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Symposium: de school weer aan de ouders? 
 
Waarom nog openbaar en bijzonder onderwijs handhaven? Dat is de centrale vraag op 
een symposium op 27 april in Utrecht. Het symposium wordt georganiseerd door het 
bestuur van de Stichting Bijzondere Leersstoel Onderwijsrecht op Pluriforme 
Grondslag. Hierin participeert VOS/ABB. 
 
De waardering voor het specifiek Nederlandse onderwijsbestel lijkt bij een toenemende 
groep ouders steeds meer af te nemen. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte om 
aandacht te besteden aan de identiteit van de school.  
 
De school moet een duidelijk gezicht hebben en bepaalde normen en waarden uitstralen. 
Welke invloed hebben ouders en personeel op de ontwikkeling en de borging van de 
schoolidentiteit? En welke ruimte biedt de invulling van governance in het onderwijs aan 
ouders en personeel om zeggenschap te hebben over die identiteit.  
 
Het thema 'governance en identiteit van de school' is onderwerp van het symposium, dat 
op vrijdagmiddag 27 april in Utrecht wordt georganiseerd door het bestuur van de 
Stichting Bijzondere Leersstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag. Het programma 
voor deze middag en informatie over de wijze van inschrijving staan in de rechterkolom 
van dit bericht op www.vosabb.nl (Expertisecentrum Openbaar Onderwijs). 
 
De Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag wordt bekleed door 
prof. mr. dr. Dick Mentink en wordt instandgehouden door de Eramus Universiteit 
Rotterdam, APS, VBS en VOS/ABB. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
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Driedaagse financiële leergang: reageer snel! 
 
VOS/ABB heeft in de afgelopen maanden vele keren de driedaagse leergang financieel 
management voor het primair onderwijs verzorgd. Deze leergang is speciaal opgezet 
voor managers en beleidsmedewerkers financiën. Voor de leergangen in maart en april 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Reageer snel! 
 
U kunt zich nog opgeven voor: 
 
* Utrecht op 27 maart, 3 en 10 april 
* Zwolle op 28 maart, 4 en 11 april 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën) kunt u doorklikken naar uitgebreide 
informatie.U kunt zich gemakkelijk opgeven met het aanmeldformulier, dat u ook in dit 
bericht op de website vindt. Op verzoek kan de cursus ook in-company worden gegeven.  
 
Informatie: Géke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl  
 
 

WGA-regeling volledig privaat: extra informatiebijeenkomsten 
 
De WGA-regeling wordt de komende jaren volledig privaat uitgevoerd. Dat staat in het 
regeerakkoord. Omdat dit gevolgen heeft voor scholen, wil VOS/ABB extra 
informatiebijeenkomsten organiseren. 
 
De bepaling in het regeerakkoord betekent dat het bevoegd gezag straks nog twee keuzes 
heeft: volledig eigenrisicodrager worden of de WGA-uitkeringen bij een private 
verzekeraar onderbrengen. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin het bevoegd 
gezag ‘gewoon’ bij het UWV aangesloten kan blijven en de keuze om eigenrisicodrager te 
worden vaak een beleidsmatige en financiële afweging is.   
 
In het licht van deze ontwikkelingen zijn de informatiebijeenkomsten over 
eigenriscodragerschap van de VOS/ABB interessant. Daar kunnen leden een beeld krijgen 
van de factoren die van belang zijn om een goede afweging te kunnen maken.  
 
Omdat de bijeenkomsten op 15 maart 2007 al volledig zijn volgeboekt en de uitvoering 
van de WGA-regeling als gevolg van het kabinetsbeleid wijzigingen ondergaat, is 
VOS/ABB van plan om bij voldoende belangstelling extra informatiebijeenkomsten te 
organiseren. Als u daar interesse in hebt, kunt u dat aangeven via het digitale 
aanmeldformulier in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken).  
 
Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl  
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Checklist contracten buitenschoolse opvang 
 
Voor scholen die afspraken maken met derden over de buitenschoolse opvang, heeft 
VOS/ABB een checklist voor contracten gemaakt. Zoals toegezegd op de 
themabijeenkomst in Zwolle, is de checklist via www.vosabb.nl beschikbaar. 
 
