8 – 1,0 fte) m/v
eenhoofdige schoolleiding

Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: 

www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk

Help Alzheimer  
over winnen. Dan  
hoeft niemand  
zichzelf te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl



STUURGROEPEN

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 
Mevr. Francis Huisman
(06) 22 33 90 42 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GEPENSIONEERDEN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

SECTORRADEN

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

Schooljournaal 39

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. 

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

JONG
Mevr. A. Kouwenhoven

(078) 612 12 12
jongeren@cnvo.nl

PASSEND ONDERWIJS
Mevr. AnneMarie Bruurmijn-de Louw

(0416) 33 31 13
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

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

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl



toekomst. Ik ben gaan rond kijken en CNV Onderwijs 
kwam als beste uit de bus. Als ik mijn ouders mag gelo-
ven speelde ik als klein kind al schooltje. De keuze om 
naar de pabo te gaan is altijd duidelijk geweest. Ik geef 
nu les in groep 3 op de Algemene Hindoe Basisschool 
in Den Haag. Ik vind passend onderwijs een goede 
ontwikkeling. Zo is er meer aandacht voor de verschil-
len tussen kinderen. Onze school wordt goed begeleid 
door een adviesbureau en er is een goede overlegsfeer 
tussen collega’s. Ik vind waar ik nu ben in het leven wel 
even goed zo, maar ik sta ervoor open om hogerop te 
komen. Dan zou ik bijvoorbeeld een rol kunnen vervul-
len in het managementteam. Mijn visie op onderwijs is 
dat ieder kind recht heeft op goede educatie, ongeacht 
ras of kleur.’ SH

‘Ik werk nu al weer tien jaar in het onderwijs en vond het 
tijd worden voor een vakbond. De tijden veranderen; er 
wordt steeds meer bezuinigd en basisschool krimpen. 
Ik wil mezelf goed voorbereiden op veranderingen in de 

Kavita Kewlal (30):   
‘Ieder kind heeft recht op 
goede educatie, onge-

acht ras of kleur’

Fo
to

: H
en

ri
ët

te
 G

ue
st

Jouw partner 
in de school
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