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een steekproef wordt tot half februari een

aantal scholen gevraagd een enquête in

te vullen.

Woningcorporaties

Woningcorporaties moeten zich meer

gaan richten op onderwijshuisvesting. Dat

vindt minister Sybilla Dekker van Volks-

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieu (VROM). Ze stuurde onlangs een

brief aan de Tweede Kamer, waarin zij

aangeeft dat de woningcorporaties een

bredere taak zouden moeten krijgen dan

ze tot nu toe hebben. 

De primaire doelstelling van de corpora-

ties blijft volgens de minister het toewijzen

van woningen en de aanpak van wijken

door herstructurering en woningbouw.

Maar ook andere zaken, zoals het bou-

wen van scholen, moeten volgens Dekker

tot het takenpakket van de corporaties

gaan behoren.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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Lumpsum: stand van zaken

Onderzoek energiekosten basisscholen
Er komt een onderzoek naar de stij-

gende energiekosten waar basis-

scholen mee te kampen hebben.

Minister Maria van der Hoeven van

Onderwijs heeft hiertoe opdracht

gegeven. Ze wil weten hoe groot de

stijging is en of het nodig is dat de

rijksvergoeding wordt aangepast. 

Het onderzoek naar de ontwikkeling van

energiekosten in het primair onderwijs

wordt uitgevoerd door KPMG en TNS

NIPO. De besturenorganisaties, waaron-

der VOS/ABB, zijn bij de evaluatie betrok-

ken.  Het onderzoek gaat in op de ontwik-

keling van energieprijzen én het

energieverbruik door basisscholen in de

periode 2001-2005. De uitkomst wordt

gebruikt bij de vaststelling van het PvE

voor de periode 2006-2010.

Voor een succesvol onderzoek is de

medewerking van de scholen van groot

belang. VOS/ABB doet dan ook een drin-

gend beroep op de scholen mee te wer-

ken aan dit onderzoek. Door middel van
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Acceptatieplicht ter discussie

Het CDA in de Tweede Kamer ziet

weinig in een recent initiatiefwets-

voorstel voor algemene acceptatie-

plicht. ‘Het lijkt vooral een vorm van

symboolwetgeving’, zo laat CDA-

onderwijsspecialist Jan de Vries aan

VOS/ABB weten.

Het initiatiefwetsvoorstel is afkomstig van

PvdA, GroenLinks, D66 en SP. Zij willen

dat ook de bijzondere scholen in principe

alle leerlingen moeten toelaten, mits de

ouders aangeven dat zij de grondslag van

de school accepteren. Een uitzondering

zou moeten gelden voor scholen op

strengreligieuze grondslag. Zij zouden

nog wel leerlingen mogen weigeren als

die niet tot hun doelgroep behoren.

CDA-onderwijsspecialist Jan de Vries laat

weten dat de initiatiefnemers hun voorstel

in december nog niet aan hem kenbaar

hadden gemaakt en dat hij dus moet

afgaan op wat de media hierover hebben

bericht. Daarom geeft hij namens de

CDA-fractie een voorlopige reactie. De

Vries wijst erop dat volgens hem bijzon-

dere scholen de poorten niet gesloten

houden voor bijvoorbeeld kinderen van

allochtone afkomst of andere achters-

tandsleerlingen. ‘De cijfers tonen aan dat

het openbaar en het bijzonder onderwijs

ieder een evenredig deel van de achter-

standsleerlingen opnemen.’

De CDA’er is van mening dat segregatie in

het onderwijs het resultaat is van de een-

zijdige samenstelling van wijken en de

keuzevrijheid van ouders. ‘Die keuzevrij-

heid is ook in onze ogen een groot recht.

Van alle scholen verwachten wij daarom

een consistent en consequent toelatings-

beleid.’ De Vries zegt dat er al voldoende

mogelijkheden zijn om schoolbesturen te

corrigeren als die misbruik maken van de

vrijheid van onderwijs. ‘Daar heb je geen

toelatingsplicht voor nodig. Het initiatief-

wetsvoorstel lijkt vooral een vorm van

symboolwetgeving, waar geen ouder of

school mee wordt gediend.’