De checklist geeft een overzicht van de minimale eisen waaraan een contract moet 
voldoen. Aan de hand hiervan kunt u zelf starten met het opstellen van een contract of 
checken of het aan u voorgelegde contract aan de minimale eisen voldoet. 
 
De checklist biedt geen garanties voor het perfecte contract. Elk contract moet op de 
eigen juridische merites worden beoordeeld. Als u een deskundig advies wenst bij het 
sluiten van uw contract, kunt u contact opnemen met VOS/ABB Consulting. 
 
Partijen  
Voor het openbaar onderwijs is alleen de rechtspersoon bevoegd om rechtshandelingen 
te verrichten, bijvoorbeeld het afsluiten van een contract. De stichting openbaar 
onderwijs is een rechtspersoon en kan als zodanig een contract afsluiten.  
 
Een bestuurscommissie daarentegen is geen rechtspersoon en kan daardoor geen 
rechtshandelingen verrichten. Dat zal het bevoegde bestuursorgaan binnen de gemeente 
moeten doen. Alleen als het bevoegde bestuursorgaan de bestuurscommissie heeft 
gemandateerd om contracten (of dit specifiek contract) te sluiten, dan kan de 
bestuurscommissie zelf optreden. 
 
In het contract wordt het dan als volgt geformuleerd: 
 
De (naam van de rechtspersoon) gevestigd te………., ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de (naam vertegenwoordiger) , namens deze krachtens 
mandaatregeling hierna te noemen (zoals de naam in het contract wordt gebruikt) 
 
En 
 
(wederpartij) 
 
Overweging/considerans  
Geef zo goed mogelijk de intentie en bedoeling van het contract aan. Waarom sluit je 
met elkaar een contract? Het is zinvol om hierbij het doel en de aanleiding van de 
overeenkomst te vermelden. Benoem het voordeel dat de partijen hebben door het 
aangaan van deze overeenkomst. Doe dit beknopt en puntsgewijs. 
 
Inspanningsverplichting  
Wat zullen partijen over en weer doen om de samenwerking te laten slagen? Wanneer 
wordt overlegd en wie is daarbij aanwezig? 
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Voor nadere informatie of ondersteuning kunt u terecht bij VOS/ABB of VOS/ABB 
Consulting. De specialisten op dit terrein zijn: 
 
* Janine Eshuis (juridische informatie), 06-22939657, jeshuis@vosabb.nl  
* Jack Heussen (juridische ondersteuning), 06-22939663, 
gheussen@vosabbconsulting.nl  
* Jan Littink (stappenplannen, modellen, contracten en ondersteuning), 06-12928581, 
jlittink@vosabbconsulting.nl  
* Gertjan van Midden (informatie huisvesting), 06-22998606, gvanmidden@vosabb.nl  
* Henry Hennink (ondersteuning huisvesting), 06-30061142, 
hhennink@vosabbconsulting.nl  
* Anna Schipper (algemene informatie), 06-30056066, aschipper@vosabb.nl  
 
 

Gegronde angst voor hoge BAPO-kosten? 
 
VOS/ABB hoort van veel leden dat de BAPO-kosten de pan uitrijzen. Dit was voor ons 
reden om een artikel te schrijven, dat op verhelderende wijze ingaat de ontwikkelingen 
rond het BAPO-gebruik.  
 
Centrale vraag in het bijgaande artikel (in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken)) is of het inderdaad zo erg is gesteld met de 
BAPO-kosten en de langetermijnverplichtingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de 
totstandkoming van het BAPO-deel in de lumpsum en op de vraag of deze vergoeding 
toereikend is. Het artikel maakt bovendien duidelijk hoe de landelijk de ontwikkelingen 
rondom het BAPO-gebruik worden gevolgd.  
 
