
Als na verloop van tijd blijkt dat er nog

geen geschikte kennis bestaat, kan Ict op

School de betreffende school uitnodigen

een projectvoorstel voor kennisontwikke-

ling in te dienen. Ict op School kan dit

doen in gevallen waarbij het vraagstuk

voor meerdere scholen interessant is en

bijdraagt aan de innovatie van het onder-

wijs. Nieuw ontwikkelde kennis wordt 

vervolgens via de Kennisrotonde ter

beschikking gesteld aan andere scholen. 

De Stichting ICT op School is in 2001

opgericht door de organisaties voor

bestuur en management, verenigd in de

Vereniging van Samenwerkende Werk-

gevers Organisaties. Hierin is onder meer

VOS/ABB vertegenwoordigd.

Meer informatie over het stimulerings-

fonds van de kennisrotonde vindt u op

www.kennisrotonde.nl. 
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Bijlage
Workshopbrochure

De Kennisrotonde van de Stichting

ICT op School heeft een stimulerings-

fonds opgericht. Het fonds stelt 

zich tot doel om scholen op ICT-

gebied meer met elkaar in contact 

te brengen.

Veel scholen willen met slim gebruik van

ICT ambities verwezenlijken. Maar vaak

zijn de mogelijkheden van informatie- en

communicatietechnologie niet duidelijk.

De Kennisrotonde biedt scholen nu de

mogelijkheid hun ambities en vraagstuk-

ken aan te melden. 

Ict op School gaat vervolgens in haar

eigen netwerk op zoek naar kennis. 

Bovendien wordt de kwestie die de

school aanmeldt, op de website

www.kennisrotonde.nl geplaatst. Hier

kunnen andere scholen en kennisinstel-

lingen melden dat zij behulpzaam kunnen

zijn. 
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Kennisrotonde komt met stimuleringsfonds




Bijeenkomst ledencommissie

Afgelopen vrijdag 20 mei was de

ledencommissie VO weer bijeen. 

Het was de derde bijeenkomst van

dit jaar, waarbij de leden volop kun-

nen meedenken over beleidszaken

die VOS/ABB voorbereidt. 

Er is dus geen sprake van blauwdrukken,

maar van notities met vragen of de com-

missie de standpunten van VOS/ABB

deelt. Ook wordt gediscussieerd over hoe

te reageren naar het departement. In elke

commissievergadering doet VOS/ABB

bovendien verslag van de wijze waarop

de adviezen van de ledencommissie zijn

gebruikt. Deze werkwijze zorgt voor een

levendige interactie, mede door de diverse

achtergronden van de leden.

Zo was er rondom het agendapunt ‘her-

ijking van de zorg’ verschil van opvatting

over de verplichting tot deelname aan de

bestaande samenwerkingsverbanden.

Uiteindelijk was de conclusie de verplich-

ting te handhaven, tenzij in de regio 

unaniem tot andere samenwerkings-

vormen wordt besloten. VOS/ABB neemt

deze aanbeveling over. 

Andere agendapunten waren de leerplus-

arrangementen en de verdeling van de

huisvestingsgelden vmbo (de 100 miljoen

euro van het Paasakkoord). Het ministerie

heeft voor dit laatste punt nog niet voor-

gesteld hoe het dit geld wil verdelen. 

De ledencommissie vindt het ongewenst

hiervoor een ingewikkelde regeling te ont-

werpen. Verdeel het beschikbare geld op

basis van het aantal leerlingen en laat de

autonomie van de school hier zijn werk

maar doen, was de conclusie. 

De commissie was opgelucht te vernemen

dat de gelden niet via het gemeentefonds

zullen worden verstrekt. In de vergadering

kwam de optie naar voren om gebruik te

maken van co-financiering. Dit aspect 

zal nader worden verkend. Overigens

merkte de commissie op dat de financiële

injectie van de minister in feite ‘peanuts

per school’ zijn.