Staatkundig gereformeerden

Eerder liet de SGP-fractie in de Tweede

Kamer aan VOS/ABB weten niets in het

recente initiatiefwetsvoorstel te zien,

omdat het volgens die partij grondwetsar-

tikel 23 over de vrijheid van onderwijs

degradeert. Beleidsmedewerker Wim Ver-

weij: ‘Afwijzing van leerlingen op oneigen-

lijke gronden is onaanvaardbaar. Op dit

moment zijn er al middelen om dat tegen

te gaan, bijvoorbeeld door middel van de

uitspraak van de commissie gelijke behan-

deling. Materieel voegt het voorstel voor

acceptatieplicht daar niet veel aan toe.’

‘Wel wordt de regel dat bijzondere scho-

len een eigen, op de grondslag gebaseerd

toelatingsbeleid mogen voeren - een

essentieel onderdeel van de vrijheid van

onderwijs - expliciet tot een uitzondering

gedegradeerd’, zo vervolgt Verweij. ‘Het

marginaliseren van een kernpunt uit artikel

23 van de Grondwet zal de SGP-fractie

zonder overtuiging van de noodzaak

daarvan niet steunen.’

De ChristenUnie en de VVD hebben niet

op vragen van VOS/ABB gereageerd. Op

www.vosabb.nl staat een commentaar

van VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken

op deze kwestie en andere artikelen die

onlangs over dit onderwerp zijn versche-

nen.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl 


Vragen over collectieve 
zorgverzekering

De helpdesk van VOS/ABB krijgt

geregeld vragen over de collectieve

zorgverzekering die VOS/ABB voor

haar leden heeft afgesloten. 

Voor de kerstvakantie werd bekend dat

VOS/ABB-leden van een aantrekkelijk

aanbod gebruik kunnen maken. De mees-

te vragen gaan over het collectiviteits-

nummer en de toegangscode, maar die

hebt u in principe niet nodig. Via het start-

artikel ‘Collectief zorgcontract pakt goed

uit’ op de homepage van www.vosabb.nl

kunt u doorklikken naar een speciaal

onderdeel dat voor VOS/ABB op de web-

site www.ohra.nl is geplaatst. In het start-

artikel staat ook uitgebreide informatie

over het aanbod.

Bruto netto

Met ingang van 1 januari is door een aan-

tal maatregelen, waaronder de invoering

van de nieuwe Zorgverzekeringswet, het

zogenoemde bruto-nettotraject veran-

derd. Dat is de wijze waarop vanuit het

brutomaandsalaris uiteindelijk het netto-

maandsalaris wordt vastgesteld.

De volgende maatregelen zijn van invloed:

- Wijzigingen in premies ABP en vut-fonds

- Wet administratieve lastenverlichting en

vereenvoudiging in sociale verzekerings-

wetten (Walvis)

- Invoering van de Zorgverzekeringswet

- Cao-sector onderwijs 2005-2007 

(publicatie 15 december 2005)

Ook is met ingang van 1 januari het

bedrag per gereisde kilometer voor de

eerste 10.000 kilometer bij dienstreizen
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verhoogd van 18 naar 19 eurocent. In de

rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: werkgeversza-

ken) staat een berekening van het bruto-

nettotraject. 

Levensloop

VOS/ABB heeft een overzicht gemaakt

van de richtlijnen voor de levensloop- en

spaarloonregeling. De helpdesk besloot

dit overzicht te maken, omdat er nog

geen levensloopregeling op cao-niveau

bestaat.

VOS/ABB adviseert de besturen om werk-

nemers te laten wachten tot er wel een

levensloopregeling op cao-niveau is. Als

de werknemer echter niet wil wachten en

vanaf 1 januari van dit jaar gebruik wil

maken van de levensloopregeling, moet

de werkgever hier binnen twee maanden

gehoor aan geven.  

Het is ook mogelijk dat een werknemer

nog niet weet of hij met de spaarloonre-

geling wil doorgaan of wil meedoen met

de levensloopregeling. Dan is het het

beste de spaarloonregeling met ingang

van 1 januari 2006 stop te zetten. De

spaarloonregeling kan dan op een ander

tijdstip in 2006 weer ingaan. Op dit ogen-

blik is er nog onduidelijkheid over de

regeling voor spaarverlof. Zodra hier meer

over bekend  is, zullen wij dit publiceren.

