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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.

Onrecht
Het blijft een moeilijk gegeven dat 
we een staatssecretaris van Onder-
wijs  hebben die de eretitel excellent 
specifi ek gebruikt voor kinderen die 
een maximale score halen voor hun 
Citotoets. Een bewindsman die excel-
lent onderwijs verbindt aan scholen 
die (op zijn minst) bovengemiddelde 
cognitieve topprestaties leveren, 
en nu als beloning het toezicht gaat 
versoepelen. Een man die de On-
derwijsinspectie nog steeds kwali-
teitscriteria laat hanteren voor goed 
onderwijs, die scholen bijna dwingen 
om zorgleerlingen moeilijk te accep-
teren, gelet op de gewenste (eigenlijk 
vereiste) schoolscore bij de eind-
toets. Een en ander doet duizenden 
kinderen onrecht en geeft betrokken 
leerkrachten het gevoel dat een inzet 

met de kwalifi catie ‘goed’ nooit tot te-
vredenheid mag leiden, want het kan 
altijd beter. En ten slotte bevestigt 
het ouders in hun idee, dat het in het 
belang van het kind is om kost wat 
kost het door de opvoeders gewenste 
doel te bereiken.
Wim Rutgers, Vragender

Sociaal Fonds
We maken ons gelukkig met z’n allen 
vaak druk om zaken als werkdruk, 
pensioenen, salarissen, baas in eigen 
school. Dus over zaken die draaien  
om de behartiging van onze collec-
tieve  en professionele belangen. En 
dat moet alstublieft vooral zo blijven. 
Maar er is meer, veel meer. De hulp, 
steun, zorg, mededogen die vooral 
ons bloedeigen Sociaal Fonds in de 
loop van de jaren aan honderden 

van onze collega’s gaf en geeft mag 
ook wel eens worden genoemd. Nu 
de schuldenlast, heel vaak ook nog 
eens totaal buiten eigen toedoen, 
toeneemt, raakt dat meer dan ooit 
ook collega’s, leden van onze bond. 
Het wordt  steeds moeilijker via 
schuldsanering een uitweg te vinden. 
Daarom alleen al is de zorg die we 
samen willen bieden om uit dat vaak 
stille verdriet te komen van essenti-
eel belang.
Wim Stoop, Santpoort

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

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

colofon
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Nationale brainstorm
2032, Dat is over 18 jaar. Hebben we in 1996 ook nagedacht wat het 
kind nodig had op school om in 2014 een vliegende start te maken in 
zijn eerste baan? Ik weet het niet meer, maar de kans is groot dat dit 
omstreeks die tijd ook is gebeurd. Wat is er dan van terecht geko-
men? Dure bestuurders, verkeerde gebouwen, nog meer overhead, 
enz. Als afl eidingsmanoeuvre vind ik het trouwens een goed idee van 
onze onderwijssecretaris. En vooral ‘iedereen’’laten meedenken en 
meepraten!
Gerrie Reintjens, Eijsden
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VOLGENDE SCHOOL-
JOURNAAL 
Dit was de laatste uitgave van 
Schooljournaal in 2014. Het eerst-
volgende nummer van dit blad ligt 
op 10 januari in uw brievenbus. De 
redactie wenst u fi jne Kerstdagen 
en een gezond nieuw jaar.
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De leerlingen uit groep 5 van basisschool De Kwir in het Limburgse Neer maken 
versieringen voor het komende kerstfeest.versieringen voor het komende kerstfeest.
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Bureaucratie knelpunt passend 
onderwijs 
De invoering van passend onderwijs in augustus 2014 is rede-

lijk goed verlopen. Dat blijkt uit de zesde voortgangsrappor-

tage, afgelopen donderdag besproken in de Tweede Kamer. 

Uit een peiling van de Stuurgroep Passend Onderwijs van 

CNV Onderwijs blijken echter de volgende knelpunten: werk-

druk, groepsgrootte, toenemende bureaucratie en afne-

mende fi nanciële middelen. CNV Onderwijs wil direct actie om 

de druk te verlagen. Bestuurder Joany Krijt: ‘De bureaucratie 

moet zo snel mogelijk aangepakt worden. Ten tweede moet 

er op elke school een krachtleraar komen; coach voor colle-

ga’s en aanspreekpunt voor ouders en directie over passend 

onderwijs. In de derde plaats moet de communicatie met en 

scholing van medewerkers beter.’ 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zorgen vaak 

voor een papieren werkelijkheid die niet aansluit bij de prak-

tijk in de school. De hoeveelheid en de gedetailleerdheid van 

protocollen, beleidsplannen, procedures en escalatieplannen 

is dusdanig dat dit ten koste gaat van de beslisruimte voor 

mensen die voor de klas staan. ‘Ze leiden bovendien af van 

het hoofddoel: passend onderwijs voor kinderen. Het lijkt op 

een gebrek aan vertrouwen in mensen die al jarenlang het 

beste voor kinderen willen’, aldus Krijt. ‘De werkvloer wordt 

onvoldoende betrokken bij de praktische uitvoering van pas-

send onderwijs. Elke medewerker heeft nu het idee dat hij of 

zij alles moet weten en dat kan natuurlijk niet. Daardoor heb-

ben leraren vaak het gevoel dat ze de kinderen niet de zorg 

kunnen bieden die nodig is en zij niet kunnen voldoen aan de 

verwachtingen van de ouders.’ MvO/CdG 

De leerlingen uit groep 5 van basisschool De Kwir in het Limburgse Neer maken 
versieringen voor het komende kerstfeest.versieringen voor het komende kerstfeest.
De leerlingen uit groep 5 van basisschool De Kwir in het Limburgse Neer maken De leerlingen uit groep 5 van basisschool De Kwir in het Limburgse Neer maken 
versieringen voor het komende kerstfeest.versieringen voor het komende kerstfeest.FOTOJEAN-PAULKuit
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Zomerscholen zijn na één jaar al effectief voor leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniver-

siteit Groningen. Michel Rog, voormalig voorzitter van CNV Onder-

wijs, had het in 2012 al voorspeld in Schooljournaal. Zijn verwach-

ting was dat de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan zou 

worden getild. In de zomer van 2013 en 2014 zette CNV Onderwijs 

en de VO-raad een pilotstudie op touw om de effectiviteit van de 

zomerschool te onderzoeken. Het hoofddoel van zomerscholen 

was om het aantal zittenblijvers te verminderen. In het eerste jaar 

deden twaalf scholen mee en het jaar daarop vijftien. Het blijkt dat 

in de twee opeenvolgende pilots voor 85 procent, respectievelijk 

86 procent van de deelnemende scholieren de zomerschool een 

succes was. Vooral leerlingen van havo 4 hadden er voordeel van 

hun schoolloopbaan zonder doublures te vervolgen. Niet blijven zit-

ten in het voortgezet onderwijs scheelt jaarlijks zo’n € 350 miljoen. 

Met dat geld dat uitgespaard wordt kunnen scholen extra facilitei-

ten bieden, worden meer banen gecreëerd voor leraren, krijgt de 

kenniseconomie een impuls omdat jongeren sneller en vaker een 

diploma halen en voorkomt het bovenal demotivatie bij leerlingen. 

Jaarlijks blijven zo’n 50.000 leerlingen op een totaal van 925.000 

zitten. Dat is veel meer dan in het buitenland. Door deelname aan 

de zomerschool worden leerlingen in staat gesteld om hun gemiste 

stof vóór het nieuwe schooljaar te beheersen. Hierdoor kunnen zij 

alsnog voldoen aan de criteria voor het overgaan naar het volgende 

jaar. Van de geslaagde zomerschoolleerlingen in de pilots van 2013 

en 2014 is 75 procent eveneens naar het nieuwe schooljaar over-

gegaan of geslaagd voor het eindexamen. Het moet nu nog blijken 

of de zomerschool ook op langere termijn effectief is. JO

Onderzoek: zomerscholen effectief tegen 
zittenblijven



• 2O14, het jaar waarin met miljarden werd gesmeten. 
Onderwijs zou er bakken met geld bij krijgen. Volgens de 
bewindslieden tenminste. Het geld wordt echter een paar 
keer uitgegeven en is bovendien niet voelbaar voor de 
mensen in de school.
• 2O14, het jaar waarin passend onderwijs werd 
ingevoerd zonder al te schokkende gevolgen. Maar 
knelpunten zijn er nog genoeg, zo blijkt uit een 
peiling van CNV Onderwijs: de bureaucratie zit leraren 
behoorlijk in de weg.

• 2O14, het jaar waarin het startsein werd gegeven om 
nu eindelijk iets aan de regeldruk te gaan doen. Inspectie 
en onderwijs hebben elkaar gevonden: niet alles is 
verplicht, echt niet!
• 2O14, het jaar waarin de feminisering onverminderd 
doorzette en een nieuwe 4-jarige leerling haar meester 
consequent juffie noemde, want ‘iemand die voor de klas 
staat is toch een juffie?’
• Op naar 2O15!
Ciska de Graaff
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Kinderen debatteren over belang familie
Op de Internationale 

Dag van de Rechten 

van het Kind op 20 

november, zaten meer 

dan 75 kinderen in de 

Eerste Kamer voor een 

debat. In de oudste 

parlementaire zaal ter 

wereld kregen zij de 

kans om hun stem te 

laten horen, over het 

belang van familie. Om 

mee te mogen doen 

had SOS Kinderdor-

pen een schrijfwed-

strijd uitgezet. Kinde-

ren van groep 6 tot en 

met 8 konden een brief 

schrijven aan premier 

Mark Rutte en kinder-

ombudsman Mark Dul-

laert, over welke rol familie in hun toekomst speelt. Uit alle inzen-

dingen werden de mooiste brieven gekozen en de schrijvers 

mochten samen met hun klas naar het debat komen. 

De drie winnende scholen verzamelden zich om hun kinderstem 

te laten horen. Presentator Lex Uitinga, van 3FM, maakte de stel-

lingen één voor één bekend en er volgde elke keer weer grap-

pige en duidelijke uitspraken. Antwoorden als: ‘Familie is niet te 

koop’ en ‘Als je geen ouders hebt, wie kopen er dan snoep en 

kleren voor je?’ De winnende brieven werden door de drie leer-

lingen voorgelezen aan Mark Dullaert. Emotionele verhalen over 

een vader de nooit thuis was en de verantwoordelijkheid van de 

mens, omdat we één wereld zijn. 

Kinderen in de Kamer werd georganiseerd door SOS Kinder-

dorpen en Gezinshuis.com, omdat ze hiermee aandacht willen 

vragen voor de rechten van het kind. Aan het einde van de dag 

mochten de leerlingen stemmen over de stelling: Kinderen moe-

ten ook mee stemmen over wetten die hen aangaan. De Kamer 

was duidelijk, bijna alle kinderen waren het eens. Ook de kinder-

ombudsman was het er mee eens: ‘Natuurlijk zouden kinderen 

mee moeten stemmen over wetten die gevolgen voor hen heb-

ben. Zij hebben soms een hele andere kijk en verdienen het om 

minimaal geïnformeerd te worden.’ SH

SchoolNIEUWS
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Nieuw smoel voor 
Schooljournaal
Een aantal maanden 

geleden heeft de redac-

tie van Schooljournaal 

een lezersonderzoek 

laten uitvoeren. De res-

pons was 12 procent. 

De lezers waarderen 

Schooljournaal: 56 pro-

cent leest het altijd, 30 

procent meestal, 12 pro-

cent soms en 2 procent 

nooit. De inhoud krijgt 

een 7,3, de vormgeving 

een 7,5. Meest gelezen in het blad: artikelen, werk&recht, 

schoolnieuws, vraag&antwoord, brieven. Minst gelezen: In 

de regio, Bezig voor de bond, Agenda, Helen van den Berg 

versus en Wat was! Op de vraag of er voldoende wordt 

geschreven over de eigen onderwijssoort zegt 56 procent ja, 

29 procent nee en 15 procent weet niet. De vormgeving wordt 

gewaardeerd, maar ook soms wat ‘basisonderwijzerig’, ‘druk 

en rommelig’ en ‘onvolwassen’ gevonden. 