Ook de invoering van het persoons-

gebonden nummer kwam aan de orde.

Enkele deskundigen uit de scholen zullen

met VOS/ABB om de tafel gaan zitten 

om adviezen voor te bereiden. Tot slot zei

VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken, in

afwachting van een gedetailleerde uitslag

van de enquête over de vorming van 

de sectororganisatie, dat de responden-

ten unaniem de uitgangspunten van

VOS/ABB en de sector onderschrijven. 

De uitslag van de enquête wordt op korte

termijn bekendgemaakt.

Meer informatie:

Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680,

bsmits@vosabb.nl of Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl.


Boekjes CAO-VO 2005-2006

Bij het Werkgeversverbond Voort-

gezet Onderwijs (WVO) kunt u de

boekjes bestellen met daarin de

CAO-VO 2005-2006. Bij het van toe-

passing verklaren van de CAO-VO

bestaan verschillende procedures

voor het openbaar en het bijzonder

onderwijs.

Op de website www.werkgeversverbond.nl

en in de laatste Nieuwsbrief van het WVO

staat hoe de bestelprocedure is. Als u 

uw bestelling vóór 1 juni plaatst, zal de

bezorging van de boekjes hoogstwaar-

schijnlijk voor 1 juli plaatsvinden.

Openbaar en bijzonder

De CAO is automatisch van toepassing

voor alle vo-scholen voor bijzonder onder-

wijs, die zijn aangesloten bij VOS/ABB.

Dat is een gevolg van de Wet op de 

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Werk-

gevers in het openbaar onderwijs zijn 

niet automatisch gebonden aan de CAO,

omdat in het openbaar onderwijs geen

sprake is van een (collectieve) arbeids-

overeenkomst. Dit besluit moet intern

bekend worden gemaakt. 

Een voorbeeldtekst van een dergelijk

besluit staat op www.vosabb.nl. Daar

staat ook meer informatie voor samen-

werkingsbesturen.


Enquête administratie-
kantoren

Veel schoolbesturen blijken tevreden

over hun administratiekantoren, 

voor zover het de personeels- en

salarisadministratie betreft. Over 

de managementrapportages van die

kantoren zijn ze aanzienlijk minder

positief.

Dat blijkt uit de eerste analyses van de

enquête over administratiekantoren, die

VOS/ABB heeft gehouden. Er zijn in totaal

430 formulieren ingevuld en teruggestuurd,

wat een respons van 12 procent is. Dit is

voldoende om een representatief beeld

van de situatie te krijgen en VOS/ABB is

de leden dan ook erkentelijk voor hun

medewerking. 

Op dit moment worden de gegevens

nader uitgewerkt, maar enkele resultaten

zijn al bekend. Zo hebben de inzenders van

de enquête in totaal over 62 administratie-

kantoren een mening gegeven. Het pak-
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ket personeels- en salarisadministratie

wordt het meest (100 %) afgenomen bij

de administratiekantoren. De pakketten

bestuurs- en managementondersteuning

(93%), financiën (90 %) en ICT (76 %) zit-

ten daar niet ver onder. Dienstverlening

op het gebied van huisvesting (46 %) en

facilitaire zaken (35 %) is minder in trek.

Ruim 90 % van de leden geeft de kantoren

een voldoende of hoger voor hun dienst-

verlening op het gebied van personeels-

en salarisadministratie. Voor de financiële

dienstverlening (begroting, jaarrekening)

geeft 85 % een voldoende of hoger. 

Hetzelfde percentage is ook voor de

bestuurs- en managementondersteuning

van toepassing. Minder goed scoren de

managementrapportages op het gebied

van personeel en financiën: 25 tot 30 %

van de inzenders is zelfs ontevreden over

die rapportages.

De verzamelde gegevens gaan in een con-

ceptrapport naar de administratiekantoren

voor een reactie. Ook de deelnemers 

aan de enquête ontvangen een rapport.

