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Oprichting van sectorraad PO 
 
VOS/ABB heeft met collega-organisaties voor bestuur en management in het primair 
onderwijs een verklaring uitgegeven, waarin zij zich scharen achter de oprichting van 
de sectorraad PO.  
 
De besturenorganisaties geven aan dat zij met hun leden ervoor zullen zorgen dat deze 
sectorraad er komt, waarschijnlijk per 1 januari 2008. Op 5 april valt het definitieve 
besluit.  
 
Vanaf die datum willen de organisaties gemeenschappelijke belangen gaan behartigen, 
onder meer op het gebied van bekostiging, goed werkgeverschap en de hoofdlijnen van 
onderwijsbeleid  
 
De gezamenlijke organisaties delen de visie dat de sectororganisatie uitstekend aansluit 
op de ontwikkeling dat de scholen in het primair onderwijs de laatste jaren steeds meer 
zelfstandige instellingen zijn geworden. 
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) 
staat de integrale tekst van de verklaring. 
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl  
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Oplossing structurele tekorten uitgesteld 
 
Het duurt nog zeker tot de zomervakantie voordat er meer duidelijk wordt over de 
eventuele aanvulling van de structurele tekorten op het gebied van 
gebouwenonderhoud en leermiddelen in het primair onderwijs. Dat heeft 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW gezegd in een interview met het VOS/ABB-
blad Over Onderwijs. 
 
In augustus vorig jaar stuurde VOS/ABB een brandbrief aan de toenmalige minister Maria 
van der Hoeven van OCW over de achterblijvende financiering van het primair onderwijs. 
Op het gebied van gebouwenonderhoud en leermiddelen is sprake van een jaarlijks 
tekort van 40 miljoen euro. Dat komt neer op gemiddeld 5500 euro per school. 
 
Van der Hoeven liet weten dat zij deze kwestie als demissionair minister niet meer aan 
de orde zou stellen, maar dat haar opvolger in het nieuwe kabinet dat wel zou moeten 
doen. De brandbrief van VOS/ABB ging in het overdrachtdossier, met de mededeling dat 
de kwestie waarschijnlijk in het voorjaar door het nieuwe kabinet zou worden besproken. 
Nu Sharon Dijksma als staatssecretaris van OCW het primair onderwijs onder haar 
hoede heeft gekregen, is zij degene die over deze kwestie gaat. 
 
Dijksma liet in een interview met Over Onderwijs echter weten dat het structurele 
financiële tekort in het po niet meer dit voorjaar zal worden besproken. Ze wil zich in de 
eerste honderd dagen van het kabinet eerst oriënteren op het beleid, alvorens zij kan 
aangeven welke zaken prioriteit verdienen. Op zijn vroegst eind juni komt er volgens haar 
meer duidelijkheid. Daarbij tekende ze aan dat het structurele tekort mogelijk aan de 
orde zal komen bij het opstellen van de begroting van 2008, maar garanties kon ze niet 
geven.  
 
Ideologische scherpslijperij 
In het interview ging Dijksma ook in op het feit dat de PvdA het wetsvoorstel voor 
algemene acceptatieplicht met behoud van artikel 23 onder druk van de 
kabinetsonderhandelingen heeft moeten intrekken. In het regeerakkoord staat weliswaar 
dat de segregatie in het onderwijs met positieve impulsen moet  worden teruggedrongen, 
maar het voorstel om in principe ook bijzondere scholen bij wet open te stellen voor alle 
leerlingen, is gesneuveld. 
 
Het ingetrokken wetsvoorstel was tot stand gekomen onder Dijksma's vicevoorzitterschap 
van de PvdA-fractie. Toch kan ze naar eigen zeggen als staatssecretaris van OCW het 
afgezwakte standpunt van het kabinet goed verdedigen. 'Met positief beleid bereik je 
vaak meer dan met ideologische scherpslijperij', aldus Dijksma. 
 