Al deze bevindingen samen hebben de redactie geinspireerd 

tot een restyling in 2015. Daarin sneuvelt een aantal van de 

slecht gelezen onderdelen en wordt een iets zakelijker vorm-

geving gekozen. Bovendien zal duidelijker gemaakt worden 

over welke onderwijssoort een artikel gaat, want de indruk dat 

er enkel geschreven wordt over primair onderwijs is onjuist en 

kan weggenomen worden. We zijn er weer op 10 januari, met 

een heel nieuw smoel. Tot dan! CdG

EINDE SAMENWERKING 
SCHADEVERZEKERING 
CNV ONDERWIJS EN 
OHRA 
De collectiviteitsafspraak tussen CNV Onderwijs en OHRA 

voor schadeverzekeringen stopt per 1 januari. Aanleiding is 

de samenwerking die CNV breed is aangegaan met Centraal 

Beheer Achmea. Per 1 januari 2014 heeft deze verzekeraar de 

dienstverlening Rechtsbijstand privé overgenomen van Ohra. 

Tot deze afspraak behoort ook het recht op het aanbieden van 

collectiviteitsvoordeel op schadeverzekeringen. Reden voor 

CNV Onderwijs de samenwerking met Ohra te beëindigen. 

Leden die willen weten wat dit voor hen persoonlijk betekent, 

kunnen terecht op www.cnvo.nl/ohra. Let op: De collecti-
viteitskorting op de ziektekostenverzekering van Ohra 
blijft! 

18 november: Drie leerlingen van het Barleaus Gymna-
sium in Amsterdam worden geschorst vanwege cijfer-
fraude. Een jaar lang konden zij ongemerkt hun gang 
gaan op het account van de conrector. Ze verhoogden 
hun cijfers en verwijderden absentiemeldingen. 
Bron: De  Telegraaf

20 november: In Nederland geboren jongeren van 
niet-westerse herkomst, lopen sociaal-economisch 
nog steeds achter op autochtone jongeren. Dit staat in 
het Jaarrapport Integratie 2014 van het CBS. Onderwijs 
speelt een cruciale rol bij deze achterstand. Niet-
westerse jongeren zijn gemiddeld lager opgeleid dan 
autochtone jongeren. Bron: de Volkskrant

25 november: Veel scholen hebben geen idee hoe ze 
met de anonieme pestapps als Yik Yak, Secret en Whis-
per moeten omgaan. Jongeren gebruiken deze apps 
steeds meer om de naarste berichten over elkaar de 
wereld in te sturen. Bron: Brabants Dagblad

27 november: Studenten communicatie- en informatie-
wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is gevraagd 
hun laptop voortaan thuis te laten omdat ze vaak afge-
leid raken tijdens de hoorcolleges en daardoor geen 
aantekeningen maken. Bron: Metro
• Steeds meer scholen stappen over op tablet- of lap-
toponderwijs, maar daar is nog te weinig lesmateriaal 
voor. Werkgeverskoepels PO-Raad en VO-raad sporen 
de educatieve uitgeverijen aan sneller te digitaliseren. 
Bron: Provinciale Zeeuwse Courant 

3 december: Bijna 30 procent van Nederlandse basis-
scholen overweegt Chinese les aan te bieden, blijkt uit 
een onderzoek van Ni Hao Kids. Terwijl dit vorig jaar 
door minder dan vijf procent van de scholen werd aan-
geboden, is er nu meer belangstelling om leerlingen de 
opkomende taal te onderwijzen. Bron: Ni Hao Kids

9 december: Supermarktketen Lidl gaat gratis school-
fruit geven aan bijna 100.000 kinderen op 500 scholen. 
In november stopten zes fruit- en groenteleveranciers 
met de regeling uit onvrede over de voorwaarden. Na 
overleg met het ministerie van Economische Zaken 
levert de keten vanaf 5 januari aan de scholen. 
Bron: de Volkskrant

Wat was!

Gebruik van 
tablets rukt op 
in onderwijs

Afscheid 
groep 8

HUILEN MAG

nR. 14  20 SEPT 2014

Leerlingen en 
leraren bezwijken 
onder prestatiedruk
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     Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs 

Dit keer geen Van den Berg 
versus, omdat ik mij in mijn 
laatste column graag tot de 
leden van CNV Onderwijs en 
de lezers van Schooljournaal 
wil richten. Per 1 januari 
ben ik geen voorzitter meer 
van CNV Onderwijs, maar 
voorzitter van CNV Con-
nectief; de nieuwe vakver-
eniging na de fusie met CNV 
Publieke Zaak. CNV Connectief zal 
de belangen behartigen van mensen 
die werken in de publieke sectoren 
Onderwijs, Zorg en Welzijn, Overheid 
en de publieke diensten zoals energie, 
telecommunicatie en post. Vanuit mijn 
nieuwe rol zal ik regelmatig in dit blad 
iets schrijven over maatschappelijke 
ontwikkelingen in de publieke sector 
die ook het onderwijs raken of gaan 
raken. 
Veel onderwerpen die in het onderwijs 
spelen komen ook in andere sectoren 
voor. De afgelopen jaren heb ik mij 
ingezet om de regeldruk te verlagen. 
Dat is niet van de ene op de andere 
dag geregeld, maar vraagt echt om 
een andere houding van politiek, 
Inspectie en schoolbesturen. In dit 

nummer kunt u meer lezen over de 
Regeldrukagenda die wij  afgesproken 
hebben met deze partijen. Ook in zorg 
en welzijn is de werkdruk hoog. Ook 
daar zie je dat alles vastgelegd moet 
worden in formulieren en registraties. 
CNV Connectief wil een duidelijk 
signaal geven dat er meer vertrouwen 
moet komen in de professionaliteit 
van de mensen die in het onderwijs en 
de zorg werken.
Een ander onderwerp waar mensen 
in de publieke sector last van heb-
ben is het gebrek aan respect voor 
werknemers met een publieke taak. 
Leraren, schoolleiders en onderwijs-
ondersteunend personeel worden 
regelmatig onbeschoft benaderd door 
ouders of leerlingen. Hetzelfde geldt 
voor bijvoorbeeld ambulanceverpleeg-
kundigen die in het weekend proberen 
gewonden te helpen en belaagd wor-
den door dronken uitgaanspubliek. 
We ontvangen ook signalen dat 
oudere medewerkers in publieke 
sectoren worden afgeschreven en 
soms zelfs weggepest worden. Helaas 
gebeurt dit in het onderwijs, maar 

evengoed bij de overheid en in de 
zorg. Met 125.000 leden kunnen we 
een krachtiger geluid laten horen 
richting werkgevers en politiek om 
deze excessen zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
Het onderwijs zal meer te maken 
krijgen met gemeenten en organisa-
ties als de jeugdzorg in het kader van 
passend onderwijs. Verantwoordelijk-
heden verschuiven van de landelijke 
overheid naar de gemeenten. Daar-
door is een integrale aanpak, dichter 
bij de mensen om wie het gaat, 
mogelijk. Binnen CNV Connectief heb-
ben we straks bijvoorbeeld expertise 
vanuit de Jeugdzorg, maar ook vanuit 
passend onderwijs. Ik zie ook relaties 
en samenwerkingsmogelijkheden 
tussen kinderopvang en onderwijs en 
tussen hoger onderwijs en univer-
siteiten. We willen zoveel mogelijk 
dat leden betrokken zijn bij de eigen 
sector en daarnaast waar mogelijk 
samenwerken op terreinen waar 
verbinding mogelijk is of de lobby 
of onderhandelingen meer kunnen 
opleveren. 
Ik hoop u nog regelmatig te zien 
tijdens activiteiten van CNV Onderwijs 
of gezamenlijke activiteiten voor de 
drie sectoren, en zal u regelmatig 
informeren over nieuws vanuit CNV 
Connectief. Tot slot wens ik u fi jne 
kerstdagen en alvast een goed 2015!
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CNV CONNECTIEF WIL 
EEN DUIDELIJK SIGNAAL 
GEVEN DAT ER MEER 

VERTROUWEN MOET KOMEN 
IN PROFESSIONALS IN 
ONDERWIJS EN ZORG

Onderwijsheld?
Heb jij een echte held op jouw school? Een collega die altijd 

weet wat te doen? Iemand die altijd de sfeer maakt? Een 

collega die alles voor elkaar krijgt? Of iemand die iedereen 

mee op sleeptouw neemt? Een collega die beschikt over 

wijsheid, wilskracht, daadkracht of intuïtie? Mail de naam en 

het e-mailadres van jouw held uiterlijk woensdag 17 december 

naar schooljournaal@cnvo.nl en wie weet zie je hem of haar 

terug in het volgende blad.



KERSTOVERDENKING
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In de kring zoeken we met elkaar uit welke belem-
merende gedachten de startende leerkrachten 
wel eens hebben. Het varieert van ‘iedereen moet 
mij aardig vinden’ tot ‘ik moet mij altijd verant-
woorden’. Iedereen heeft last van belemmerende 
gedachten, dat is niet exclusief voorbehouden aan 
de starter in de school. Nee hoor, je collega, direc-
teur en bestuurder mogen daar ook mee dealen. 
Leuk, het voordeel van mens zijn.
Hoe mooi is het als het je lukt die belemmerende 
gedachten om te buigen naar assertieve rechten. 
Ik hoef mensen niet aardig te vinden om er mee te 
kunnen werken. Ik heb het recht keuzes te maken 
die anderen niet begrijpen. Dat klinkt zwaar, maar 
maakt het functioneren lichter.
Af en toe heb je  het recht om het niet te weten, niet 
te begrijpen. En soms is het heel gezond als iets je 
lekker even niet kan schelen. Knoop het in je oren 
als je net aan het werk bent en de praktijk je soms 

overvraagt. En trouwens ook als je al langer werkt 
en last hebt van een negatief gevoel. Gezonde 
afstand, er even lekker boven hangen, doet wonde-
ren. Met die wijze les besluit ik deze laatste column 
van mijn hand voor Schooljournaal. Gewoon, omdat 
ik het recht heb een mening te hebben.

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

Ik wil vluchten uit de dagen,
uit de drukte van de tijd

en mij in de stilte wagen,
zoeken, Die gekomen zijt.

Deze keer moet ik Hem vinden,
niets wat mij weerhouden zal,

niets en niemand kan mij binden
op de weg naar krib en stal.

Op die weg van echt geloven
met de pijn van alle schuld

dwingt het Kind mij om te loven
waar belofte wordt vervuld.

Wim Plomp
uit: Een zilvermeeuw in gouden zon

Wim Plomp (1931) debuteerde in 1989 met de dichtbundel Een aarden vat. Hij 
stond bekend om zijn gedichten waarin steeds een kleine meditatie zit. Plomp  
gaf daarin weer waar de kracht van het geloof te vinden is, maar ook hoe gemak-
kelijk de twijfel binnensluipt. Nog voor zijn overlijden, eind jaren negentig, 
verscheen Plomps laatste gedichtenbundel Elke dag opnieuw.

Een laatste les…

 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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Regeldrukagenda 
gaat strijd aan 

met bureaucratie
Iedereen is het erover eens: er moet een einde komen aan de overbodige papieren rompslomp 

in het onderwijs. Werkgevers, werknemers en ministerie ondertekenen komende week de 
zogenaamde Regeldrukagenda 2014-2017. Docent Klassieke Talen Marieke van den Bosch dacht 

erover mee en zegt: ‘Ik heb goede hoop dat er iets gaat gebeuren aan de hoge werkdruk.’

op de kaart staat, vind ik winst en een belangrijke eerste stap. 
Alle partijen vinden dat er iets moet gebeuren en daar kunnen 
we elkaar op aanspreken.’ 

PLANNEN SCHRIJVEN
In 2013 hield CNV Onderwijs een peiling onder haar leden 
over werkdruk. Daaruit kwam naar voren dat niet de lessen, 
maar juist lesgebonden taken (zoals oudercontracten, lesvoorbe-
reiding, handelingsplannen) en niet-lesgebonden taken de hoge 

In het vorig jaar gesloten Nationaal Onder-
wijs Akkoord (NOA) staat de afspraak dat 
de regeldruk zou worden aangepakt. Helen 
van den Berg, voorzitter CNV Onderwijs, is 
blij met het resultaat: ‘We weten natuurlijk 
allemaal dat werkdruk en regeldruk een 
probleem zijn en CNV Onderwijs bepleit al 
jaren maatregelen om daar wat aan te doen. 
Dat het probleem nu duidelijk bij iedereen 

Illustraties: Susi Bikle



werkdruk veroorzaken. Op de vraag in welke taken fl ink gesne-
den zou kunnen worden, stonden op de eerste drie plaatsen: 
handelingsplannen schrijven, groepsplannen en vergaderingen. 
Ook bij de antwoorden op de open vragen kwam de admi-
nistratieve last veelvuldig naar voren als grote werkdruk- en 
irritatiebron. Van den Berg: ‘Vanuit dit onderzoek hebben we 
veel praktijkgeluiden laten horen in de besprekingen over de 
Regeldrukagenda. Ook ons webinar over werkdruk en de drie 
bijeenkomsten met de Inspectie van vorig jaar, hebben bouw-
stenen aangedragen voor de afspraken die nu gemaakt zijn.’  