Het overzicht met richtlijnen staat in de

rechterkolom naast dit bericht op onze

website www.vosabb.nl 

(dossier: arbeidsvoorwaarden).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


Regionale platforms gered

De regionale platforms voor de

onderwijsarbeidsmarkt zijn gered.

Het amendement van Tweede-

Kamerlid Ursie Lambrechts van D66

om het voortbestaan van de plat-

forms financieel veilig te stellen, is

aangenomen.

Lambrechts kwam met haar amendement

tijdens de behandeling van de onderwijs-

begroting, nadat voorzitter Jan Franssen

van het Sectorbestuur Onderwijsarbeids-

markt (SBO) een brandbrief had gestuurd.

De platforms zijn nog maar twee jaar

geleden opgericht voor een regionale

aanpak van de personeelsproblemen in

het onderwijs. Onder begeleiding van het

SBO zorgen ze voor samenwerking tus-

sen opleidingen en arbeidsmarkt. 

Tot nu toe werden de platforms gefinan-

cierd door het SBO, maar nu er is bezui-

nigd op de SBO-middelen, lukt dat niet

meer. Er zou nog drie jaar lang een mil-

joen euro per jaar nodig zijn om te voor-

komen dat de platforms ten onder gaan.

Lambrechts kreeg een meerderheid van

de Tweede Kamer achter haar amende-

ment. De minister gaat de financiering in

haar begroting opnemen. De financiële

ondersteuning van de regionale platforms

is daardoor voorlopig gegarandeerd.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Lumpsumconferentie speciaal
onderwijs

Ook voor het speciaal onderwijs en

het voortgezet speciaal onderwijs

organiseert het Projectbureau Lump-

sum PO een conferentie ‘Klaar voor

de start’. 

De conferentie vindt plaats op donderdag

26 januari in ‘t Spant in Bussum. De opzet

is grotendeels gelijk aan die van de eerde-

re conferenties voor het basisonderwijs,

de sbo-scholen en de samenwerkingsver-

banden WSNS. 

De conferentie is bedoeld voor bestuur-

ders, directieleden, REC-coördinatoren en

(G)MR’s in de WEC-sector. De bijeen-

komst heeft tot doel het uitwerken van

actuele vraagstukken op het snijvlak van

lumpsum en REC (-scholen), zodat men in

de eigen organisatie antwoorden kan for-

muleren. Uitgangspunt is de praktijk: waar

loopt men tegenaan en hoe kan men dat

oplossen? 

Het ochtendprogramma wordt verzorgd

door senior beleidsmedewerker Bé Keizer

van VOS/ABB en adviseur Jos Hagens

van AVS.  Keizer gaat uitgebreid in op de

lumpsumbekostiging voor de WEC-sector

en op de vereenvoudiging van de forma-

tieformules. Hagens gaat in op het beleid

dat met lumpsum samenhangt.

Voor de middag staan acht workshops op
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het programma. Een uitgebreid overzicht

staat op www.deelnameregistratie.nl.

Deelname aan de conferentie kost 75 euro.

Informatie: deelnameregistratie, 

036-5331941 (10.00-12.00 uur), 

lumpsumpo@deelnameregistratie.nl 


Extra cursus lumpsumbegroting 

Wegens succes organiseert

VOS/ABB op 8 maart en 26 april een

extra cursus ‘Uw eerste lumpsumbe-

groting’. Deze is bedoeld voor

schoolleiders en managers die de

cursus in het najaar hebben gemist. 

Op de eerste cursusdag wordt na een

korte theoretische inleiding de concept-

begroting 2006-2007 gemaakt met behulp

van een uitgereikt instrument. Op 26 april

krijgt deze conceptbegroting zijn definitie-

ve vorm. De gegevens uit de bekosti-

gingsbeschikkking 2006-2007, die OCW in

april naar de schoolbesturen stuurt, wor-

den dan in de deze begroting verwerkt. 