Naar verwachting in november zal het

eindrapport gereed zijn en komen de eind-

conclusies en aanbevelingen beschikbaar.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30, helpdesk@vosabb.nl.


OCW investeert 
in maatschappelijke stages 

Het ministerie trekt meer geld uit

voor maatschappelijke stages. Het

geld is bedoeld als tegemoetkoming

in de personele kosten. Ook kan 

het worden aangewend voor het op-

bouwen van een netwerk, inbedding

van maatschappelijke stages in de

school en het inhuren van derden. 

De aanvullende bekostiging bedraagt 

€ 15.000 per school per jaar. Het bestuur

dat voor de aanvulling in aanmerking wil

komen, dient hiervoor een aanvraag bij

SenterNovem in te dienen. Het bestuur

moet aangeven wat de beoogde resulta-

ten en de daarvoor benodigde activiteiten

zijn. Ook moet duidelijk worden met welke

partners het bestuur wil samenwerken en

welke leerlingen aan de maatschappelijke

stages gaan deelnemen.

De aanvraag voor 2005 dient vóór 8 juni

van dit jaar te worden ingediend. Voor de

aanvraag voor volgend jaar is de sluitings-

datum 1 mei 2006. De activiteiten voor

2005 dienen in het schooljaar 2005-2006

te worden uitgevoerd. 

Voor de activiteiten voor 2006 geldt de

bepaling dat die plaatsvinden in het

schooljaar 2006-2007.

Meer op www.vosabb.nl


Vf zoekt oplossing voor 
trede-indeling

Het Vervangingsfonds (Vf) zoekt naar

een oplossing voor de gevolgen van

een lagere premie in relatie tot de

trede-indeling.

Scholen betalen dit schooljaar een lagere

premie aan het Vf dan in voorgaande

jaren. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het

declaratiegedrag echter gelijk. De huidige

premie is waarschijnlijk volstrekt ontoe-

reikend om de declaraties te betalen. 

Scholen die ongeveer evenveel declareren

als in voorgaande jaren, zullen als er niets

gebeurt in december van dit jaar worden

geconfronteerd met een hogere VDS-

toeslag. Het bestuur van het Vf heeft dit

probleem inmiddels onderkend. Het geeft

aan dat dit niet de bedoeling is en dat het

op zoek gaat naar een oplossing.

Informatie: Helpdek, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Extra geld voor bestuur en
management

Ook voor het schooljaar 2005-2006

stelt OCW extra geld beschikbaar

voor de versterking van bestuur en

management van scholen voor 

praktijkonderwijs met declaratie-

bekostiging.

De regeling vervangt de ministeriële rege-

ling van 25 september 2004. Ten opzichte

van deze regeling zijn de bedragen gewij-

zigd en is de uitzonderingsbepaling voor

de pilot-school vervallen. 

Het bedrag per leerling wordt per 

1 augustus 2005 verhoogd van € 30,–

naar € 50,–. Het deels leerlingafhankelijke

drempelbedrag, bedoeld voor scholen

met minder dan 120 leerlingen, gaat als

gevolg hiervan omhoog van € 6.400,–

naar € 8.800,–. Het vaste bedrag per

school van € 2.800,– blijft hetzelfde. 

Het extra geld is bedoeld om het bestuur

en management in het praktijkonderwijs

te versterken met het oog op de invoering

van lumpsum. De middelen kunnen wor-

den ingezet voor deskundigheidsbevorde-

ring, specifieke scholing en andere vormen

van kennisvergroting.

De gelden worden automatisch over-

gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl
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ABP-problematiek Pf opgelost

Het Participatiefonds (Pf) heeft

besloten achterstallige premie voor

zijn rekening te nemen, die samen-

hangt met de invoering van de Werk-

loosheidswet (WW) voor overheids-

personeel per 1 januari 2001. 