FABELS EN FEITEN
In de Regeldrukagenda is afgesproken dat de Inspectie actief 
gaat communiceren over fabels en feiten (zie schema in dit 
artikel). Van den Berg: ‘Handelingsplannen en groepsplannen, 
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de grote irritatie voor onze leden, zijn dus 
helemaal niet verplicht. Als leraren dit zien, 
kunnen ze daarmee naar hun leidingge-
vende: “Het is niet verplicht, waarom doen 
we het dan?”, eventueel ondersteund door 
hun MR, die op zijn beurt weer gesteund 
kan worden door CNV Onderwijs. Het feit 
dat deze afspraken gedragen worden door 
zowel werknemers als werkgevers, maakt het 
makkelijker bespreekbaar. Ik verwacht dat 
dit helderheid schept over wat moet en wat 
niet en dat het op den duur de werkdruk 
zal verminderen.’ Administratieve zaken die 
na deze verhelderingen over plichten nog 
overblijven, kunnen gemeld worden bij een 

NIET VERPLICHT VERPLICHT

Toetsen Een kleutertoets is niet verplicht. De toetsen die bij 
het lesmateriaal horen dat veel scholen gebruiken, 
zijn niet verplicht. De school kan zelf beslissen over 
de hoeveelheid toetsen. 

Een eindtoets voor alle leerlingen van groep 8 voor 
taal en rekenen is verplicht vanaf 2015. Dit met 
uitzondering van moeilijk lerende, meervoudig 
gehandicapte of pas kort in ons land zijnde kinde-
ren en leerlingen in speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs.  

Leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem van Cito is niet verplicht. 
Scholen zijn vrij te kiezen hoe ze ontwikkelingen in 
kaart brengen.

Er moet een samenhangend systeem zijn voor 
het volgen van prestaties en ontwikkelingen van 
leerlingen. Ontwikkelingen laten zien is voldoende. 
Daarbij is er voorkeur vanuit de Inspectie voor 
het eens per jaar afnemen van een landelijk genor-
meerde toets in alle leerjaren. 

Volgen sociaal emotionele 
 ontwikkeling

Scholen zijn niet verplicht tot gebruik van bv 
SCOL of ZIEN. Scholen zijn vrij in het kiezen van 
een (eigen) systeem.

Scholen moeten de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van leerlingen volgen. Daarbij is er voorkeur 
voor de gegevens uit zelfrapportage door leerlingen.

Kleuterobservaties Kleuterobservaties zijn niet verplicht Scholen moeten de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van leerlingen volgen.

Individueel handelingsplan Individueel handelingsplan is niet meer verplicht

Ontwikkelingsperspectief Ontwikkelingsperspectief hoeft niet voor het basis 
ondersteuningsaanbod (begeleiding dyslexie,  kort-
durende remedial teaching).

Een ontwikkelingsperspectief is verplicht voor 
alle leerlingen in het reguliere onderwijs die extra 
ondersteuning nodig hebben en voor leerlingen in 
het speciaal (basis) onderwijs. Leerlingen kunnen 
daarbij geclusterd worden.

Groepsplan Een groepsplan is niet verplicht. Minimale plannen 
als didactisch hulpmiddel zijn voldoende.

MOET DAT VAN DE INSPECTIE OF NIET? 
(primair onderwijs)

In het algemeen geldt dat er geen hele boekwerken aan administratie en registratie verplicht zijn. De school moet 
duidelijk maken dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Dat leerlingen datgene krijgen wat nodig is. De invulling 
hiervan is aan de school zelf.



meldpunt van het ministerie, waardoor 
er een volledig beeld ontstaat van de 
regeldruk op scholen. Verder gaan amb-
tenaren in de schoolpraktijk de werk- en 
regeldruk ervaren en onderzoeken. Ook 
zal er iets gedaan worden aan dubbele 
registratie van school- of leerlinggege-
vens, zodat scholen niet steeds lastig 
gevallen worden met verzoeken om 
informatie.

GOEDE HOOP
Marieke van den Bosch, docent Klas-
sieke Talen op het Christelijk Lyceum 
Delft en lid van de Sectorraad Voort-
gezet Onderwijs van CNV Onderwijs, 
praatte mee over de regeldrukagenda in 
de werkgroep voortgezet onderwijs. Ze 
heeft goede hoop dat de maatregelen die 
in de agenda staan iets gaan veranderen 
aan de hoge werkdruk in het onderwijs. 
Ze noemt drie afspraken waar ze hoge 
verwachtingen van heeft. ‘De duidelijke 
voorlichting van de Inspectie: niet alles 
wat in de wandelgangen “moet van 
de Inspectie”, moet ook altijd van de 
Inspectie. Als je wel iets moet vastleggen, 
hoeft dat niet altijd pagina’s lang, het 
kan ook korter. In het voortgezet onder-
wijs komen regels waar docenten last 
van hebben vaak niet zozeer van de over-
heid, maar van de school zelf. Daarom is 
afgesproken dat de professionele dialoog 
op school hierover gestimuleerd wordt. 
Dat is het tweede punt waar ik veel van 
verwacht. Teams en leiding moeten met 
elkaar in gesprek over vragen als: hoe 
vaak moet je toetsen? Zijn al die toetsen 
wel nodig? Hoe snel moeten toetsen 
nagekeken zijn? De derde actie waar ik 

goede hoop door krijg is de opstelling van een handreiking 
over taakbeleid en slim omgaan met tijd. Nu wordt op scholen 
heel verschillend omgegaan met bijvoorbeeld het aantal leswe-
ken, opslagfactor en vaste voet. Dit zijn zaken die een voelbare 
invloed op de werkdruk hebben.’

UITSMEREN
Van den Bosch is heel blij met haar eigen school op dit punt. 
‘Wij hebben met MR en directie gekeken aan welke knoppen 
je kunt draaien om iets aan de werkdruk te doen. We werken 
met 38 lesweken van 24 lesuren, hebben de tijd voor voorbe-
reiding per lesuur iets verhoogd en het aantal benodigde uren 
voor mentoraat uitgebreid. Daardoor blijft er minder tijd over 
voor andere taken. Er zijn wat taken naar het onderwijsonder-
steunend personeel gegaan en bepaalde dingen doen we niet 
meer of minder uitgebreid.’ Zelf ervaart Van den Bosch haar 
werkdruk niet als heel hoog. ‘Ik werk wel bewust vier dagen 
omdat ik ook veel voor de bond wil doen.’ 

VERTROUWEN
CNV Onderwijs heeft in het overleg erg gehamerd op de 
gevolgen van de meten-is-weten-cultuur en teaching to the test. 
Afgesproken is dat op schoolniveau in primair en voortgezet 
onderwijs de dialoog gestimuleerd wordt over toetsing: wat 
is nodig en hoe vaak? En dat er een onderzoek komt naar 
de gevolgen van de meten-is-weten-cultuur in het voortgezet 
onderwijs. Van den Berg: ‘Dat wil niet zeggen dat het van van-
daag op morgen verandert, maar het is goed dat iedereen zich 
ervan bewust raakt dat het is doorgeschoten. CNV Onderwijs 
wil dat er een andere manier van kwaliteitstoezicht in het 
onderwijs ontstaat, uitgaande van vertrouwen in de leraren en 
een professionele lerende cultuur.’ 
De lijst met maatregelen in de Regeldrukagenda is omvangrijk. 
Na 17 december, de dag van ondertekening door alle partijen, 
staat hij op www.cnvo.nl. Van den Berg verwacht dat alle afspra-
ken samen er voor zullen zorgen dat de werkdruk afneemt in 
het onderwijs. ‘Het zou mooi zijn dat als over drie jaar deze 
Regeldrukagenda is uitgevoerd, leraren een veel groter deel van 
hun tijd kunnen besteden aan onderwijs.’

Ciska de Graaff
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Dus, bij VGZ kan ik  
rekenen op goede zorg 
én collectieve korting. 
Want bij VGZ maken we goede afspraken met zorgaanbieders op basis van 
medische kwaliteit, klantervaringen en betaalbaarheid. Daarbij profiteert u  
via CNV Onderwijs van vele voordelen op uw zorgverzekering:

✔ 5% korting op de basisverzekering VGZ Goede Keuze
✔ 10% korting op de basisverzekering VGZ Eigen en Ruime Keuze
✔ 5% korting op de aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best
✔ 5% korting op de Alles-in-1 Pakketten Gezin en Fit & Vrij
✔ Ruime vergoedingen voor o.a. fysiotherapie, tandzorg, brillen en lenzen

Ontdek waarom u ook in 2015 goed zit bij VGZ.

Bereken uw premie op vgz.nl/cnvo

* Premie van VGZ Goede Keuze op basis van € 375 verplicht eigen risico, inclusief 5% collectiviteitskorting.

Basisverzekering voor€ 91,15*



‘Zon’ klinkt het trots, maar wel moeizaam uit 
de mond van de 12-jarige Shams, precies op 
het moment dat directeur Kees Bouma met 
ondergetekende in zijn kielzog het lokaal van 
leerkracht Yvonne Oosterhuis komt binnen 
stappen. ‘Shams is het Arabische woord 
voor zon’, verduidelijkt de juf van het meisje. 
Bouma lacht naar haar: ‘Jij bent het zonne-
straaltje van de klas.’
Dit is de groep leerlingen van 9 tot 12 jaar, 
en soms zelf ouder, op de in september 
heropende basisschool ’t Hunnedal in het 
Groningse gehucht Onnen. Iedere ochtend 
neemt het aantal dorpelingen met ongeveer 
twintig procent toe. Dan arriveren de onge-
veer tachtig kinderen, zichtbaar door hun gele 
hesjes, lopend vanuit het buiten de bebouwde 
kom gelegen asielzoekerscentrum. Oosterhuis: 
‘Ik leer ze Nederlands en zij mij Arabisch. 
Hier werken is een uitdaging, maar de kinde-
ren zijn erg gemotiveerd. De boom ….the tree’, 
vertaalt ze in het Engels, omdat een aantal 
kinderen die luisteren naar namen als Aya, 
Yaman, Semen, Shahed, Abdullah, Imil en 
Layla deze taal vooralsnog beter begrijpen.

ROCKVETERAAN
‘We hebben nu meer leerlingen dan ooit 
tevoren’, zegt Bouma. Hij geeft ook leiding 
aan basisschool De Borg in Haren, die ruim 
twee jaar geleden fuseerde met de Onnense 
school, toen deze met sluiting werd bedreigd. 

Hij geniet van de uitdaging, die het op poten zetten van de asielzoe-
kerschool met zich meebrengt, maar hij heeft het nog nooit zo druk 
gehad. Met zijn plukkerige haardos, spijkerbroek en laarzen onder een 
strak blauw colbertje en overhemd met wilde wit-blauwe motieven, 
zou hij niet misstaan in een band met rockveteranen. ‘Iets meer dan 
een week voor de teldatum van leerlingen van asielzoekersscholen 
(1 oktober, red.) werden wij benaderd door de gemeente Haren om 
verder te praten over onderwijs aan deze kinderen, merendeels in 
de basisschoolleeftijd en vrijwel allemaal van Syrische komaf. Een 
aantal schoolbesturen was intussen afgehaakt, en van de wel aanwezige 
besturen (De Borg is een éénpitter, red.) waren wij de enigen die de 
klus wel wilden klaren. Ik snap dat wel, want als je de organisatie van 
je school niet op tijd rond krijgt, loop je een paar ton aan subsidie mis. 
De eerstvolgende teldatum zou pas op 1 februari zijn. Het betekende 
uiteraard stress, want we moesten nog personeel aannemen en leerme-
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‘School geeft houvast in hun leven’
Tweede leven dorpsschool door kinderen Syrische asielzoekers

Door gebrek aan leerlingen ging 
basisschool ’t Hunnedal in Onnen twee 

jaar geleden dicht. Inmiddels is het dorp 
een asielzoekerscentrum en tientallen 

Syrische kinderen rijker. Noodgedwongen 
is het slot van de deuren gehaald en 

wordt er weer volop onderwijs gegeven, 
met her en der bijeengesprokkeld 

meubilair en lesmateriaal.