Uitgebreide informatie over deze extra

cursus vindt u samen met het aanmel-

dingsformulier op www.vosabb.nl 

(dossier: financiën/lumpsum).

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815,

glexmond@vosabb.nl


Toolbox: meerjarenbegroting

Er is een nieuw rekeninstrument ont-

wikkeld voor het maken van een inte-

grale en complete meerjarenbegro-

ting voor een basisschool. Het is

opgenomen in de Toolbox op

www.vosabb.nl. 

Met dit instrument kunt u alle inkomsten

en uitgaven van een basisschool bijhou-

den en tegelijkertijd de exploitatiebegro-

ting en balans maken, zoals die volgens

de voorschriften van OCW eruit moeten

zien. Het is een omvangrijk instrument,

meer dan 5 Mb, maar de resultaten zijn er

dan ook naar. 

De inkomsten worden tot op de cent

nauwkeurig berekend en ook de uitgaven

worden precies in kaart gebracht. Dat

betreft de kosten van personeel (waarbij

uitgegaan wordt van de gemiddelde

werkgeverslasten), uitgesplitst naar direc-

tie, OP en OOP en berekend volgens de

van toepassing zijnde inschaling. 

Deze kosten worden jaarlijks bijgehouden

waarbij de inschaling en leeftijd OP zich

aanpassen. Bijzondere lasten als BAPO

en jubilea worden afzonderlijk berekend.

Personele kosten kunnen in voorkomende

gevallen ook ten laste worden gebracht

van het budget personeelsbeleid of het

budget Londo.  

Meer informatie staat in het artikel over

het nieuwe instrument op www.vosabb.nl

(dossier: financiën/lumpsum). 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Toolbox: meerjarenbegroting sbo

Ook voor het speciaal basisonderwijs

(sbo) is een instrument ontwikkeld

om een meerjarenbegroting met

beleidsruimte te maken bij lumpsum-

bekostiging. Ook dit instrument is

opgenomen in de Toolbox van

www.vosabb.nl. 

Het instrument is, net als dat voor het

regulier basisonderwijs, ontwikkeld door

VOS/ABB in samenwerking met het

schoolbestuur De Basis in Arnhem, een

van de deelnemers aan de pilot lumpsum.

Dit schoolbestuur werkt al sinds 1 januari

2004 met geld in plaats van fre’s.

Het instrument is een in de praktijk

beproefde versie, waarin de laatste aan-

vullingen en verbeteringen zijn verwerkt.

Met het instrument is het mogelijk een

meerjarenbegroting voor een sbo te

maken èn een functiebouwwerk uit te

werken op basis van de eigen beleidsvisie

en de beschikbare budgettaire kaders.

Omdat de schotten onder lumpsum niet

langer bestaan, is het mogelijk de midde-

len daar in te zetten waar het vanuit de

eigen beleidsvisie het meest gewenst is.

Dit uiteraard binnen de kaders van het

gemeenschappelijk op bestuursniveau

afgesproken beleidskader.

Het rekenprogramma is eenvoudig te

bedienen en heeft een beknopte handlei-

ding. Alle baten kunnen met het instru-

ment worden berekend. Tevens worden

de lasten systematisch in kaart gebracht.

Een totaaloverzicht met het saldo wordt

ook grafisch weergegeven, zodat het aan

anderen (medezeggenschapsraad) duide-

lijk kan worden overgebracht.

Verzamelinstrument

Het instrument is bedoeld voor de indivi-

duele school om te gebruiken binnen de

gezamenlijk afgesproken kaders. Dat

maakt het wenselijk om de uitkomsten

van de afzonderlijke scholen ook te kun-

nen verzamelen op bestuursniveau. Ook

daarvoor is een instrument gemaakt dat

afgestemd kan worden op elke bestuurs-

grootte. Besturen kunnen dit maatwerk-

instrument aanvragen bij Bé Keizer, senior

beleidsadviseur van VOS/ABB, via het

online aanvraagformulier op de website
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www.vosabb.nl (dossier: financiën/lump-

sum). Het is gratis voor leden van

VOS/ABB, terwijl de kosten voor niet-

leden zeer gering zijn.