Sinds die datum draagt UWV geen

ABP-premie meer af over de WW-uit-

keringen. 

Omdat UWV geen premie meer heeft

afgedragen, zouden de kosten van het

werkgeversdeel nog bij de werkgevers en

het werknemersdeel bij de mensen met

een uitkering in rekening moeten worden

gebracht. Het ABP heeft besloten om het

werknemersdeel over die periode niet

terug te vorderen.

Het bestuur van het Pf is bereid de ver-

rekening van de achterstallige premie

namens het vo- en po-veld voor zijn reke-

ning te nemen. Het zal ook in de toekomst

aan het ABP betalen. Dit voorkomt veel

administratieve lasten. Een en ander bete-

kent dat er geen naheffing zal plaatsvinden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Onderwijsraad adviseert over
integratie

De Onderwijsraad vindt dat scholen

en gemeenten afspraken met elkaar

moeten maken over integratie. 

Dit zou in de wet moeten worden

vastgelegd, zo staat in het advies

‘Bakens voor spreiding en integratie’.

Het advies is negatief over het Rotter-

damse plan om aparte wachtlijsten voor

autochtone en allochtone leerlingen te

hanteren. Net als in een eerder advies,

van drie jaar geleden, oordeelt de Onder-

wijsraad dat aparte wachtlijsten juridisch

waarschijnlijk geen stand kunnen houden,

omdat Nederland gebonden is aan inter-

nationale afspraken die discriminatie ver-

bieden.

In reactie op het advies heeft de Rotter-

damse wethouder Leonard Geluk van

Onderwijs en Integratie besloten zijn 

plan in te trekken om bij basisscholen 

in gemengde wijken in de stad te gaan

werken met aparte wachtlijsten voor

autochtone en allochtone leerlingen. 

Meer op www.vosabb.nl. 

Daar kunt u het advies van de Onderwijs-

raad en een samenvatting ervan down-

loaden.


Model-privacyreglement 
leerlingengegevens 

Het convenant ‘Bescherming leerling-,

deelnemer- en studentengegevens

op de scholen en instellingen’ van

eind 2003 heeft geleid tot het model-

privacyreglement verwerking leer-

lingengegevens PO/VO.

Het convenant kwam voort uit de wens

van de overheid om extra aandacht te

schenken aan de bescherming van de

persoonsgegevens van onderwijsdeel-

nemers. Deze wens hing samen met de

invoering van het persoonsgebonden

nummer. 

Het model heeft de instemming van het

College Bescherming Persoonsgegevens.

Het is niet van toepassing op personeel.

Het reglement is te downloaden via

www.vosabb.nl, onder ledenservice en

modellen.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Derde serie Experiment 
Leermiddelen

De aanvraagprocedure voor de derde

serie van het Experiment Leermidde-

len is deze maand van start gegaan. 

In de derde serie werken scholen en ont-

wikkelaars van leermiddelen nauw met

elkaar samen. Het is de bedoeling vraag

en aanbod beter op elkaar af te stemmen

en bestaand materiaal beter te benutten.

De leermiddelen zijn bestemd voor een of

meer vakken en/of leergebieden, een of

meer leerjaren en een of meer school-

soorten in het vo. Na realisatie zijn ze 

verkrijgbaar voor alle scholen.

Meer informatie op www.onderbouw-vo.nl/

leermiddelen


Procesgang eerste ziektejaar
gewijzigd

In verband met de Wet verlenging

loonbetalingsverplichting bij ziekte 

is er een wijziging opgetreden in de

regeling procesgang eerste ziekte-

jaar.

In de Wet verlenging loondoorbetalings-

verplichting bij ziekte, die op 1 januari

2004 in werking is getreden, is de periode

waarover de werkgever bij ziekte het loon

moet doorbetalen verlengd van 52 weken

naar 104 weken. Deze verlenging brengt

een verschuiving met zich mee van het
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moment waarop het reïntegratieverslag

moet worden ingediend. 