Marjan Staal: ‘Ik had niet verwacht dat ik zo snel een band met deze            kinderen zou opbouwen.’
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thodes uitzoeken. Aan mijn collega’s van 
andere scholen in de provincie Groningen 
vroeg ik om overtollig meubilair. Toen wij 
de eerste weken lesgaven in een ruimte van 
het asielzoekerscentrum, heeft de gemeente 
dit gebouw opgeknapt en weer geschikt 
gemaakt voor onderwijs.’

BAANGARANTIE
Bouma zegt zijn team vooral geselecteerd 
te hebben op motivatie en  nauwelijks op 
ervaring, hoewel er drie vaste krachten van 
De Borg met baangarantie zijn overgeko-
men. ‘Wie een vaste baan heeft, kiest niet 
zo snel voor een onzekere toekomst op een 

asielzoekerschool. Over drie jaar gaat deze school weer dicht, heeft 
het Centraal Orgaan opvang  Asielzoekers (COA) afgesproken met de 
gemeente. Begrijpelijk, want op een bevolking van 500 mensen is een 
aantal van 480 asielzoekers natuurlijk best veel. Maar je weet het nooit, 
want ik verwacht niet dat alle brandhaarden tegen die tijd ineens zijn 
opgelost.’
Onderwijsassistent Sena Tahiri, 14 jaar geleden uit Montenegro (toen 
nog Servië) gevlucht vanwege haar islamitische achtergrond, houdt 
zich met de kleuters bezig. ‘Ik weet wel ongeveer wat deze kinderen 
doormaken. Ik was 22 en mijn dochter tweeënhalf toen ik naar Neder-
land kwam.’ Haar takenpakket bestaat, zoals ze zelf zegt, uit: ‘Aandacht 
geven, knuffelen, maar vooral spelen, en daarvan kunnen genieten.’ 

DUPLO
‘Het klinkt misschien vreemd, maar deze kinderen moeten (weer) leren 
spelen. Wat dat betreft kunnen we nog wel wat constructiemateriaal 
gebruiken, zoals Duplo, Lego en K'nex’, legt Bouma uit. Hij noemt 
het sociaal welbevinden van de kinderen zijn belangrijkste opdracht. 
‘We weten niet wat ze hebben meegemaakt. Misschien valt het mee, 
omdat de ouders bijtijds zijn gevlucht. Voor een kind lijkt het me al 
traumatisch genoeg om je land  hals over kop te moeten verlaten. Hier 
in Onnen zijn ze maar tijdelijk. Ze stromen door naar een opvangplek 
van waaruit hun asielverzoek behandeld wordt. Met de Kerst zit hier 
een compleet andere groep.’ Hij vindt het onderlinge niveauverschil 
groot. ‘Je merkt dat veel kinderen niet geleerd hebben naar school 
te gaan. De ouderen hebben nog een basis meegekregen, voordat de 
oorlog uitbrak in Syrië. Maar er zitten achtjarigen tussen die nauwelijks 
weten hoe ze een pen moeten vasthouden.’

MIMIEK
Voor Marjan Staal, al 25 jaar leerkracht op De Borg, is lesgeven aan 
asielzoekerskinderen een compleet nieuwe uitdaging. ‘Deze kinderen 
spreken geen woord Nederlands. Contact maken doe je met je mimiek: 
je gebruikt voordurend je handen en gebaart veel. Ik heb een vast 
contract, het was voor mij een veilige sprong in het diepe.’ Ze vindt 
het heerlijk dat ze op haar leeftijd nog wat anders kon gaan doen. 
‘Het is leuk werk, maar wel naar dat de kinderen (ze geeft les aan de 
kleutergroep, red.) steeds weer weg gaan. Afgelopen week zelfs acht. Ik 
had ook niet verwacht dat ik zo snel een band met ze zou opbouwen 
vanwege de taalbarrière.’ Ontroerd: ‘Ze komen steeds bij me, plukken 
bloemetjes voor me en geven me de helft van hun eten. “Dat is voor 
juuf”, zeggen ze dan. En je moet het aannemen, anders beledig je hen. 
Dat ze zich hier veilig voelen, vind ik misschien wel het allerbelangrijk-
ste. Niet alle kinderen zijn met hun ouders hier. School geeft houvast 
in hun leven.’

Peter Magnée

‘School geeft houvast in hun leven’
Tweede leven dorpsschool door kinderen Syrische asielzoekers

Marjan Staal: ‘Ik had niet verwacht dat ik zo snel een band met deze            kinderen zou opbouwen.’

Foto: Antoinette Borchert
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‘Een kind dat vandaag voor het eerst naar 
school gaat, solliciteert in 2032 naar zijn 

eerste baan.’ Dat zei staatssecretaris Sander 
Dekker op 17 november bij de aftrap van de 
nationale brainstorm #onderwijs2032. Floor, 

net 4 jaar, ging op die dag voor het eerst 
naar school, de Van Asch van Wijckschool in 

Utrecht. Een fotoimpressie.
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Als lid van CNV Onderwijs 
krijgt u bij OHRA 9% korting

Direct regelen

Handig zeg, altijd keuze met een OHRA Zorgverzekering

Bij OHRA heeft u altijd vrije zorgkeuze. U kiest zelf uw ziekenhuis, specialist, fysiotherapeut etc.

Sluit u uw zorgverzekering af via CNV Onderwijs, dan bepaalt u zelf hoe u uw verzekeringszaken

regelt. U kiest: 

 Of u uw verzekeringszaken schriftelijk, telefonisch of via internet regelt.

 De hoogte van uw eigen risico.

 Of u uw eigen risico gespreid wilt betalen.

Kies voor gemak

Bij OHRA regelt u uw verzekeringszaken het snelst online. Heeft u een rekening ontvangen 

van uw zorgverlener? Met de OHRA App declareert u met uw mobiele telefoon.

Direct regelen? 

www.ohracollectief.nl/cnvo3725  

OHRA_Advertentie_Onderwijs 210x297.indd   1 24-11-14   17:36



Bij Foto Koch altijd 
keuze uit twee foto’s

Traditioneel Puur

Naast de klassieke pasfoto maken we ook altijd een actiefoto, waar kinderen 
‘losser’ opstaan. Vanaf 1 januari is dat een pure foto.

Met ‘puur’ bedoelen we dat we het kind in verschillende natuurlijke poses 
vastleggen. Onze fotografen weten hoe het werkt: ieder kind is anders en heeft 
een eigen houding. Verlegen, stoer, open, spontaan.

FOTO KOCH

schoolfotografie

Bezoek onze stand 
en maak kans op €500!

Van 27 tot 31 januari staan we op de 
NOT-beurs in Utrecht. Kom naar onze 
stand, ga zelf ‘puur’ op de foto en maak 
kans op een waardecheque van 
€500 voor uw school. De foto krijgt u 
gratis thuis gestuurd. 

De Nationale Onderwijstentoonstelling is 
dé vakbeurs voor onderwijsprofessionals. 
Foto Koch vindt u in Hal 8, in stand D071.

www.fotokoch.nl
� /fotokochschoolfotografie
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Sluit u uw zorgverzekering af via CNV Onderwijs, dan bepaalt u zelf hoe u uw verzekeringszaken

regelt. U kiest: 

 Of u uw verzekeringszaken schriftelijk, telefonisch of via internet regelt.

 De hoogte van uw eigen risico.

 Of u uw eigen risico gespreid wilt betalen.

Kies voor gemak

Bij OHRA regelt u uw verzekeringszaken het snelst online. Heeft u een rekening ontvangen 

van uw zorgverlener? Met de OHRA App declareert u met uw mobiele telefoon.
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Werk &Recht
VERLAGING VOORWAAR-
DELIJK PENSIOEN GAAT 
 LATER IN
Wie uiterlijk 1 mei 2015 volledig met ABP Keuzepen-
sioen gaat, ondervindt geen nadeel van de versobering 
van het voorwaardelijk pensioen. Wie uiterlijk 1 mei 
2015 met deeltijdpensioen gaat, ontloopt de verlaging 
gedeeltelijk. Aanvankelijk zou de beperking van het 
voorwaardelijke deel van het pensioen al gelden bij 
ingang van het pensioen op of na 1 januari 2015. Dit 
is nu tot na 1 mei uitgesteld om deelnemers de tijd te 
geven een goed beargumenteerde keuze te maken om 
hun pensioen al dan niet wat eerder te laten ingaan. 
Het totale pensioenresultaat valt door de beperking 
van het voorwaardelijke deel in de meeste gevallen 
maximaal 1 à 2 procent lager uit. Het pensioen één 
maand naar voren halen leidt tot een verlaging van iets 
meer dan een half procent. Het pensioen met meer 
dan 2 à 3 maanden naar voren halen (ten opzichte van 
het oorspronkelijke plan) zal dus over het algemeen 
niet voordelig kunnen zijn.

LEDEN STEMMEN IN MET 
CAO HBO
Een overgrote meerderheid van de leden heeft posi-
tief gereageerd op het Principeakkoord Cao Hbo 
2014–2016. Er wordt nu hard gewerkt om de afspra-
ken vast te leggen in defi nitieve teksten. Zodra hier 
overeenstemming over is bereikt komen de teksten op 
www.cnvo.nl te staan. Let op: er kan nog tot eind 2014 
ingestapt worden in de Seniorenregeling onderwijs-
personeel hbo (SOP). Wie 55 jaar of ouder is komt in 

aanmerking voor deze regeling. De nieuwe Werk-
tijdvermindering Senioren gaat gelden voor 

werknemers die de AOW-gerechtigde 
leeftijd min 10 jaar bereiken met een 

werktijdfactor van minstens 0,4 en 5 
aaneengesloten dienstjaren in het hbo. Deze regeling 

gaat in per 1 januari 2015. De regeling Duurzame 
Inzetbaarheid, die voor alle medewerkers in het hbo 
geldt, treedt in werking op 1 augustus 2015. 

NETTO INKOMEN OMHOOG 
DOOR LAGERE PENSIOEN-
PREMIE
Door het recente akkoord over aanpassing van de 
ABP-regeling wordt er volgend jaar minder pensioen-
premie bij de werknemer ingehouden. Daardoor gaat 
het netto loon met ongeveer 1 procent omhoog. Door 

ABP kan weer niet indexeren 
Het bestuur van ABP heeft opnieuw moeten 
besluiten de pensioenen en opgebouwde pensioen-
aanspraken op 1 januari niet te laten meegroeien 
met de gemiddelde loonontwikkeling in de secto-
ren overheid en onderwijs. Die loonontwikkeling 
bedroeg 0,63 procent. Door het weer niet indexe-
ren loopt de cumulatieve indexatieachterstand op 
tot 9,93 procent. Het besluit van het bestuur was 
onvermijdelijk omdat de dekkingsgraad van ABP 
eind oktober (het peilmoment voor de indexatie-
beslissing) was gedaald naar 102,3 procent. Bij een 
dekkingsgraad beneden de (volgens de huidige 
regels) minimaal vereiste 104,2 procent mag ABP 
niet indexeren. Oorzaak van de lage dekkingsgraad 
van ABP is de tot nieuwe diepterecords gedaalde 
rente. Doordat er niet geïndexeerd kan worden 
lopen de gepensioneerden ook een nabetaling over 
2014 van 0,21 procent en een eenmalige uitkering 
van 0,23 procent mis. Het kabinet wil in 2015 
nieuwe pensioenregels invoeren, die indexatie nog 
moeilijker zullen maken. Onder de nieuwe regels 
is er pas enige indexatie mogelijk bij een dekkings-
graad boven de 110%. Ook wil het kabinet dat 
ABP met een nog ongunstiger rente moet gaan 
rekenen. CNV Onderwijs blijft zich hard maken 
voor pensioenregels die ABP de ruimte bieden de 
indexatieambitie waar te maken.
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het akkoord gaat ook de premie voor de werkgever 
omlaag. Ook die premieverlaging moet ten goede 
komen aan de werknemer. Uit deze verlaging kan een 
(extra) verhoging van het bruto salaris met ongeveer 0,8 
procent worden gefi nancierd. Daarover worden aan de 
cao-tafels nadere afspraken gemaakt. Meer informatie 
over de pensioenpremies in 2015 is te vinden op 
www.cnvo.nl. 