Het interview met staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW komt in het 
voorjaarsnummer van Over Onderwijs, dat medio april uitkomt.  
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‘PvdA ruilt progressief beleid in voor kabinetsdeelname’ 
 
‘Het is teleurstellend dat de Partij van de Arbeid het wetsvoorstel voor algemene 
acceptatieplicht heeft ingetrokken om met CDA en ChristenUnie te kunnen regeren. 
Wat hebben het onderwijs en de samenleving aan progressief beleid als dit zo 
gemakkelijk inwisselbaar is voor kabinetsdeelname?’ Dat zegt manager 
verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB in een commentaar op onze website. 
 
‘De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer gaf in de vorige kabinetsperiode aan dat er 
algemene acceptatieplicht moest komen. Dit zou betekenen dat bijzondere scholen in 
principe alle leerlingen zouden moeten toelaten, net zoals openbare scholen dat moeten. 
Het voorstel van de PvdA zou overigens niet het einde betekenen van artikel 23 van de 
Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Ook zou een uitzondering 
worden gemaakt voor streng-religieuze scholen. Die zouden op basis van hun grondslag 
leerlingen kunnen blijven weigeren.’ 
 
Vlaanderen vervolgt: ‘In de kabinetsonderhandelingen heeft de PvdA het wetsvoorstel 
echter moeten laten varen, zo blijkt uit een toelichting die PvdA-Kamerlid Margot 
Kraneveldt aan VOS/ABB gaf. Ze benadrukte dat de PvdA niet van mening was 
veranderd, maar dat haar partij heeft moeten toegeven onder druk van CDA en 
ChristenUnie. Inmiddels heeft PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma in een interview 
met ons blad Over Onderwijs laten weten dat met 'ideologische scherpslijperij' vaak 
minder wordt bereikt dan met positief beleid.’  
 
Volstrekt logische ontwikkeling 
‘Het is heel jammer dat we moeten constateren dat organisaties zoals VOS/ABB die al 
jarenlang pleiten voor algemene acceptatieplicht door de staatssecretaris worden 
beschouwd als ideologische scherpslijpers. Algemene toegankelijkheid van alle scholen 
behoort tot een volstrekt logische ontwikkeling, gezien de voortschrijdende segregatie in 
het onderwijs waaronder met name de openbare scholen te lijden hebben.’ 
 
‘We mogen hopen dat de positieve maatregelen die het kabinet wil nemen om ouders tot 
andere keuzen te verleiden voldoende resultaat zullen opleveren. Tegelijkertijd is het 
triest te constateren dat het kennelijk teveel gevraagd is om nota bene met behoud van 
artikel 23 de openbare en bijzondere scholen op dit vlak op dezelfde manier te 
behandelen’, aldus Vlaanderen. 
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl  
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Verplichte taalles voor peuters met achterstand 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW ziet het tegengaan van taalachterstand bij 
peuters als een instrument in de strijd tegen de segregatie in het basisonderwijs. Dit 
bleek tijdens een reactie van haar op het rapport 'Gemeenten in actie tegen segregatie 
in het basisonderwijs'. 
 
Het rapport is uitgevoerd in opdracht van FORUM, Instituut voor Multiculturele 
Ontwikkeling, en tijdens een bijeenkomst in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag aan 
de staatssecretaris aangeboden. Het rapport is een eerste inventarisatie bij 31 
gemeenten verenigd in de zogenoemde G31 en vier andere gemeenten naar de 
effectiviteit van de Lokale Educatieve Agenda om segregatie in het (basis)onderwijs tegen 
te gaan. In deze agenda zijn gemeenten en schoolbesturen volgens de nieuwe Wet op 
het Onderwijsachterstandenbeleid sinds augustus 2006 verplicht om afspraken te 
maken over het tegengaan van segregatie. 
 