Informatie: Bé Keizer, 0348?405251, 

bkeizer@vosabb.nl  


Nieuw: de lumpsumlijn

Er is een gratis telefoonnummer geo-

pend voor vragen over de komende

lumpsumbekostiging. De lumpsumlijn

0800-7272727 is bereikbaar op werk-

dagen van 09.00 tot 12.00 en van

13.00 tot 16.30 uur.

Ook met vragen over de simulatietool en

specifieke vragen over de herverdeelef-

fecten voor uw school of bestuur kunt u

bij de lumpsumlijn terecht. Het Projectbu-

reau Lumpsum PO bemant de telefoonlijn.

Bij technische vragen is er ondersteuning

van de Stichting SentERdata, die is ver-

bonden aan de Universiteit van Tilburg.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Lumpsum: stand van zaken

Senior beleidsmedewerker Bé Keizer

van VOS/ABB heeft een informatieve

brochure geschreven over hoe het

staat met de voorbereidingen op de

lumpsumbekostiging.

De brochure ‘Lumpsum po, de stand van

zaken. En nu op stoom blijven!’ is als bij-

lage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Keizer

geeft een helder overzicht van de stand

van zaken. Hij gaat uitgebreid in op allerlei

aspecten die met lumpsum samenhan-

gen, zoals de autonomievergroting in het

onderwijs, wet- en regelgeving, over-

gangsregelingen en herverdeeleffecten. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Veldbenadering WEC-scholen

VOS/ABB is voor de scholen in het

speciaal en voortgezet speciaal

onderwijs een aparte intensieve veld-

benadering als voorbereiding op

lumpsum begonnen. Specialisten van

VOS/ABB kunnen de leden een dag

gratis ondersteunen bij het opstellen

van een (meerjaren)begroting.

De intensieve veldbenadering van de

reguliere scholen in het primair onderwijs

is al langere tijd  in volle gang. In het voor-

jaar en najaar spraken leden van het

zogenoemde O-team van VOS/ABB met

schoolbesturen en (bovenschools)

management. Aan de hand van een chec-

klist werd de administratieve organisatie

doorgelicht. 

De resultaten van deze gesprekken zijn

bemoedigend. De meeste besturen reali-

seren zich terdege wat de invoering van

de lumpsumfinanciering per 1 augustus

2006 inhoudt en wat de consequenties

ervan zijn. Het Projectbureau Lumpsum

PO en VOS/ABB houden u via hun websi-

tes op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ze stellen ook verscheidene instrumenten

beschikbaar die de invoering van lump-

sum vergemakkelijken. 

Grotere veranderingen

De nadruk in de voorlichting ligt op het

reguliere basisonderwijs. De veranderin-

gen voor het (voortgezet) speciaal onder-

wijs zijn echter groter dan voor reguliere

po-scholen. Dit betreft in elk geval de

wijze van bekostiging. Naast de omzetting

van fre’s in geld, vindt er een vereenvou-

diging van de formatietoekenning plaats.

Tegelijkertijd is de ervaring in het (V)SO

met financieel management vaak groter,

maar niet overal voldoende ontwikkeld.

Het ministerie van OCW, het Projectbu-

reau Lumpsum PO en de besturenorgani-

saties hebben daarom afgesproken in de

komende maanden vooral extra onder-

steuning te bieden aan scholen voor

(voortgezet) speciaal onderwijs. 

VOS/ABB organiseerde in december voor

de aangesloten scholen voor speciaal en

voortgezet speciaal onderwijs bijeenkom-

sten. Tijdens deze bijeenkomsten, op ver-

schillende plaatsen in het land, gingen

specialisten in op de hoofdlijnen van de

lumpsumfinanciering. Ook de inkomsten

en (personele) uitgaven, de positie en de

wijze van bekostiging van het REC en

wederzijdse verplichtingen van het REC

en de scholen kwamen aan de orde.

Inventarisatie

Aan de hand van een vragenlijst is geïn-

ventariseerd waar de scholen staan met

de invoering van lumpsum. De nadruk lag

daarbij op de financiën en de meerjaren-

begroting. Scholen die bij VOS/ABB zijn

aangesloten en die op grond van de resul-

taten van deze vragenlijst specifieke

ondersteuning willen, kunnen gratis één

dag hulp krijgen van een specialist van

VOS/ABB.