RUIMERE PENSIOENMOGE-
LIJKHEDEN VOOR ZZP’ERS
Wie deelnemer was van ABP en ZZP’er is geworden 
kan vanaf volgend jaar nog 5 jaar pensioen blijven 
opbouwen bij ABP. Dit was drie jaar. Ook komt er 
volgend jaar een nieuw pensioenfonds, specifi ek voor 
ZZP-ers, dat veel fl exibiliteit biedt.

MANTELZORGER WIL GOEDE 
VERLOFREGELING
Mantelzorgers die zorg voor een dierbare combineren 
met een baan willen graag doorwerken. Dit blijkt uit 
een opiniepeiling van het CNV. Van de werkende man-

telzorgers wil 65 procent gebruik maken van fl exibele 
werktijden. Ook vindt 65 procent het van belang dat 
het salaris wordt doorbetaald tijdens het verlenen van 
mantelzorg. En 60 procent geeft aan dat er behoefte 
is aan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 
Mensen gaven deze antwoorden onafhankelijk van of 
ze zelf wel of niet mantelzorg verleenden. Mantelzorg 
blijft in de meeste gevallen een privézaak. Liefst 85 
procent van de werkende mantelzorgers maakt geen 
gebruik van gemeentelijke regelingen. Ook maakt 
ruim 80 procent van de ondervraagden geen gebruik 
van verlofmogelijkheden of aangepaste werktijden 
op het werk. Terwijl een grote meerderheid van de 
ondervraagden daar wel behoefte aan heeft. Periodes 
van verlof zijn al goed geregeld bij bijvoorbeeld zwan-
gerschap, maar nog niet voor het verlenen van lang-
durende zorg. CNV-voorzitter Maurice Limmen: ‘Een 
mantelzorger die minder gaat werken om te kunnen 
zorgen voor een ernstig zieke, moet dat niet helemaal 
uit eigen zak hoeven te betalen.’ De vakcentrale CNV 
pleit voor een collectieve regeling van de fi nanciering 
van mantelzorg.
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In 2012 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) 
geëvalueerd. Daaruit bleek dat deze een stuk beter was dan de 
WMO, de vorige medezeggenschapswet. Toch waren er zaken 
die nog beter zouden kunnen. Zo blijft er geharrewar over 
faciliteiten, ‘vroegtijdige’ informatie en ook het overleg tussen 
(G)MR en zijn partner (directie of bestuur) kan beter. Om die 
reden is Versterking medezeggenschap ontstaan, bestaande  uit 
vakbonden, werkgeversorganisaties, ouderverenigingen en het 
LAKS. Er zijn 21 gedragsankers beschreven om medezeggen-
schap te bevorderen en ook een aantal handleidingen. Een 
daarvan is het ‘ambitiegesprek’ tussen bevoegd gezag en MR. 
Deze handleiding kan de (G)MR gebruiken om met hun over-
legpartner te bespreken wat de ambities van beide kanten zijn 

Hoe zorgen we voor 
een constructiever 
overleg met ons 
bestuur?

en hoe je deze omzet in heldere afspraken. De handleiding is 
gratis te downloaden via www.infowms.nl.
Willen bestuur en (G)MR ondersteuning bij het toepassen 
van deze handleiding, dan kan dat. Versterking medezeggen-
schap heeft als uitgangspunt dat (G)MR en bevoegd gezag in 
gezamenlijkheid medezeggenschap vorm moeten geven. De 
ondersteuning is dus bedoeld voor (G)MR ‘en die samen met 
het bevoegd gezag ondersteuning willen. Wees er snel bij: de 
eerste honderd ondersteuningsaanvragen voor deze (en andere 
handleidingen) zijn gratis. Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar de sites: www.versterkingmedezeggenschap.nl of 
www.infowms.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met 
uw eigen MR-Partner.

VRAAG:

ANTWOORD:
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Je leeft, je verandert, Loyalis verandert met je mee

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

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

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

In elk geval zonder financiële zorgen.’

Loyalis.nl/beschermmijngezin
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Mijn masterstudie sluit ik af met een onderzoek naar 
de wederkerige relatie tussen de werking van het brein 
en leren. Het onderzoek richt zich op leerlingen die een 
mbo-2 opleiding volgen. In mijn onderzoek ga ik uit van 
de basis dat alle gedrag voortkomt uit elektrische activi-
teit en chemische processen, het brein gedrag stuurt en 
gedrag weer invloed heeft op het brein en evolutie een 
volstrekt willekeurig proces is. 
Dit is mijn laatste column van het jaar 2014 en, hoewel het 
u misschien ontgaan is, is dit tevens de laatste van een 
drieluik van columns betreffende het onderwerp emotie 
en ratio. Emotie is een evolutionair ouder systeem dan 
ratio. Daar waar emotie en ratio strijdig zijn, wint emotie 
het altijd. In mijn column van oktober schreef ik over het 
effect dat belonen en straffen heeft op het brein. Belonen 
werkt emotioneel beter dan straffen, maar de onder-
wijsratio is veelal gericht op straffen. In mijn column van 
november heb ik een aantal betrokkenen op vlijmscherpe 
wijze laten ervaren hoe het voelt om beloond of gestraft 
te worden. De docenten werden beloond en voelden zich 
(h)erkend. Anderen voelden zich gestraft en reageerden 
navenant. De column had een populistische insteek (ook 
daar speelt emotie een belangrijke rol) en dreef beide 
partijen emotioneel gezien uiteen. Er waren ook docenten 
die zeiden dat ik dit niet kon maken. Toch gaven ze me 
na wat doorvragen inhoudelijk niet helemaal ongelijk. 

Bij emotie gaat het echter niet meer om inhoudelijk 
gelijk of ongelijk. Ratio/inhoud wordt volledig verblind 
door het felle schijnsel van emotie, zeker naarmate 
tegenovergestelde standpunten extremistischer 
worden. Evolutionair gezien is samenwerken van groot 
belang. Het brengt ons in alle opzichten verder. In het 
onderwijs hebben we vanuit onze verschillende rollen 
en verantwoordelijkheden één gezamenlijk belang: 
onze leerling en het benutten van zijn leervermogen. 
Succes gaat niet alleen gepaard met het gezamenlijk 
delen van de inhoud. Doorslaggevend is het delen van 
dezelfde emotie, want diezelfde emotie kan ons ook 
verbinden.
Voor alle gedupeerden van mijn vorige column heb ik 
een presentje als ze zich melden. Voor iedereen die 
mij naar aanleiding van die column op (emotionele) 
handen droeg, heb ik maar één tip: zoek de verbinding. 
Dat is wat het onderwijs sterker maakt. Samenwer-
ken voegt veel meer toe dan samen werken. Als we 
de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren, lukt 
ons dat niet zonder elkaar. Bestuur-management-
staf-leraar-leerling. Het onderwijs wordt kwalitatief 
beter als zij samen de verbinding zoeken. Zo werken 
de hersenen namelijk. Ik wens u prettige Sinterklaas 
en Kerstdagen. Het zijn bij uitstek de feesten van onze 
onderlinge emotionele binding. 

Emotie versus ratio 
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 BELONEN WERKT EMOTIONEEL 
BETER DAN STRAFFEN, MAAR 

DE ONDERWIJSRATIO IS 
VEELAL GERICHT OP 

STRAFFEN

COLUMNCOLUMN
Ruud van Diemen

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

Nederland 
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‘CNV Onderwijs was, is en blijft 
herkenbaar’

‘Toen ik aantrad hebben we een worst-case scenario ontwikkeld dat uitging van 48.000 leden. 
Door hard te werken aan een (re)vitalisering van onze organisatie hebben we dat teruglopende 

ledenaantal gelukkig weten te stoppen. Toch denk ik dat het strategisch juist is dat we samen met 
CNV Publieke Zaak verdergaan als CNV Connectief.’ Dat zegt Cees Kuiper, algemeen secretaris 

van CNV Onderwijs, die op 1 januari met pre-pensioen gaat. ‘Het volume is ook van belang als je 
invloed wilt uitoefenen.’

Algemeen secretaris Cees Kuiper trekt met gerust hart deur   achter zich dicht

lot en daar kan ik slecht tegen.’ Toch legt Cees Kuiper (64), sinds 
eind 2006 algemeen secretaris van CNV Onderwijs, zich neer bij 
het onvermijdelijke. Wel had hij, als de fusie was mislukt, in overwe-
ging willen nemen om tot juni 2015 door te gaan. ‘Nu vind ik dat 
de nieuwe ploeg moet aantreden, ook al zouden ze in mijn ogen best 
wat senioriteit kunnen gebruiken. Zeker nu ook Eric de Macker, 

‘Het is in al die jaren toch mijn club geworden. 
Het naderende afscheid maakt weemoedig en 
doet best een beetje pijn. Als ik had besloten 
tot een carrièreswitch, dan was het eigen keuze 
geweest, maar nu is het gerelateerd aan een fusie 
en mijn leeftijd. Externe factoren bepalen mijn 

Cees Kuiper: ‘Ik 
hoop wel dat het 
besef blijft dat 
CNV Onderwijs 
herkenbaar 
moet blijven 
voor het 
onderwijsveld.’

Fo
to

: E
ri

k 
K

ot
ti

er



Schooljournaal 25

voorzitter van CNV Publieke Zaak, stopt. Overigens ook om een 
goede reden. Hij wil – net als ik – een jongere generatie bestuurders 
niet in de weg staan, nu ze een nieuw hoofdstuk openslaan.’

NIET FLORISSANT
‘Ik denk dat het goed is voor CNV Onderwijs en CNV Publieke 
Zaak om op te gaan in CNV Connectief’, zegt Kuiper. ’Met name 
in strategische zin. Als je invloed wilt uitoefenen op de politiek of 
aan de onderhandelingstafel is het volume ook van belang. Maar 
ook voor het machtsevenwicht binnen het CNV is deze fusie van 
waarde. Of het voor ons als deelsegment van de nieuwe organisatie 
goed uitpakt, moet in de toekomst blijken. Als het besef er maar 
is en blijft dat CNV Onderwijs herkenbaar moet blijven voor het 
onderwijsveld.’
Toen hij aantrad konden vereniging en werkorganisatie wel een 
boost gebruiken, blikt de scheidend vakbondsman terug. ‘We ston-
den er op zijn zachtst gezegd niet fl orissant voor en hanteerden een 
worst-case scenario dat uitging van 48.000 leden. Dat proces heb-
ben we bijtijds weten te stoppen, door te werken aan de vitaliteit 
van onze organisatie. Daar heb ik gelukkig mijn steentje aan weten 
bij te dragen. We hebben intussen fl inke stappen gezet. Toen ik hier 
begon was de professionele ruimte, die we naar buiten toe zo propa-
geren voor onze leden, intern geen prioriteit. Er zat veel te weinig 
cohesie tussen de verschillende afdelingen en activiteiten. Nu is dat 
door de herstructurering van deze vereniging wel anders.’

JUISTE INSTEEK
Tevreden kijkt Kuiper ook terug op de weg die CNV Onderwijs 
insloeg in de richting van een beroepsvereniging. ‘Met de komst 
van sectorraden en stuurgroepen moesten de activiteitenplannen 
van de diverse verenigingsorganen leidend worden. Niet meer 
vergaderen om het vergaderen, maar focussen op de beroepsin-
houd. Daar herkennen de mensen zich in. Dat bijeenkomsten over 
bijvoorbeeld passend onderwijs veel beter worden bezocht worden 
dan die over cao’s, geeft al aan dat we de juiste insteek hebben geko-
zen. Al blijft de traditionele vakbondskant, juridische en collectieve 
belangenbehartiging, die kwalitatief hoogwaardig moet zijn, voor 
mij de fundering van het geheel.’