De staatsecretaris wil daarbij het lokale beleid ondersteunen door:  
 

• het inrichten van een kenniscentrum voor gemengde scholen 
(www.gemengdescholen.nl) dat in april van start zal gaan; 
 

• het werken met vaste aanmeldmomenten voor het primair onderwijs; eventueel 
aangevuld met loting; 
 

• alle peuters met een taalachterstand met ingang van 2009 verplicht taalles te 
laten volgen op de consultatiebureaus. Voor het vaststellen van de 
taalachterstand zal een betrouwbare toets worden ontwikkeld. 
 

Over de vormgeving van de laatste twee aspecten wil Dijksma de komende maanden in 
overleg treden met het onderwijsveld. Medio september zal ze haar plannen aan de 
Tweede Kamer voorleggen. 
 
Geen harde consequenties 
De effectiviteit van de vaste aanmeldmomenten werd tijdens de bijeenkomst in 
Nieuwspoort in twijfel getrokken door de Amersfoortse wethouder Gerda Eerdmans. In 
haar gemeente blijkt de maatregel nauwelijks effect te hebben. Ook met betrekking tot 
de loting was ze zeer sceptisch. Als daar geen harde consequenties aan worden 
verbonden, zou loting volgens haar wel eens averechts kunnen werken. Ook vroeg 
Eerdmans zich af hoe een dergelijk beleid te rijmen valt met de vrijheid van onderwijs. 
 
De onderzoekers van het rapport constateren dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om 
de segregatie van scholen tegen te gaan. Lokaal maatwerk is daarbij vereist. De 
onderzoekers nemen als uitgangspunt dat de samenstelling van basisscholen een 
afspiegeling zou moeten zijn van de samenstelling van de wijk waarin zij staan. Zij 

 4

http://www.gemengdescholen.nl/


Nieuwsbrief PO nr. 6 – 19 maart 2007 
 
 
vinden dat een school ‘te zwart’ of ‘te wit’ is als de afwijking ten opzichte van de wijk 
meer dan 10% bedraagt. 
 
De onderzoekers adviseren om in kaart te brengen in hoeverre scholen een afspiegeling 
vormen van hun buurt, geconstateerde knelpunten met alle betrokken te bespreken in en 
rond het lokale agendaoverleg en een combinatie van maatregelen te ontwikkelen die 
past bij de lokale situatie.  
 
Sleutelrol ouders 
Gezien de sleutelrol die ouders vervullen bij het kiezen van een school voor hun 
kinderen, doen gemeenten er volgens de onderzoekers goed aan ouderinitiatieven te 
ondersteunen en te experimenteren door groepen ouders te betrekken bij de 
beleidsvorming.  
 
Met schoolbesturen kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het 
gezamenlijk organiseren van voorlichting (schoolcarrousel), het hanteren van dubbele 
wachtlijsten, minimale en maximale schoolgrootte en/of  het voeren van een 
postcodebeleid. 
 
De onderzoekers constateren overigens dat onder de bevraagde gemeenten een grote 
groep niet veel verwacht van de Lokale Educatieve Agenda, omdat gemeenten over 
onvoldoende sturingsinstrumenten beschikken. 
 
Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl  
 
 

Extra bijeenkomsten over normjaartaak en werktijdfactor 
 
VOS/ABB organiseert twee extra bijeenkomsten 'Werken met de normjaartaak en de 
werktijdfactor'. De extra bijeenkomsten zijn op 20 april in Zwolle en 8 mei in 
Eindhoven. 
 
Financieel deskundigen van VOS/ABB maken op de bijeenkomsten duidelijk wat de 
nieuwe mogelijkheden zijn die de CAO PO biedt. Een voorbeeld daarvan is het invoeren 
van acht leerjaren van elk 940 uur. Dat heeft consequenties van de normjaartaak en de 
werktijdfactor. 
 
De belangstelling voor eerdere bijeenkomsten was zo groot, dat die al snel volgeboekt 
waren. Het is dus raadzaam u spoedig op te geven als u de extra bijeenkomsten wilt 
bijwonen.  
 