Op de bijeenkomsten zijn niet alle WEC-

scholen bereikt die via hun bevoegd

gezag aangesloten zijn bij VOS/ABB. Ook

aangesloten scholen die niet een van

onze bijeenkomsten hebben bijgewoond,
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kunnen uiteraard gebruik maken van het

aanbod. Als u belangstelling hebt of wilt

weten wat de ondersteuning precies

inhoudt, kunt u contact opnemen met

beleidsmedewerker Geke Lexmond van

de helpdesk van VOS/ABB.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815,

glexmond@vosabb.nl 


Wet medezeggenschap naar
Tweede Kamer

Vlak voor de jaarwisseling heeft de

regering het voorstel voor een nieu-

we medezeggenschapswet voor het

primair en voortgezet onderwijs bij

de Tweede Kamer ingediend. Deze

Wet medezeggenschap op scholen

(WMS) zal de WMO 1992 vervangen. 

Op 29 december is het voorstel voor de

WMS bij de Tweede Kamer ingediend.

Daarmee heeft de regering de toezegging

ingelost om de Tweede Kamer zicht te

geven op een nieuwe medezeggen-

schapsregeling in verband met de invoe-

ring van lumpsum.

Het kabinet wil de WMS per 1 januari

2007 in werking laten treden. Binnen vier

maanden na dat tijdstip dient ieder

bevoegd gezag een ontwerpreglement

voor zowel de MR als de verplichte GMR

ter instemming voor te leggen aan

respectievelijk iedere MR en de GMR. 

Daarnaast moet het bevoegd gezag bin-

nen dezelfde termijn een ontwerpmede-

zeggenschapsstatuut opstellen. Dit sta-

tuut is deels een informatief, deels een

regulerend document. Het beschrijft hoe

binnen de eigen organisatie de medezeg-

genschap is ingevuld en regelt onder

meer de informatieverstrekking aan

(G)MR’s, de wijze waarop (G)MR’s hun

achterban informeren over hun activiteiten

en de beschikbaarstelling van faciliteiten

aan personeel, ouders en leerlingen.

VOS/ABB treedt in overleg met andere

organisaties voor bestuur en management

en de organisaties voor personeel, ouders

en leerlingen om voorbeelden voor deze

reglementen en het medezeggenschaps-

statuut te ontwikkelen.   

De tekst van het wetsvoorstel staat in de

rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl. (dossier: governance).

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 


Ziekteverzuim blijft dalen

Het ziekteverzuim in het onderwijs

blijft dalen. Dat blijkt uit de definitie-

ve cijfers over 2004 en de trendcijfers

over het eerste halfjaar van 2005.

Minister Maria van der Hoeven van

Onderwijs heeft de cijfers aan de

Tweede Kamer gestuurd.

Het ziekteverzuim in het basis-, speciaal

en voortgezet onderwijs is in 2004

gedaald naar respectievelijk 6, 5, 7, 2 en

5,6%. De daling is wel iets aan het afvlak-

ken, waardoor een einde is gekomen aan

een periode van forse daling. De doelstel-

ling voor terugdringing van het ziektever-

zuim, die was opgenomen in de onder-

wijs-cao uit 2003, is gehaald. Dat doel

was daling van het verzuim met 1% in het

basisonderwijs en 0,5% voor het speciaal

en voortgezet onderwijs ten opzichte van

2002.  

In haar brief aan de Tweede Kamer maakt

de minister ook melding van een andere

berekening van het verzuimpercentage als

het lange verzuim bij een jaar wordt afge-

kapt. Dit betekent een extra daling van

0,7% voor het basisonderwijs en 0,4%

voor het voortgezet onderwijs. Verder is er

sprake van een lichte daling van de mel-

dingsfrequentie in het speciaal en het

voortgezet onderwijs. Het lagere ziekte-

verzuim wordt voornamelijk door daling

van de verzuimduur veroorzaakt.