OPLOSSING
‘Gelukkig bleek het drie sectorenmodel voor ons de oplossing voor 
een fusie met CNV Publieke Zaak. Als CNV Onderwijs in de nieu-
we constructie zou vervagen, zou ik beslist niet meegewerkt hebben. 
We waren herkenbaar, zijn herkenbaar en blijven herkenbaar 
voor de buitenwacht. We zullen onze ambities als sector absoluut 
voortzetten. Dat zijn we verplicht aan de leden van onze vereniging. 
Daarom ben ik volgens sommigen een lastpost geweest bij het tot 

stand komen van deze fusie, met name op het 
gebied van fi nanciën en de organisatiestructuur. 
De rol van CNV Connectief ten opzichte van de 
drie sectoren kun je vergelijken met de relatie zoals 
die nu is tussen de bonden en de vakcentrale. 
Enerzijds hebben ze hun eigen beleid, maar daar 
waar er raakvlakken zijn, zoals sociale zekerheid, 
pensioenen en algemene arbeidsvoorwaarden, kun 
je elkaar vinden. Dan sta je met 125.000 leden 
achter je een stuk sterker tijdens de onderhande-
lingen.’
Is de ‘ledenwinst’ als gevolg van de interne schaal-
vergroting van het CNV geen uitstel van executie? 
Het ledental van maatschappelijke organisaties 
loopt gestaag terug. Kuiper: ‘De relatie tussen werk-
nemer en werkgever geeft per defi nitie een span-
ningsveld. Om tot een evenwichtig arbeidsbestel 
gebaseerd op solidariteit te komen, moet je even-
eens invloed kunnen uitoefenen. Daarom blijft het 
streven naar een zo sterk mogelijke vakbond, hoe 
de structuur met leden verder ook zal zijn. Boven-
dien ben en blijf ik  voorstander van het poldermo-
del, waarbij werkgevers en werknemers om de tafel 
zitten om te komen tot goede afspraken.’

MOBILITEIT
Kuiper kan terugkijken op een carrière waarin hij 
werkzaam was als docent en schoolleider en bij de 
kinderbescherming (hij is van origine orthopeda-
goog). ‘Ik heb nooit langer dan gemiddeld zeven 
jaar ergens gewerkt. Die mobiliteit is me uitstekend 
bevallen. Ik ben meer een bouwer dan iemand die 
consolideert. Op het moment dat het bouwwerk er 
staat vind ik het wel mooi, maar niet meer zo uit-
dagend. Daarbij vind ik mobiliteit belangrijk voor 
mensen om hun horizon te verbreden.’ 
‘Wat ik het meest zal missen als ik de deur na 43 
dienstjaren achter me dichttrek? Naast een aantal 
collega’s die me dierbaar zijn geworden, zijn dat de 
omgang met verschillende leeftijdsgroepen en de 
leden van onze verenigingsorganen. Straks beperkt 
het sociale contact zich hoofdzakelijk tot kinderen, 
kleinkinderen en bevriende leeftijdsgenoten. Maar 
dat hoort nu eenmaal bij deze fase van het leven. 
Ik weet zeker dat er wel weer nieuwe uitdagingen 
op mijn pad zullen komen.’

Peter Magnée

‘CNV Onderwijs was, is en blijft 
herkenbaar’

Algemeen secretaris Cees Kuiper trekt met gerust hart deur   achter zich dicht



Conciërge Paul Draaistra ontvangt uit handen van trotse leidinggevende Maaike Veenstra een boeket bloemen. 
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OOP-dag: nieuwe 
motivatie voor 
onderwijsondersteuners

‘De stuurgroep heeft als doel om meer op de man gerichte 
cursussen mogelijk te maken. Een leven lang leren. We 
willen pleiten voor een functiebeschrijving met alle details 
erin, waarbij we ook de competenties toevoegen. Niet alleen 
op papier zetten wat je moet doen, maar ook wat je moet 
kunnen. Wij streven ernaar dat er meer OOP’ers in de MR 
komen te zitten. Zij verdienen daar een stem en de kans om 
knopen door te hakken’, vertelt Van den Groenendal. De 
stuurgroep wil de aanwezigen graag een gadget aanbieden 
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‘Iedereen is van waarde, maar als er geen 
onderwijsondersteuners zijn, dan loopt het 

hele primaire proces niet.’ Met die woorden 
opent John van den Groenendal, voorzitter 

stuurgroep Onderwijsondersteunend Personeel 
van CNV Onderwijs, op 18 november de 

landelijke OOP-dag in Hotel Belmont in 
Ede. Een dag voor nieuwe motivatie en tijd 

investeren in jezelf. Er is twee rondes keus uit 
negen verschillende workshops. 
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om herinnerd te worden. ‘Het is een kam met een spiegeltje 
en duidt op jezelf profi leren, presenteren en spiegelen aan 
anderen.’

UITBARSTING
‘Agressie is soms een aanslag en soms een cadeautje’, zegt 
Jacob van ‘t Slot, die de workshop Omgaan met asociaal gedrag 

en agressie geeft. ‘Het is een cadeautje omdat het een uiting 
is van gevoel. Mensen gedragen zich zo met een reden. Deze 
vorm van agressie bevat geen doel, is niet uitgestippeld in 
een plan. Het is een moment waarin het allemaal even te veel 
wordt. De groepsdruk en het hoog houden van een reputatie 
leiden naar een kortstondige uitbarsting van emoties, de 
druppel die de emmer doet overlopen. Maar eigenlijk kun je 
deze ontploffi ng koesteren. Wanneer iemand zich niet goed 
voelt en die persoon laat zich bij jou gaan, dan is het een 
teken van veiligheid en een vraag om hulp.’ Van ‘t Slot noemt 
deze uitbarsting ongevaarlijk en snel oplosbaar. De persoon 
heeft een luisterend oor nodig. Erkenning van zijn problemen 
en een veilige plek. Maar er is ook een andere soort agressie: 
instrumentele. Deze vorm is een aanslag. ‘Wanneer agressie 
op instrumentele manier gebruikt wordt, is het een middel. 
Er is goed over nagedacht met welk plan het doel te bereiken 
is. Het wordt gebruikt om status te winnen, te manipuleren 
en te intimideren.’ 

HERKENNING
Vanuit de zaal komen veel reacties van herkenning. Een van 
de deelnemers vertelt over de problemen bij jonge kinderen: 
‘Kinderen gooien stoelen door de klas en elke dag kom ik met 
nieuwe blauwe plekken thuis.’ Maar ook bij tieners zijn er 
problemen. Een van de OOP’ers vertelt over een bedreiging 
bij haar op school. ‘De leerling had een mes op zak en richtte 
het op een collega. We krijgen totaal geen steun van het 
management. Volgens hen was het vast onze eigen schuld. 
Ondertussen wordt het allemaal steeds erger.’ Van ‘t Slot 
schrikt ervan en benadrukt hoe belangrijk een teamvisie is. 
‘Een gezamenlijke aanpak is onmisbaar. De school moet con-
sequent zijn, anders zoekt de leerling telkens een ander slacht-
offer. De aanpak heeft alleen effect als iedereen hetzelfde 
handelt. Het grote gevaar van instrumentele agressie is dat het 
steeds heftiger wordt. De agressors moeten steeds verder gaan 
om hetzelfde doel te bereiken. Daarom is het belangrijk dat 
ze aangepakt worden vanaf het eerste signaal van ongewenst 
gedrag. De kleinste dingen als hoe ze hun jas ophangen of 
naar binnen lopen, kan al een signaal zijn.’ 
De workshopleider geeft aan dat kleinere klassen meer 

overzicht bieden en dat er daardoor 
een beter beeld gevormd kan worden. 
De zaal is het eens en ook zij pleiten 
voor minder leerlingen in één klas. 
De belangrijkste boodschap van de 
workshop is dat de verwachtingen die 
je zelf hebt scherp moeten zijn en dat 
schoolbreed gecommuniceerd wordt. ‘Je 
straalt uit wat je denkt. Leerlingen gelo-
ven niet wat ze horen, maar wat ze zien. 
Een halve grens is een hele uitnodiging 
en het niet toekennen van een straf is 
een beloning. Wees consequent en ga 
samen de strijd aan.’ 

GOUDEN STEUNPILAAR
Conciërge Paul Draaistra is een van de 
winaars van de Gouden Steunpilaar. Hij 
werkt sinds vier jaar als conciërge in het 
gebouw van Zorg en Welzijn van Roc 
Friese Poort in Drachten. ‘Ik ga elke dag 
met heel veel plezier naar mijn werk. Ik 
ben trots op mijn werkgever en dankbaar 
dat ik hier mijn werk mag doen. Wat ik 
fi jn vind aan mijn werk is de omgang 
met jongeren.’ Bescheidenheid siert de 
mens, dat is het motto van veel OOP’ers, 
maar soms mag iemand best laten weten 
waar hij trots op is  in zijn werk en wat 
het zo leuk maakt. Juist daarvoor reikt 
het CNV jaarlijks deze prijs uit. ‘Ik 
probeer het verhaal achter het gedrag 
van jongeren te achterhalen en ik wil 
hen graag helpen als er problemen zijn. 
Daarvoor heb je het vertrouwen van 
hen nodig. Onderdeel uitmaken van 
het leven van jongeren, dat vind ik het 
mooiste dat er is.’

Sophie Hol

OOP-dag: nieuwe 
motivatie voor 
onderwijsondersteuners

WINNAAR GOUDEN STEUN PILAAR
Primair onderwijs: Annelien Westerkamp, onderwijs-
assistent, basisschool Het Mozaïek, Zeewolde 
Mbo: Samantha Nijeboer-Kappers, 
 managementassistent, Alfa College, Groningen
Paul Draaistra, conciërge Roc Friese Poort, Drachten
Hbo: Lahcen Ait Takassit, managementassistent, 
Hogeschool Utrecht, Utrecht



webbedingetjes

@ Op www.schoolenveiligheid.nl is informatie te vinden 

over sociale veiligheid op basis- en middelbare scholen. De 

website verzamelt initiatieven uit het onderwijsveld die voor 

scholen interessant zijn. 

@ Wat wordt er met kerst gevierd? Waarom steken we 

vuurwerk af met oud en nieuw? Deze vragen komen weer 

naar voren nu de feestdagen voor de deur staan. Op 

www.feestweetwatjeviert.nl staat uitleg over alle christelijke 

en niet-religieuze feestdagen in Nederland.

@ De website www.reisgidsdl.nl helpt docenten op een 

praktische wijze op weg voor leermateriaal, met een uitge-

breide collectie van bronnen, werkvormen, tools en rolmo-

dellen.

APENSTAARTJES

Getwitterd

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal wordt gereageerd 

op een bericht van een paar maanden terug dat er een 

minder strakke scheiding moet komen tussen vmbo en 

havo/vwo. Als het aan toenmalig voorzitter Ten Dam van de 

Onderwijsraad ligt, moet een vmbo’er met talent voor bij-

voorbeeld wiskunde dat vak op havo- of zelfs vwo-niveau 

kunnen volgen, liet zij eerder in een interview met School-

journaal weten. Een trainer en onderwijsadviseur reageert 

in de groep: ‘Ik denk dat het voor docenten ook genieten 

is om talentvolle leerlingen een stuk verder te laten komen.’ 

Roostertechnisch is het misschien niet eenvoudig om dit te 

realiseren. Dat laat een coach en trainer weten: ‘Mooi om 

in het voortgezet onderwijs aan te sluiten bij de mogelijk-

heden en kwaliteiten van de leerling. Dat is onze uitdaging. 

Het systeem zit ons alleen in de weg.’ 

Op de Facebookpagina van CNV Onderwijs is een fi lmpje 

te vinden over de toekomst van het onderwijs. Hierin start 

staatssecretaris Dekker een nationale dialoog over de toe-

komst van het onderwijs. Iedereen die een idee heeft hoe 

basisscholen en middelbare scholen zich optimaal kunnen 

voorbereiden op de toekomst, kan dat kwijt op Twitter via 

#onderwijs2032. In het najaar van 2015 moet dit leiden tot 

een breed gedragen visie op wat kinderen moeten kennen 

en kunnen als ze klaar zijn met school. Vervolgens zal die 

visie verder uitgewerkt worden, samen met onder andere 

de docenten.