Bij dit bericht op www.vosabb.nl kunt u doorklikken naar uitgebreide inhoudelijke 
informatie over de bijeenkomsten. U kunt zich ook via de website aanmelden. 
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Extra themabijeenkomst kinderopvang 
   
Op speciaal verzoek houdt VOS/ABB op 21 maart in Groningen een extra 
themabijeenkomst over kinderopvang. Leden kunnen zich daar oriënteren op alle 
aspecten van de door hen per 1 augustus te organiseren buitenschoolse opvang.  
 
Eerder hield VOS/ABB al drie landelijke bijeenkomsten over dit thema gehouden, die 
goed werden bezocht en succesvol waren. Net als toen wordt ook op 21 maart in 
Groningen informatie gegeven door de VOS/ABB-beleidsmedewerkers Janine Eshuis 
(juridische aspecten) en Gertjan van Midden (huisvesting).  
 
Gerwi Temmink, bovenschools directeur op Goeree-Overflakkee, presenteert uit zijn 
praktijk voorbeelden van het opzetten van bso op het platteland. Tijdens de aansluitende 
lunch is er gelegenheid om documenten voor te leggen aan de aanwezige experts.  
 
De themabijeenkomst wordt gehouden op de derde etage van het gebouw van de 
gemeentelijke Dienst OCSW, Europaweg 9, 9723 AS Groningen. Aanvang: 09.30 uur. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 
Aanmelden kan per mail bij Anna Schipper, aschipper@vosabb.nl  
 
 

Ook dit jaar studiedag onderwijshuisvesting 
 
Na het succes van de eerste studiedag onderwijshuisvesting afgelopen september, zal 
VOS/ABB ook dit jaar weer zo'n dag organiseren. Dat gaat gebeuren op 27 september 
2007.  
 
Net als vorig jaar zal de dag zich kenmerken door veel praktische en interactieve 
workshops. Daarnaast biedt de studiedag de bezoekers ruimschoots de gelegenheid om 
informatie uit te wisselen en van elkaars ervaringen te leren.  
 
De workshops moeten uiteraard nog worden vastgesteld, maar een aantal onderwerpen 
zal zeker aan de orde komen: 
 

• de relatie tussen gemeente en school(bestuur)  
• bouwen is vertrouwen 
• inrichting en binnenmilieu  
• financiën  
• de huisvestingsverordening 
• actuele ontwikkelingen  
• alle vormen van innovatief aanbesteden 
• de rol van woningbouwcorporaties  
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Noteer dus alvast 27 september in uw agenda. In de loop van juni kunt u de definitieve 
uitnodiging verwachten. Vanaf dat moment kunt u zich ook inschrijven voor deze dag.  
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 
 

Brief aan Kamer over passend onderwijs 
 
De Tweede Kamer moet bij het nieuwe kabinet aandringen op positieve ontwikkelingen 
op het gebied van passend onderwijs. De extra investeringen op dit vlak moeten met 
name gericht zijn op versterking van de draagkracht van het primaire proces. Dat staat 
in een brief die VOS/ABB naar de vaste Kamercommissie voor OCW heeft gestuurd. De 
brief is mede verzonden namens vele andere organisaties die bij passend onderwijs 
betrokken zijn. 
 
In het regeerakkoord is extra geld vrijgemaakt voor passend onderwijs. VOS/ABB en de 
andere organisaties geven aan dat ze daar blij mee zijn, ervan uitgaand dat de extra 
middelen bedoeld zijn voor 'een verdere versterking van de draagkracht van scholen en 
hun besturen, zodat meer leerlingen in het regulier onderwijs een passende plek krijgen'.  
 