De trendcijfers laten zien dat het licht

dalende ziekteverzuim zich ook in het eer-

ste halfjaar van 2005 voor het primair

onderwijs voortzet. Voor het onderwijsge-

vend personeel in het voortgezet onder-

wijs is er in het eerste halfjaar van 2005

sprake van stabilisatie van het ziektever-

zuim. Het onderwijs is een van de weinige

sectoren in Nederland waar het ziektever-

zuim in 2005 niet is gestegen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Pabo’ers moeten kunnen rekenen

Pabo’s moeten toekomstige studenten

gaan testen op hun rekenvaardighe-

den. Als blijkt dat ze de test niet halen,

moeten ze niet aan de opleiding

beginnen. Dat zegt voorzitter Jaap

Vedder van de Nederlandse Vereniging

tot Ontwikkeling van het Reken-wis-

kunde-onderwijs (NVORWO).

Vedder reageert op het nieuws dat meer

dan de helft van de eerstejaars pabo-stu-

denten minder goed rekent dan een goede

leerling uit groep 8. Dit blijkt volgens

Trouw uit de wiscat-rekentoets van de

Cito-groep. De voorzitter van de NVORWO

pleit voor een rekentoets voor laatstejaars
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op de website www.vosabb.nl (dossier:

onderwijs/WSNS).

Informatie: Roel Weener, 0348-405224,

rweener@vosabb.nl 


Driedaagse WSNS+ Lunteren

De inschrijving voor de driedaagse

conferentie van WSNS Plus op 13, 14

en 15 maart 2006 in Lunteren is vori-

ge maand geopend. Er is altijd grote

belangstelling voor de driedaagse.

Daarom is het aan te raden om u snel

aan te melden via www.deelnamere-

gistratie.nl.

Het wordt de vijfde keer dat deze grote

conferentie wordt gehouden. Centraal

staat altijd de integrale leerlingzorg in het

primair onderwijs. De titel is dit keer:

‘Weer samen leren in Lunteren 5’. Het

programma richt zich op de onderwijs- en

uitvoeringspraktijk.

In de rechterkolom naast dit artikel op

www.vosabb.nl (kernthema: onderwijs en

zorg) vindt u de uitnodigingsbrochure met

het complete programma. Ook op de

website www.platformwsns.nl is informa-

tie te vinden. De brochure is ook naar de

scholen verzonden. 

Informatie: Roel Weener, 0348-405224,

rweener@vosabb.nl 


Informatieve dvd over dyslexie

In het kader van het Masterplan Dys-

lexie is een informatieve dvd ontwik-

keld voor ouders en iedereen die

werkt in het primair of voortgezet

onderwijs. Op de dvd komen kinde-

ren, ouders, leraren, bekende Neder-

landers en deskundigen aan het

woord. 

In drie films wordt getoond wat dyslexie

inhoudt en wat het belang is van tijdige

herkenning. Elke film geeft inzicht in een

gerichte aanpak, zowel thuis als op

school, die ervoor zorgt dat dyslexie geen

belemmering hoeft te zijn voor een vol-

waardige ontwikkeling. De drie afzonder-

lijke films hebben als titel ‘Hoezo dys-

lexie?’,  ‘Dyslexie in het primair onderwijs’

en ‘Dyslexie in het voortgezet onderwijs’. 

De dvd kost 17,50 euro (inclusief btw en

verzendkosten) en kan besteld worden via

www.lcowijzer.nl. 


Brede scholen in kleine gemeente

De gemeente Beesel in Midden-Lim-

burg heeft alleen nog maar brede

scholen. Dat meldt onderwijswethou-

der Gerard Ligthart (CDA).

De jongste brede school in de gemeente

Beesel, het Centrum voor het Kind in de

wijk Bösdael, is op donderdag 19 januari

officieel geopend. Al het primair onderwijs

in de Midden-Limburgse gemeente is nu

ingericht in een brede school. Beesel

benadrukt dat het een van de eerste klei-

ne gemeenten in Nederland is die dit

heeft bereikt. 

Eerder werd de openbare Jenaplan-basis-

school De Triolier een brede school door

toevoeging van peuterspeelzaal De Boe-

meltrein. De Triolier is aangesloten bij

VOS/ABB. Elders in de gemeente Beesel

werd in het jaar 2000 het multifunctionele

centrum voor het kind De Meander geo-

pend, waarin onder meer de gelijknamige

basisschool zit.
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mbo-studenten die naar de pabo willen.