Naomi Smits (leerkracht groep 5 van 
De Krullevaar in De Meern): 
LL1: ‘Juf je hebt een bultje bij je oor!’ LL2: 
‘Dat is een schoonheidsfoutje!’ #onderwijs 
#klassepret 

Schooljournaal 28
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Je mag mij midden in de nacht wakker maken voor een 
goed boek. En eenmaal een heerlijk boek in handen, dan 
lees ik als hartstochtelijk lezer graag tot in de kleine 
uurtjes door. 
Het fi jne aan het vak van leerkracht is dat ik deze liefde 
voor lezen ongebreideld kan overbrengen. Bovendien is 
lezen gewoon het allerbelangrijkste vak op school. En je 
hebt het ook nog eens voor alle vakken nodig. Daarnaast 
kan het dienen als hobby, een liefhebberij die je in je 
eentje overal kunt uitvoeren. Ik probeer lezen dan ook zo 
aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Zo heb ik natuur-
lijk voorlezen op het rooster staan. Hierdoor blijft het niet 
beperkt tot de laatste vijf minuten, waardoor je altijd als 
het spannend wordt, onderbroken wordt door de zoemer. 
Als je het als leerkracht enthousiast brengt, genieten 
kinderen van alles: moeilijke gedichten, informatieve 
verhalen en sprookjes. Zelfs de oudste jongens van groep 
zes zijn muisstil als ik het nieuwe boek De Sprookjes-
sprokkelaar' voorlees. Soms lees ik ook in een andere 
klas voor. Dan wisselen alle teamleden tegelijkertijd van 
lokaal. Kost nauwelijks organisatie en is gegarandeerd 
succesvol. 
Ook doe ik aan koorlezen. De ene keer lezen de jongens 
een zin en dan de meisjes. Soms loop ik rond en tik 
iemand zachtjes aan die dan een zin voorleest. Hierdoor 
moet iedereen goed meelezen om te weten waar we zijn. 

Dan weer krijgt iemand een rol. Of ik lees zelf een rol. 
Bijvoorbeeld met een Belgisch of Limburgs accent, 
maar het kan ook op z'n Amsterdams of Twents. En de 
bekakte stem doet het ook altijd goed.  
Verder mogen de kinderen mandjeslezen. Daarbij 
kunnen ze kiezen uit verschillende mandjes met 
strips, tijdschriften, poëzie en de prentenboeken die 
ze als kleuter voorgelezen kregen. Alles is daarbij een 
‘veilige keus’. Wat je niet aanspreekt, ruil je weer om. 
Mijn doel is namelijk kinderen met zoveel mogelijk 
genres te laten kennismaken.  
Je mag als kind ook altijd een boek van thuis mee-
nemen. Op dit moment is de verzameling over de 
ruimtevaart van Jarno in onze klas erg hot. Zelf haal 
ik ook geregeld titels bij de bibliotheek en presenteer 
die één voor één, zodat kinderen meteen enthousiast 
voor een boek kunnen kiezen. 
Ten slotte vertel ik geregeld over hoe boeken gemaakt 
worden en over kinderboekenschrijvers. En op vele 
momenten probeer ik kinderen criteria aan te dragen 
- op grond waarvan je een boek kunt kiezen - zoals 
het onderwerp, de titel, de achterfl ap, plaatjes, weinig 
of juist veel tekst of de schrijver. Ik gun iedereen 
namelijk het ontwikkelen van een eigen smaak. 
Een cliché, maar tegelijkertijd ontzettend waar: lezen 
én voorlezen is zo ontzettend leuk.

MIJN DOEL IS 
KINDEREN MET 

ZOVEEL MOGELIJK 
GENRES TE LATEN 

KENNISMAKEN

De lol van lezen 

Helmy van Dooren

Helmy van 
Dooren is 47 
jaar en leer-
kracht van 

groep 5/6 op 
basisschool 

De Korenaar 
in Helmond

COLUMN



Beleid bij talentonderwijs
Om talentonderwijs op school een goede plek te geven, 
is het belangrijk om eerst te weten wat er allemaal 
geregeld moet worden. Novilo begeleidt basis- en mid-
delbare scholen in het creëren van een plek voor ge-
talenteerde en hoogbegaafde leerlingen. Trainer Dick 
Verwij legt uit hoe het beleid op een school bijgesteld 
kan worden om zo hoogbegaafde leerlingen sneller te 
signaleren. De training vindt woensdag 17 december 
van 13.30 tot 16.30 uur plaats aan de Churchilllaan 11 
in Utrecht. De kosten zijn € 95,- en aanmelden kan via 
www.novilo.nl.

Bijeenkomst lerende omgeving

Het beste in elke leerling naar boven halen is voor 

scholen een uitdagende opdracht. Op vrijdag 9 ja-

nuari organiseert het landelijke programma School 

aan Zet van 13 tot 17 uur een bijeenkomst waarin 

wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van scholen 

naar een lerende omgeving. Ook worden er voor-

beelden getoond en is er gelegenheid om met elkaar 

in gesprek te gaan. De precieze locatie wordt op de 

website bekendgemaakt. Info en aanmelden: 

www.schoolaanzet.nl.

Cursus binnenklimaat in lokaal
Wetenschapper binnenmilieu Frans Rasenberg geeft 
op 15 en 16 januari in Praktijkschool voor Bouw & 
Milieu, Antwerpseweg 1 in Gouda, een cursus over 
binnenklimaat. In de meeste scholen is het hiermee 
slecht gesteld waardoor het te warm, koud, benauwd 
of tochtig is. Leerkrachten en schooldirecteuren 
leren aan de hand van natuurkundige principes en 
een luchtmonitor te beoordelen wat er op hun eigen 
school mis is. De cursus Binnenklimaat natuurkundig 
verklaard duurt één dag en kost € 450,-. Een techni-
sche achtergrond is niet nodig. Meer info en aanmel-
den: www.npbm.nl.

Vereniging
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GEPENSIONEERDEN
Utrecht
Dinsdag 16 december, 10.30 uur, 
CNV kantoor, Tiberdreef, Utrecht. 
Netwerkbijeenkomst voor jong-
gepensioneerden, Waar haal je je 
inspiratie vandaan? door Marianne 
van Wessel, trainer CNV Onder-
wijs Academie. Info/aanmelden: 
netwerk utrecht@cnvo.nl ovv 
16-12-2014 Utrecht

INVALLERS
Noord-Holland
Woensdag 21 januari, 17 uur (inloop 
16.30), ’t Trefpunt, L. de Colignystr. 
20, Alkmaar. Netwerkbijeenkomst, 
incl. broodje. Workshops: Lesgeven 
als de beste; Nieuwe ontwikkelingen 
in onderwijsland; Collegiale uitwisse-
ling en rechtspositioneel advies. 
Info/aanmelden: netwerknoord-
holland@cnvo.nl, ovv bijeenkomst 
21-1-12015

Regio Midden
Woensdag 21 januari, 17 uur (inloop 
16.30), CNV kantoor, Tiberdreef 
4, Utrecht. Netwerkbijeenkomst, 
incl. broodje. Workshops: Prezi; 
Digiboard; Collegiale uitwisseling en 
rechtspositioneel advies. Info/aan-
melden: netwerkutrecht@cnvo.nl, 
ovv bijeenkomst 21-1-2015

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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Toiletperikelen (3)
‘Ga maar snel plassen jongen, anders ben je 
te laat denk ik.’
Bezorgd kijk ik naar het ventje bij wie de 
nood blijkbaar heel hoog is. Friemelend 
aan zijn broek springt hij van het ene op 
het andere been maar maakt nog geen 
aanstalten om door te lopen. Ik verwacht 
geen vraag, wel een plas, maar ondanks de 
enorme aandrang blijft het ventje bij mijn 
werk kijken. ‘Wat ga jij daar doen?’, is zijn 
vraag, driftig heen en weer dansend op zijn 
bruine schoentjes. ‘Ik ruim hier plas op van 
kindjes die naast de pot plassen!’ Het is het 
sein voor het geschrokken kereltje nu echt 
zijn behoefte te gaan doen, maar omdat 
hij wel erg laat lijkt, loop ik nieuwsgierig 
mee. Gefascineerd zie ik de strijd die het 
kereltje voert om zijn gulp open te krijgen. 
De sprongen worden steeds hoger en het 
springen steeds breder, maar opeens hoor 
ik een zucht als het hem lukt het volle 
plassertje tevoorschijn te halen. Vrijwel 
direct komt ook het overtollige water mee en 
met een enorme boog wordt het hele toilet 
besproeid, behalve daar waar het in moet. 
De enorme zucht die het mannetje slaakt 
wordt nog overvleugeld door de mededeling 
er achteraan. ‘Oeps, net op tijd...’

Ruud Kooistra is conciërge op de Goede 

Herderschool in Bodegraven 

COLUMN  Ruud Kooistra

Graag nodigen we je uit voor een bezoek aan onze 

stand op de NOT van 27 t/m 31 januari in de 

Jaarbeurs. De NOT is de grootste vakbeurs voor 

professionals in het PO, VO en MBO. Dit jaar staan 

we direct bij de ingang met onze inter actieve 

CNV Onderwijsstand. Ons thema is dit jaar: 

Wat is jouw Superkracht?!

Op onze stand:

• ontdek je jouw kracht door onze test in te vullen

• ontvang je een gratis Tote bag met onderwijsquote

• kun je onder het genot van een heerlijk kopje koffi e 

 terecht met al je vragen

• mag je een superfoto laten maken

Gratis toegang 
NOT 2015
Dé beurs voor en door 
onderwijsprofessionals

Schrijf je nu gratis in via 
www.not2015.nl

27 t/m 31 januari,
Jaarbeurs Utrecht

2014-0105 NOT 2015 advertentie SJ halve pagina.indd   1 24-11-14   15:41



Volop genieten van voordeel. Dat kan met Ledenvoorzieningen van 

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

Je geniet ook van flinke kortingen op de verzekeringen. Ook zijn er leuke 

aanbiedingen op het gebied van vrije tijd. Ook je gezinsleden profiteren mee 

van deze voordelen! Goed geregeld. Goed voor jou. Goed voor elkaar.

Een paar voordelen op een rij
4 5% korting op de premie van de Autoverzekering.

4 10% korting op een Woonverzekering. En 5% extra korting als je ook 

 onze Autoverzekering hebt.

4 5% korting op de premie van de Doorlopende Reisverzekering.

Even Apeldoorn checken
www.centraalbeheer.nl/cnvonderwijs

Even over collectief
voordeel via 
CNV Onderwijs.



Het thema, als hoofdonderwerp op de 
agenda gezet door de Sectorraad Onderwijs-
dienstverlening (ODV) voor hun jaarvergade-
ring, was gekozen omdat veel schooladvies- en 
begeleidingsdiensten, onderwijsadviesbureaus 
en onderwijsontwikkelaars moeite hebben 
het hoofd zelfstandig boven water te houden. 
De overheidsubsidie is ernstig verminderd 
of weggevallen en scholen zijn niet meer ver-
plicht zich tot een vaste aanbieder te wenden. 
De ene na de andere instelling gaat failliet of 
moet zich in allerlei bochten wringen om te 
redden wat er te redden valt. Dat heeft uiter-

aard gevolgen voor werknemers. De Lexus is een Fiat Panda geworden.’ 
Volgens de bond riep naar aanleiding van deze problemen 42 procent van 
de leden van de Sectorraad ODV (meer dan 200 leden) in 2013 de hulp in 
van de afdeling individuele belangenbehartiging van de bond.

VOLVO
Noorda waarschuwde dat de prijzen die onderwijsadviseurs voor hun 
bemiddeling vragen – hetzij als bureau, hetzij als zzp’er – nog altijd veel 
te hoog zijn. In het Noorden, zo betoogde hij, is alles versmolten tot één 
bureau in zwaar weer, waar werknemers slechtere arbeidsvoorwaarden heb-
ben geaccepteerd in de hoop zo hun werk te behouden. Henk Mulders, 
directeur/bestuurder van Expertis Onderwijsadviseurs in Almelo, zag nog 
voldoende kansen voor de onderwijsdienstverleners. Inderdaad minder 
luxe, 3 fte aan ondersteuning op 80 medewerkers, maar er was genoeg 
te doen, desnoods als zzp’er. Veel scholen hanteren volgens hem nog ‘de 
busopstelling uit het industriële tijdperk’, terwijl er toch een algemeen 
aanvaarde tendens is om leerlingen eigenaar te laten worden van hun 
eigen onderwijsproces. Maar ook ontwikkelingen als leren op maat, het 
omvormen van scholen naar lerende en professionele organisaties, krimp 
en partnerschap met ouders boden hoopvolle aanknopingspunten. ‘We 
zijn van expert tot co-creator geworden. Sta daarom ergens voor, zorg voor 
een “personal brand”, zoals Volvo of Albert Heijn, zodat de klant weet wie 
het binnenhaalt.’