In de brief staat ook dat passend onderwijs een integrale aanpak vereist. 'Dit betekent 
o.a. dat het wegwerken van wachtlijsten en de verdere vereenvoudiging van de 
indicatiestelling en een goede overgang en overdracht van po naar vo en mbo in dat 
perspectief moet worden gezien. Een heldere definitie van en een verbeterde afstemming 
tussen de 1e lijn (de school), de 2e lijn (samenwerkende schoolbesturen) en de 3e lijn ( 
speciaal onderwijs en externe partijen) is daarbij noodzakelijk.' 
 
De organisaties schrijven ook dat ze graag bereid zijn de Kamercommissie voor OCW 
nader te informeren, bijvoorbeeld door enkele veldinitiatieven te presenteren. De brief is 
ook verstuurd aan de ministers Ronald Plasterk van OCW en André Rouvoet van Jeugd 
en Gezin, alsmede aan de OCW-staatssecretarissen Marja van Bijsterveldt en Sharon 
Dijksma.  
 
U vindt de brief in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Onderwijs en zorg/Passend onderwijs). Daar staan ook twee bijlagen: één over de groei 
in het speciaal onderwijs en één over passend onderwijs in Midden-Brabant. 
 
Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl  
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Wijziging bovenwettelijke regelingen 
   
De uitvoering van de bovenwettelijke regelingen BBWO en suppletieregeling BZA zal 
met ingang van 1 april 2007 door Loyalis Maatwerkadministratie (LMA) worden 
uitgevoerd. Uitkeringsgerechtigden worden in een brief van Loyalis hiervan nader op de 
hoogte gesteld. De uitvoering van de wettelijke uitkeringen zoals WW, Ziektewet en 
WAO/WIA blijft bij het UWV. 
 
Het recht op een uitkering zal maandelijks door Loyalis worden beoordeeld. De 
organisatie zal een betrokkene informatie vragen over verschillende zaken, zoals 
gewerkte uren, neveninkomsten, inschrijving als werkzoekende en sollicitaties. Daartoe 
heeft Loyalis een speciaal formulier ontwikkeld, waarmee de gegevens kunnen worden 
doorgegeven. 
 
Het is ook mogelijk om de gegevens via internet in te vullen en te verzenden. Er is 
daarvoor een aparte website in het leven geroepen: www.maandwerk.nl. Deze website 
zal binnenkort operationeel worden. 
 
Standaard zal Loyalis geen loonheffingskorting toepassen op de uitkering. Indien de 
uitkeringsgerechtigde dit toch wil, kan hij dit apart doorgeven op een formulier.  
 
Loyalis zal ook de verdere afhandeling van nog lopende bezwaarschriften en 
beroepszaken van UWV overnemen. Betrokkenen worden hierover afzonderlijk per brief 
geïnformeerd.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 

Voorlichting WMS gaat op locatie 
 
De tweede ronde van voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Wet 
medezeggenschap scholen (WMS) wordt bijna geheel afgeblazen wegens gebrek aan 
belangstelling. Alleen de bijeenkomst op 19 maart in Bunnik (provincie Utrecht) gaat 
door. Schoolbesturen kunnen nog wel voorlichting op locatie aanvragen. 
 
Dit heeft de projectgroep Voorlichting WMS, waarin 18 onderwijsorganisaties waaronder 
VOS/ABB participeren, bekendgemaakt. De projectgroep constateert dat het aantal 
aanvragen voor voorlichting op locatie niet terugloopt. Deze wijze van voorlichting wordt 
aangeboden aan groepen van minimaal 15 deelnemers. De kosten zijn 15 euro per 
deelnemer.  
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De voorlichting kan op deze manier schoolspecifieker zijn: er kan meer maatwerk worden 
geboden. De informatiemiddag is gericht op schoolleiding, schoolbestuur en 
vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden. Ook VOS/ABB werkt eraan mee. 
 
Scholen of besturen die gebruik willen maken van het aanbod voorlichting op locatie, 
kunnen zich hiervoor aanmelden via het mailadres info@infowms.nl. De 
voorlichtingsrondes zijn opgezet omdat de invoering van de nieuwe wet gevolgen heeft 
voor scholen. Zij moeten onder meer een nieuw statuut en nieuwe reglementen maken. 
 