De verplichting vervalt om aan het einde

van het eerste ziektejaar een verslag te

maken. Pas aan het einde van het tweede

ziektejaar kan de werknemer een aan-

vraag indienen voor een uitkering op grond

van de Wet op de arbeidsongeschiktheid

(WAO). Pas dan wordt het reïntegratie-

verslag opgesteld.

Nu de beoordeling van de reïntegratie-

inspanningen één jaar opschuift, is vast-

gelegd om aan het eind van het eerste

ziektejaar een extra evaluatiemoment in 

te bouwen. Werkgever en werknemer 

evalueren dan de geleverde reïntegratie-

inspanningen.

Deze evaluatie is niet vrijblijvend. Komt

het UWV, mede op basis van de inhoud

van de eerstejaarsevaluatie, tot de con-

clusie dat de reïntegratie-inspanningen

onvoldoende zijn geweest, dan wordt de

periode waarover de werkgever het loon

moet doorbetalen met nog eens maximaal

één jaar verlengd.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Europese aanbesteding 
verduidelijkt

Het ministerie van OCW heeft een

verduidelijking gegeven over de toe-

passing van de Leidraad voor Euro-

pees aanbesteden. Het gaat met

name om de passages over de aan-

bestedende dienst en de berekening

van het drempelbedrag.

Een bestuur is in principe de aanbeste-

dende dienst. Als het bestuur bijvoor-

beeld een opdracht voor schoonmaak van

zijn scholen in de markt zet, geldt dit als

één opdracht. De opdracht mag dus niet

per school worden gesplitst om zo bij-

voorbeeld onder de drempel te blijven.

Ook moeten regelmatig terugkerende

opdrachten bij elkaar worden opgeteld.

Naast de hoofdregel dat het bestuur de

aanbestedende dienst is, kunnen binnen

deze dienst zelfstandige onderdelen 

opereren met eigen inkoopbevoegdheden.

Onder de volgende cumulatieve voor-

waarden is een school/instelling als onder-

deel van het bestuur een aanbestedende

dienst:

• Decentralisatie van inkoopeenheden: de

aanbestedende dienst heeft zijn inkoop-

eenheden binnen de organisatie daad-

werkelijk gedecentraliseerd: de betref-

fende eenheid verricht de

aanschaffingsprocedure onafhankelijk

van de aanbestedende dienst en neemt

zélf de beslissing, onafhankelijk van

enig ander onderdeel van de aanbeste-

dende dienst.

• Scheiding van de budgetten: de dele-

gatie van aanschaffingsverantwoorde-

lijkheid blijkt uit een scheiding van 

budgetten, waarbij het daadwerkelijk

sluiten van een contract geschiedt door

de zelfstandige eenheid en direct drukt

op zijn eigen budget.

• Voorzien in eigen behoeften: de aan-

schaffingen van die eenheid zijn be-

doeld om in de eigen behoeften van de

individuele school/instelling te voorzien.

• Geen bemoeienis van ‘moeder’. De

‘moeder’ aanbestedende dienst mag

zich, ondanks de decentralisatie van de

verantwoordelijkheid voor de inkoop,

niet als grote partij presenteren en 

proberen vanuit de positie betere voor-

waarden te bedingen.

Meer op www.vosabb.nl


Aanvullende bekostiging visueel
gehandicapten

Met ingang van 1 augustus aanstaan-

de wordt voor vo-scholen met lump-

sumbekostiging en instellingen voor

praktijkonderwijs met declaratie-

bekostiging de meldingsprocedure

voor aanvullende bekostiging voor de

begeleiding van visueel gehandicapte

leerlingen in het regulier VO hernieuwd

ingevoerd. De scholen die in het 

huidige schooljaar 2004-2005 een

visueel gehandicapte leerling opvan-

gen, komen nog in aanmerking voor

aanvullende bekostiging.