PROFESSIE
Hans van Daelen, voorzitter van het Tilburgse schoolbestuur Xpect 
Primair (20 basisscholen) uit Tilburg, waarschuwde ook voor het zichzelf 

uit de markt prijzen van onderwijsdienstverleners. 
In  een mooi gebouw zitten, prima, maar bereken 
het niet door in de prijs. Scholen zijn kritischer met 
wat ze uitgeven, het moet wel wat opleveren. Hij zag 
kansen in het ontwikkelen van strategische beleids-
plannen. ‘De motivatie om kinderen te willen hel-
pen is zeker belangrijk, maar leraar zijn is ook een 
professie: het moet ook iets opleveren wat betreft 
het ontplooien van talenten. Kies je op een school 
met veel allochtone leerlingen bij de uitstroom voor 
zekerheid (vmbo, mogelijk mbo), of is er de durf bij 
de schoolleiding om met deze kinderen hoger in 
te zetten (vwo, hbo, mogelijk universiteit).’ In dat 
proces kan de schooladviseur volgens Van Daelen 
een sturende rol spelen.  

Peter Magnée
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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

Advertentie

Toekomst 
onderwijs   adviseurs: 
‘Zorg voor een personal brand’

'De Lexus is een Fiat Panda 
geworden.' Ofwel, terug van 

een luxe leasebak uit het 
topsegment naar een bescheiden 
boodschappenauto. Beeldspraak 
van Jan Noorda, regiobestuurder 

van CNV Onderwijs, tijdens zijn 
bijdrage aan de conferentie Heeft 

de onderwijsadviseur nog wel 
toekomst in de 21ste eeuw?
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Leden CNV Onderwijs massaal voor fusie
De leden van CNV Onderwijs hebben 

op 26 november tijdens de gezamenlijke 
Algemene Vergadering van beide bonden 
vrijwel unaniem gekozen voor samengaan 

met CNV Publieke Zaak. Vanaf 1 
januari gaan beide organisaties verder 

als CNV Connectief. CNV Onderwijs 
behoudt haar naam en vertegenwoordigt 

vanaf die datum de leden werkzaam 
in het onderwijs in dit fusieverband. 

Voorafgaand aan deze AV hielden beide 
bonden een afsluitende  vergadering. 

HELEN VAN DEN BERG VOOR-
ZITTER CNV CONNECTIEF 
‘CNV Connectief (125.000 leden) wil een vereni-

ging zijn van mensen die in hun werk een bijdra-

ge leveren of hebben geleverd aan de samenleving 

op terreinen die voor iedereen belangrijk zijn, 

zoals zorg en onderwijs.’ Dat beloofde Helen van 

den Berg, die aftreedt als voorzitter van CNV 

Onderwijs. Links naast haar voorzitter Eric de 

Macker van CNV Publieke en rechts Cees Kuiper, 

algemeen secretaris van CNV Onderwijs. Bei-

den keren na 1 januari niet terug in een nieuwe 

bestuursfunctie (zie het afscheidsinterview met 

Kuiper op pagina 24-25). Van den Berg: ‘De me-

dewerkers in deze sectoren werken vaak ten dien-

ste van anderen of de samenleving en wij willen 

er juist voor hen zijn als het gaat om inkomen, 

werkplezier en het contact met vakgenoten over 

de beroepsinhoud.’

KANTTEKENINGEN BIJ ARBEIDS-
VOORWAARDENNOTA 2015
De Arbeidsvoorwaardennota 2015 met de prioriteiten Loon, 

Minder Werkdruk, Professionalisering en Werkgelegen-

heid werd weliswaar door de leden van CNV Onderwijs 

aanvaard, maar een aantal deelnemers aan de AV plaatste 

wel wat kanttekeningen. Zo pleitte Kelly Jansen (zie foto), 

secretaris van de Stuurgroep Jong, voor een algemeen bud-

get voor nascholing. ‘Ik heb als 24-jarige mijn recht op de 

Lerarenbeurs al verbruikt. Ik kan er dus tot mijn pensioen 

geen gebruik meer van maken.’  

Pieter Heerens, Rayon Rivierendelta, Sectorraad Gepensi-

oneerden, vond het jammer dat scholen zo veel mogelijk 

wordt ontraden met ZZP’ers in zee te gaan. ‘Er zijn nu al 

850.000 ZZP’ers. Over 5 jaar zijn dat er 1,5 miljoen. Inhu-

ren wordt de norm, straks ook in het onderwijs. Laten we 

niet achter de feiten aanlopen.’. 

ROB KERKHOVEN 
EN TINIE ARTS 
GEHULDIGD 
Rob Kerkhoven, gehuldigd voor 

25 jaar inzet voor het Sociaal 

Fonds van CNV Onderwijs, 

waarschuwde dat vaak te laat 

een beroep wordt gedaan op 

dit noodfonds. ‘Schulden van 

€ 20.000,- tot € 30.000,- euro 

zijn geen uitzondering’, hield 

hij de kaderleden voor. Ook de 

voormalige voorzitter van de 

Stuurgroep Anders Actieven, 

Tinie Arts, kreeg een insigne, 

voor haar vakbondswerk.  
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PLEIDOOI LAGERE CON-
TRIBUTIE OOP’ERS
Twee cent extra per maand kost het volgens 
Wim Stoop (Rayon Amsterdam Sectorraad 
Gepensioneerden) de leden van CNV Onder-
wijs om te voorkomen dat oop’ers tot schaal 
8 – ‘dat zijn hele lage schalen’ – € 5,- per 
maand meer aan kontributie gaan betalen als 
zij met pensioen gaan. ‘Schandalig dat de bond 
daar niets aan doet, nu hun belastingteruggave 
vervalt.’ De AV stemde desondanks in met 
het voorstel van het verenigingsbestuur om 
te wachten met besluitvorming tot de AV van 
CNV Connectief in juni 2015. Dit vooral 
nadat Ans Wibier, voorzitter van de Sectorraad 
Gepensioneerden, het een ‘onsympathiek voor-
stel’ noemde, omdat ook veel parttimers, vaak 
vrouwen, een zelfde lot is beschoren. 

OOK AANVAARD:
- Zevenpuntenplan passend onderwijs
- Plan van aanpak voor de werkgroep mannen

 

NIEUW EVENT WENSELIJK  
Helen van den Berg: ‘We hebben ons tijdens 
de O-factor op 5 april echt als vakvereniging 
kunnen profi leren aan leden en niet-leden in 
de twaalf provincies. Deelnemers beschouwden 
het bijna als een feestje en waardeerden de 
dag met een 8. Bijna alle deelnemers gaven 
aan weer zo’n event te zullen bezoeken. Een 
volgende editie is daarom wenselijk blijkt uit 
de evaluatie.’

Peter Magnée 

Leden CNV Onderwijs massaal voor fusie
BESTUUR CNV CONNECTIEF
CNV Onderwijs krijgt een vijfhoofdig bestuur: Helen 

van den Berg - voorzitter, Pieter Oudenaarden (zie foto) - 

penningmeester/secretaris en bestuurder Werkorganisatie, 

Joany Krijt -  sectorvoorzitter Onderwijs; Patrick Fey (zie 

foto) - sectorvoorzitter Overheid en Publieke Diensten. De 

functie van sectorvoorzitter Zorg en Wel is vacant en wordt 

tijdelijk waargenomen door Helen van den Berg.

TEGELTJESWIJSHEDEN
Deelnemers aan de gezamenlijke AV konden via een te-

geltje reageren op de fusie. Het varieerde van ‘CNV-cup’, 

‘CNV Connectief: samen sterk en actief’ tot ‘Opmaat naar 

nog meer CNVitamine’. 

EINDE DIGITALE KADERNIEUWSBRIEF
Het voorstel om te stoppen met de digitale nieuwsbrief, na 
een negatief uitgevallen evaluatie, stuitte, zoals verwacht, 
op verzet van de oorspronkelijke bedenkers van het Rayon 
Amsterdam van de Sectorraad Gepensioneerden: ‘Een 
pasgeborene heeft echt wel meer tijd nodig om een beetje 
volwassen te worden. Is er voldoende gekeken naar verbeter-
punten?’ Ondanks het weerwerk werd het voorstel in grote 
meerderheid aanvaard.
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Goede voornemens
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ENERGIEBRONNEN
Wie werkdruk ervaart is meestal geneigd aan-
dacht te besteden aan de zogenaamde energie-
vreters, zaken  waaraan je veel energie verliest.  
Doe het eens andersom, focus deze periode op 
wat jou energie geeft. Niet alleen in je werk, 
maar ook daarbuiten.  Besteed extra veel aan-
dacht aan je bronnen en maak er ook tijd voor.  
Voorkom dat je energiebronnen verdwijnen in de 
waan van de dag. Visualiseer jouw bron, maak 
er een plaatje of kaartje van en stop dat in je 
agenda. Zo kom je die afbeelding vaak tegen, een 
reminder voor aandacht voor jouw energiebron. 

BELOON JEZELF
Heb je hard gewerkt? Een mooie prestatie 
neergezet? Of heb je tegenslag gehad, maar 
toch doorgezet? Beloon jezelf! Dat kan heel 
simpel. Neem een kopje thee, bel een vriend of 
vriendin of ga even naar buiten. Daarna kun je 
weer fi t verder. Dat geeft rust. 

STOP MET MULTITASKEN 
Het lijkt een oplossing en klinkt dynamisch, 
maar inmiddels is bewezen dat multitasken 
niet veel oplevert. Je verliest veel energie 
aan het schakelen tussen verschillende 
taken. Doe één ding tegelijk en met aan-
dacht. Rond zoveel mogelijk echt af, voordat 
je iets anders begint.  Probeer zaken die bij 
elkaar horen, bij elkaar te plannen in je dag 
of week en werk ze ook in samenhang af. 
Dat geeft rust. 

Heb je goede voornemens voor het nieuwe jaar? Of 
heb je in deze drukke decembermaand geen tijd 
voor jezelf gehad? Hebben Sint-Maarten, het Sin-
terklaasfeest, rapporten, rapportbesprekingen en 
ouderavonden inmiddels hun tol van jou gevraagd? 
Was je van plan dit schooljaar echt fris te starten 
en fris te blijven, maar staat dat al fl ink onder 
druk? Hier wat tips om in balans te blijven.
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MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Onderzoek en ontdek mogelijkheden en ga met nieuwe perspectieven aan de 
slag in je praktijk. Leer ‘speciaal onderwijzen’ en geef ‘Passend Onderwijs’ vorm.

Kies voor de Master Special Educational Needs van Fontys Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijszorg.

Open dagen: 
25-01: Den Bosch, Eindhoven 10-02: Utrecht
01-02: Sittard, Tilburg 12-02:  Rotterdam, Bergen op Zoom, Nijmegen

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/oso. Of stuur een mail naar:  
oso@fontys.nl met code SJ2014 en ontvang gratis een boek uit onze webshop.

www.rapportomslagen.nl

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

Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds, 

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

Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam. 

Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren

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

T. 020 3308998   
E. info@recent.nl
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MAAK JE AFSPRAAK 
VOOR DE BELASTINGZITTINGEN IN MAART VANAF 16 DECEMBER A.S. 
VIA TEL: 030 - 751 1001 OF ONLINE VIA WWW.CNV.NL/BELASTINGSERVICE

BELASTINGAANGIFTE DOEN?

BELASTINGSERVICE

helpt jou
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ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 

Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 

Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 

Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 
Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 

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.



ik nagaan welke gevolgen het heeft om met pensioen 
te gaan.’ Hij vindt zichzelf niet te oud, maar werken tot 
67 jaar vindt hij niet realistisch. ‘Als je ziet wat er op je 
afkomt en wat er geregeld moet worden als directeur, 
is het niet vol te houden.’ Ruim 38 jaar zit hij in het 
basisonderwijs, eerst als leerkracht maar inmiddels 
twaalf jaar als directeur. Sinds enkele jaren geeft hij 
leiding aan basisschool De Fakkel in Apeldoorn. ‘Het 
is hier een warm nest met een betrokken team. Les 
geven moet je roeping zijn, anders houd je het niet 
vol.’ Mocht Dijkhuis met pensioen gaan, dan gaat hij 
zich niet vervelen. ‘Mijn grootste hobby is koken, maar 
daarnaast doe ik bijna elke week aan fotografi e en rijd 
ik motor.’  JO

Zijn leeftijd zorgde ervoor dat Peter Dijkhuis lid is 
geworden van CNV Onderwijs. ‘Daarvoor kwam het er 
niet van. Ik zat in een fl ow en dacht: “Dat komt wel een 
keer.”’ Nu hij de zestig bijna nadert, werd het tijd alles 
op een rijtje te zetten wat betreft zijn cao. ‘Het is juri-
disch verstandig dat ik lid ben van een vakbond. Nu kan 

Peter Dijkhuis (59):  
‘Les geven moet je 

 roeping zijn’
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Jouw partner 
in de school
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