Informatie: Géke Lexmond, tel. 0348-404815, glexmond@vosabb.nl  
 
 

Stroomschema ontheffing eigen wachtgelder 
 
De wet bepaalt dat scholen hun eigen wachtgelders moeten inzetten (artikel 138 
WPO/132 WEC). Als om een of andere reden hieraan niet kan worden voldaan, dan 
zal in principe een ontheffingsverzoek bij CFI ingediend moeten worden. Om te 
bepalen of een verzoek moet worden ingediend, is een stroomschema ontwikkeld. 
 
Het stroomschema is te vinden op www.vosabb.nl in de rubriek ledenservice onder 
modellen.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
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Voormelding dreigend ontslag 50-minners niet meer verplicht 
 
Het bestuur van het Participatiefonds (Pf) heeft besloten om met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2007 de voormelding dreigend ontslag in het kader van de instroomtoets 
niet langer verplicht te stellen voor personen die op de ontslagdatum jonger zijn dan 
50 jaar. 
 
Door de voormelding dreigend ontslag kreeg het Pf de met ontslag bedreigde 
werknemers in het onderwijs snel in beeld en kon het fonds de noodzakelijke re-
integratieactiviteiten starten.  
 
Werknemers die op de ontslagdatum jonger zijn dan 50 jaar, komen pas zes maanden 
na de eerste werkloosheidsdag in aanmerking voor een re-integratietraject. Het Pf krijgt 
van het UWV te horen welke mensen een uitkering ontvangen. De re-
integratieactiviteiten worden pas na zes maanden na het ontslag opgestart. 
 
Werknemers die op de ontslagdatum 50 jaar of ouder zijn, komen wel direct in 
aanmerking voor een re-integratietraject. Voor deze groep blijft het Pf afhankelijk van de 
voormelding dreigend ontslag. Voor deze groep blijft dus de verplichting van de 
voormelding onderdeel uitmaken van de instroomtoets. 
 
Het reglement Pf is op dit punt  met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 
aangepast. Zie www.vfpf.nl.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
 
 

EU-advies detachering onderwijspersoneel 
 
Detacheren van onderwijspersoneel is onder voorwaarden btw-vrij. Dat schrijft de 
advocaat-generaal in zijn conclusie aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.  
 
De Hoge Raad heeft een beroepszaak over de btw-plicht bij detachering van 
onderwijspersoneel prejudicieel aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg 
voorgelegd. Volgens Ernst & Young Belastingadviseurs wordt het advies van de advocaat-
generaal meestal gevolgd. Het Luxemburgse Hof zal naar verwachting in de loop van dit 
jaar uitspraak doen. 
 
Detacheren van een docent aan een onderwijsinstelling kwalificeert de advocaat-generaal 
in beginsel als 'een nauw met onderwijs samenhangende dienst in de zin van de btw-
vrijstelling'. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet dit detacheren 
geschieden door een gekwalificeerde onderwijsinstelling. Ook moet zijn voldaan aan een 
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aantal voorwaarden uit de zesde btw-richtlijn. De advocaat-generaal heeft hiervan een 
gedetailleerde opsomming gegeven. Deze kunt u op www.vosabb.nl terugvinden in de 
rubriek veelgestelde vragen onder btw-plicht. 
 
Na de uitspraak van het Europese Hof in deze zaak, die in de loop van 2007 wordt 
verwacht, moet worden bezien hoe de Nederlandse Hoge Raad daarmee omgaat.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 

De Tweemaster beste ICT-school 
 
Openbare basisschool De Tweemaster in Oost-Souburg heeft de internationale ICT-
Award voor beste ICT-school gewonnen. De Tweemaster valt onder het Walcherse 
bestuur Archipel Scholen, dat bij VOS/ABB is aangesloten.  
 
De school uit Oost-Souburg deed mee aan de jaarlijkse CST-dagen in Flanders Expo in 
Gent. De jury: 'De Tweemaster werkt zeer doelgericht en samenhangend met ICT als 
meerwaarde voor alle onderwijsaspecten: zeer mooi'. In de categorie 'beste ICT-school' 
waren naast de Tweemaster vier Vlaamse scholen genomineerd. 
 
CST (Computers op School en Thuis) is een initiatief dat zich al 20 jaar inzet voor een 
verdere ICT-bewustwording in het onderwijs en voor een toename in het educatieve 
computergebruik thuis.  
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