‘Veel van deze mbo’ers zijn zwak in reke-

nen en wiskunde. Zij zullen het vereiste

niveau nooit halen’, aldus Vedder.

Er komt al een verplichte rekentoets aan

het einde van het eerste jaar van de pabo,

waaraan een bindend studieadvies wordt

gekoppeld. ‘Voor zwakke mbo’ers komt

dit te laat’, zegt Vedder. ‘Ik schat dat zo’n

30% van de studenten dan alsnog de

pabo moet verlaten. Zo’n probleem moet

je toch vóór zijn?’

De NVORWO trok afgelopen zomer bij

minister Maria van der Hoeven van OCW

en de Vaste Kamercommissie voor

Onderwijs al aan de bel over de slechte

rekenprestaties van pabo-studenten.

Meer informatie op www.nvorwo.nl. 


Handreiking Schoolbreed 
Taalbeleid

In opdracht van de werkgroep

WSNS-OAB heeft onderzoeksbureau

Sardes de handreiking Schoolbreed

Taalbeleid opgesteld. Deze bevat

onder meer een checklist waarmee

scholen hun taalbeleid kunnen analy-

seren.

De aandacht voor taalverwerving en -ont-

wikkeling is verschoven van allochtone

leerlingen in de grote steden naar allocht-

one èn autochtone kinderen van laagop-

geleide ouders. De verschillen tussen

deze groepen leerlingen stellen specifieke

eisen aan het taalbeleid. 

De handreiking bevat naast de checklist

voor een analyse van het taalbeleid, vier

voorbeelden die tonen hoe scholen met

verschillende populaties met schoolbreed

taalbeleid werken. De handreiking staat
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De gemeente Beesel werkte voor het

realiseren van de brede scholen samen

met het bij VOS/ABB aangesloten bestuur

Akkoord en met de Stichting Agora. 

Meer informatie op www.beesel.nl.


Computers aan vervanging toe

Scholen in het primair en voortgezet

onderwijs verwachten dat ze dit jaar

20% tot 25% van hun computers

moeten vervangen. Dat blijkt uit

onderzoek door TNS NIPO in

opdracht van de Stichting Ict op

School.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de scho-

len over het algemeen meer willen met ict

dan ze tot nu toe doen. De integratie van

computers in het onderwijs gaat gestaag

door. De meeste scholen zijn tevreden

over het rendement van ict.

Samenwerking is van groot belang bij de

integratie van ict. Ongeveer de helft van de

scholen geeft aan dat zij op dit gebied zijn

ondersteund door samenwerkingsverban-

den. Die geven op hun beurt aan dat Ict op

School de beste ondersteuning geeft.

De scholen geven aan dat zij voor de

komende tijd vooral behoefte hebben aan

computerprogramma’s waarmee leerlin-

gen zelfstandig kunnen werken. Ook wil-

len de scholen betere systemen voor de

leerlingenadministratie.

TNS NIPO deed onderzoek onder regio-

nale samenwerkingsverbanden, school-

besturen, ict-management, directeuren en

docenten. Kijk voor meer informatie op

www.ictopschool.net. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Workshops VOS/ABB Consulting

Dit voorjaar houdt VOS/ABB Consul-

ting weer negen workshops voor de

leden. Daarbij zijn vier nieuwe works-

hops, terwijl er vijf wegens succes

worden geprolongeerd.

Het workshopaanbod staat in de brochure

‘Workshops voorjaar 2006’ die als bijlage

met deze nieuwsbrief is verstuurd. Onder-

werpen die in de workshops aan de orde

komen, zijn schaalvergroting, medezeg-

genschap, personeelsbeleid en kwaliteits-

management. Er zijn ook workshops over

het functiebouwwerk in het primair onder-

wijs, effectief leidinggeven, de gezonde

schoolorganisatie, cultuurverandering en

resultaatgericht werken.

Achter in de brochure zit een deelname-

formulier.

Informatie: Adriënne Severs-Van Maurik,

0348-405205, asevers@vosabb.nl, 
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