Meer informatie vindt u op www.infowms.nl 
 
 

Wegwijzer brandveiligheid unitbouw 
 
Na de Schipholbrand is uit onderzoek gebleken dat er een aantal lacunes zit in de 
veiligheid van unitbouw. Daarom heeft het ministerie van VROM een zogenoemde 
wegwijzer ontwikkeld, die voor gebruikers en eigenaren van unitbouw een hulpmiddel 
kan zijn. 
 
De wegwijzer biedt aandachtpunten voor een goede brandveiligheid, zodat kan worden 
bepaald op welke punten actie moet worden ondernomen. Veel aandachtspunten gelden 
overigens niet alleen voor unitbouw, maar zijn algemeen toepasbaar.  
 
De wegwijzer is ook een hulpmiddel voor gemeentelijk toezicht, waarbij wordt benadrukt 
dat het géén volledig wettelijk toetskader betreft. Het voldoen aan de aandachtspunten 
biedt dus geen garantie dat aan alle wettelijke brandveiligheidseisen is voldaan. 
Juridisch telt alleen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 
Het voornemen is om met ingang van 1 augustus 2007 het 'Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken' in werking te laten treden. Vanaf dat moment gelden voor brandveiligheid 
in heel Nederland dezelfde gebruiksvoorschriften. Gemeenten zullen hun 
bouwverordening met dit besluit in overeenstemming moeten brengen. 
 
De wegwijzer bestaat in hoofdzaak uit een vragenlijst, waarmee u zelf kunt toetsen of u 
voldoet aan de veiligheidseisen. Bij vragen is het verstandig contact op te nemen met de 
brandweer of de gemeente.  
 
Er zijn twee aparte wegwijzers, waarvan er één bestemd is voor bestaande situaties en 
één voor nieuwbouw. Beide exemplaren staan in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting).  
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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Genomineerden Nationale Onderwijsprijs 
 
Er zijn 24 scholen genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs, die staatssecretaris 
Sharon Dijksma van OCW op 27 maart aanstaande uitreikt. Onder de genomineerden 
zijn negen leden van VOS/ABB. 
 
De Nationale Onderwijsprijs is een beloning voor positieve en creatieve projecten in het 
onderwijs. De inzendingen van de scholen moesten 'blijk geven van de creativiteit en 
inventiviteit waarmee scholen omgaan met de uitdagingen van deze tijd'. In elke 
provincie is inmiddels een voorronde geweest. Er zijn twee categorieën: primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs. 
 
De winnaars van de provinciale voorronden zijn genomineerd voor de Nationale 
Onderwijsprijs. Dat zijn twaalf vo-scholen en twaalf basisscholen. Zij geven op 27 maart 
allemaal een korte presentatie van hun genomineerde project. 
 
De genomineerde scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, zijn obs Polygoon uit 
Almere, sbo De Boemerang uit Apeldoorn, ojbs De Ommewending uit Veendam,  het 
Oostvaarders College uit Almere, Dalton en Johan de Witt College uit Den Haag, 
praktijkschool Parkstad Limburg uit Heerlen, het Esdal College uit Klazienaveen, het 
Piter Jelles Gymnasium uit Leeuwarden en het Stedelijk Gymnasium Utrecht.  
 
Deze scholen hebben uiteenlopende projecten ingediend, van talentenklassen tot een 
website door leerlingen over het nieuwe leren. De winnaars van de Nationale 
Onderwijsprijs ontvangen een bronzen olifant en 7000 euro.  
 
Op dezelfde feestelijke middag wordt ook de Scholen helpen Scholenprijs uitgereikt, 
waarvoor Wilde Ganzen een prijs van 3000 euro beschikbaar stelt. Deze prijs is bedoeld 
voor een school die een bijzondere band heeft met een ontwikkelingsproject elders in de 
wereld. 
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