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Extra trainingen Eerst Kiezen Dan Delen 
 
De trainingen Eerst Kiezen Dan Delen (EKDD) voor algemeen directeuren en 
bestuurders in het primair onderwijs lopen door tot juli 2012. EKDD is een 
project van de PO-raad, dat wordt uitgevoerd door onder andere VOS/ABB. 
 
Tweedaagse trainingen 
Eerst Kiezen Dan Delen staat voor: ‘Eerst beleid, dan geld’. Zo zou onderwijs moeten 
worden vormgegeven. In de praktijk wordt meestal in de omgekeerde volgorde 
gewerkt: met beperkt budget betalen besturen de structurele lasten. Mocht er nog 
financiële ruimte zijn, dan kan u eventueel nieuw beleid ontwikkelen.  
Het project EKDD geeft u als bestuurder of managers de kennis en vaardigheden om 
de omslag te maken en de benodigde koppeling tussen onderwijs en inzet van 
middelen te realiseren. Ook of zelfs juist in tijden van bezuinigingen. 
 
Naast het uitwisselen van ervaringen en spiegelen van ideeën, blijken de 
tweedaagse trainingen EKDD een platform te zijn voor het uitwisselen van formats. 
Zo kunt u met collega’s formats uit van strategische beleidsplannen, financiële 
plannen, jaarverslagen en managementrapportages delen. De stukken kunnen 
natuurlijk niet één op één worden overgenomen, maar bieden wel nieuwe inzichten.  
 
Eendaagse trainingen voor samenwerkingsverbanden 
Speciaal voor bestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden 
organiseert VOS/ABB eendaagse trainingen EKDD. Deze trainingen gaan in op de 
vraag hoe u uw nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs kunt inrichten: 
eerst vanuit uw visie op onderwijs en zorg en vervolgens met de beschikbare 
financiële middelen. Passen uw ideeën binnen het financiële kader? Welke keuzes 
maakt uw collega van een ander samenwerkingsverband? Ook in deze training staat 
de koppeling tussen beleid en geld centraal. 
 
Eendaagse trainingen voor directeuren/bestuurders speciaal (basis)onderwijs 
Directeuren en bestuurders in het speciaal (basis)onderwisj (sbo en so) zien zich 
voor de opdracht geplaatst goed onderwijs en dito zorg te blijven bieden met minder 
geld en bovendien in de nieuwe constellatie van passend onderwijs. Deze opdracht 
heeft meer kans van slagen als u er nu goed voorstaat qua onderwijs, personeel én 
financiën. De eendaagse training gaat in op keuzes en de financiële gevolgen 
daarvan. Na deze training hebt u nieuwe ideeën, ervaringen van collega’s en 
handvaten om de weg naar passend onderwijs financieel gebied goed te doorlopen.  
 
Het trainingsschema vindt u op www.vosabb.nl (Bijeenkomsten).  
 
Aanmelden kan online via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van 
‘EKDD’. Vermeldt duidelijk de training van uw keuze, uw naam, de organisatie 
waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. 
 
Informatie: Joke Walraven, joke.walraven@leeuwendaalvosabb.nl  
 