Voor vo-scholen met lumpsum geldt dat

de school of scholengemeenschap aan-

vullende personele bekostiging ontvangt

voor visueel gehandicapte leerlingen die

aanvullende begeleiding nodig hebben.

Voorwaarde is dat het bevoegd gezag

melding doet bij Cfi. Daarbij gelden onder

meer de volgende voorwaarden:

• Het meldingsformulier moet vóór 

15 oktober van het betreffende school-

jaar zijn ingediend bij Cfi én de leerling

staat op 1 oktober van het betreffende

schooljaar ingeschreven bij de school.

• Voor de visueel gehandicapte leerling 

is op school een verklaring van een

medisch specialist aanwezig waaruit

blijkt dat de leerling visueel gehandicapt

is. Deze verklaring hoeft overigens niet

te worden meegestuurd.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl
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Nieuwe workshopbrochure 2005

Als bijlage bij deze nieuwsbrief 

treft u de nieuwe workshopbrochure

van VOS/ABB Consulting aan. Hierin

staat een overzicht van het workshop-

programma van september tot decem-

ber 2005. 

De workshops, die het afgelopen school-

jaar erg succesvol waren, worden vrijwel

allemaal gegeven door consultants van

VOS/ABB. Daarnaast staan leergangen

op het programma, waarover u eveneens

informatie vindt in de brochure.

De brochure staat ook op www.vosabb

consulting.nl.


Zwijndrecht: € 7500 voor Unicef

De scholen van de Bestuurscommis-

sie Openbaar Basisonderwijs Zwijn-

drecht (BOBZ) hebben 7500 euro

ingezameld voor Unicef. 

Kinderen van de acht locaties van de

openbare basisscholen in Zwijndrecht die

meedoen aan het project Wereldklassen

van Unicef, hebben het geld ingezameld.

Deze week bracht Tweede-Kamerlid Eric

Balemans (VVD) een bezoek aan Zwijn-

drecht om Wereldklassen onder de aan-

dacht te brengen.

VOS/ABB heeft zich tot doel gesteld 

het Unicef-project onder de aandacht te

brengen. Tot nu toe hebben 76 VOS/ABB-

leden zich bij het project aangesloten. 

Ook het voortgezet onderwijs kan mee

doen.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl


Opheffingsnorm ongewijzigd 

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft haar voorstel ingetrokken

om per schoolsoort binnen scholen-

gemeenschappen een opheffings-

norm in te stellen. Dat heeft ze de

Tweede Kamer laten weten. Het

besluit van de minister volgt op 

protesten van onder meer VOS/ABB. 

Wettelijk geldt per schoolsoort in het

voortgezet onderwijs een opheffingsnorm.

Voor een scholengemeenschap is een

afwijkende systematiek van kracht. Die

houdt in dat de norm niet per schoolsoort

maar voor de hele scholengemeenschap

geldt. Deze systematiek maakt het moge-

lijk dat een scholengemeenschap een

kleine afdeling handhaaft.

In de ‘Uitwerkingsnotitie grotere plan-

ningsvrijheid VO’ stelde de minister de

Tweede Kamer voor om voor iedere

schoolsoort binnen een scholengemeen-

schap een opheffingsnorm in te voeren.

Dit zou onder meer leiden tot opheffing

van 46 kleine vwo-scholen en 20 mavo-

scholen als onderdeel van een scholen-

gemeenschap. 

De ledencommissie-VO van VOS/ABB

kwam met een scherpe veroordeling.

VOS/ABB zond met de andere organisa-

ties voor bestuur en management een

brief aan de Tweede Kamer met de 

dringende oproep het voorstel van de

minister niet te volgen. Inmiddels heeft 

de minister dus laten weten dat ze haar

voorstel intrekt en dat zij de huidige syste-

matiek wil handhaven.

Meer op www.vosabb.nl
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