
Fo
to

: M
ar

tin
 v

an
 d

en
 B

og
ae

rd
t

In dit nummer


Bouwen aan beter onderwijs

Studiedag over huisvesting

Pagina 2


Onderhandelaarsakkoord cao-po

Versterking primair onderwijs

Pagina 2


Openbare scholen voor integratie

Discussie imago en identiteit

Pagina 3

VOS/ABB zoekt nieuwe directeur / 3

Bovenschools Brinnummer / 3

Groeiregeling onder lumpsum / 4

Fusieregeling onder lumpsum / 4

Overdracht grensverkeer / 5

Convenantsgelden kleine scholen / 5

Voor- en naschoolse opvang / 6

Regeling beginnende directeuren / 6

Wetsvoorstel Arbeidstijdenwet / 7

Plan van aanpak Innovatie po / 8

Onderwijsverslag 2004-2005 / 8

Zwakke scholen op internet / 9

Kind centraal in jeugdbeleid / 9

Hoe breed is jouw school? / 9

Excursies naar brede scholen / 10

Site brede school vernieuwd / 10

Website vertrouwensleerlingen / 10

Dag van het Toezicht / 10

Digitale schoolborden / 10

Ondernemende scholen gezocht / 11

Nationale Onderwijsprijs / 11

Voorbereiding op verkiezingen
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VOS/ABB wil samen met de leden

een eigen verkiezingsprogramma

opstellen voor de Tweede-Kamerver-

kiezingen van volgend jaar. Op

woensdagochtend 7 juni wordt daar-

om een aantal rondetafelgesprekken

georganiseerd. 

Het idee om een eigen verkiezingspro-

gramma vast te stellen, is eerder bespro-

ken met de ledencommissies. Als thema

is gekozen voor ‘ondernemend schoolbe-

stuur’. Welke kant willen we met het

onderwijs op? Waar liggen onze kansen?

Over welke instrumenten moeten we kun-

nen beschikken om de talenten van leer-

lingen zo goed mogelijk te ontwikkelen?

Welke voorwaarden moeten wij zelf en de

overheid scheppen om ons doel te kun-

nen bereiken? Welke regels zitten ons in

de weg? 

De discussieochtend is op woensdag 

7 juni van 10 tot 12 uur in het kantoor van

VOS/ABB in Woerden. Daar zullen in een

aantal gesprekken diverse thema’s de

revue passeren: onderwijskundige ontwik-

keling, bestuurlijke organisatie, bekosti-

ging, huisvesting en arbeidsmarkt. Dit

alles met als uitgangspunt ‘ondernemend

schoolbestuur’. 

Verschillende leden van de ledencommis-

sies van VOS/ABB hebben zich als deel-

nemer voor deze gesprekken aangemeld.

Graag nodigen wij ook andere bestuur-

ders, bovenschools managers en school-

directeuren uit om deel te nemen aan de

gesprekken. Wij hebben uw inbreng

nodig!

Aanmelden kan vóór 25 mei bij het secre-

tariaat van VOS/ABB: Daniëlle Stellenaar,

0348-405813, dstellenaar@vosabb.nl.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl

Advertenties: (1)




Studiedag ‘Bouwen aan beter
onderwijs’

Onder het motto ‘Bouwen aan beter

onderwijs’ houdt VOS/ABB in sep-

tember een studiedag over onder-

wijshuisvesting. Het bouwen van een

school is een ingewikkeld proces,

waar veel schoolbestuurders en 

-managers mee te maken krijgen.

Deze studiedag biedt veel praktische

informatie van experts.

De studiedag is op 26 september in 

’t Spant in Bussum. De deelnemers kun-

nen kiezen uit 14 workshops over prakti-

sche zaken en bouwprocessen. De ses-

sies zijn verdeeld over twee hoofdlijnen:

de praktijk en het proces. Aan de orde

komen onder meer publiek-private

samenwerking, doordecentralisatie in het

primair en voortgezet onderwijs, de brede

school en kinderopvang. 

Bij de procesmatige kant wordt informatie

geboden over onder meer de onderhan-

delingen met de gemeente, bouwproces-

sen en procedures en ontwikkeling van

huisvestingsconcepten. Bij inschrijving

voor verschillende workshops is het

mogelijk te switchen van de ene naar de

andere stroom. 

Het programma wordt afgesloten door

een deskundig forum. Dat gebeurt naar

voorbeeld van het tv-programma ‘Tussen

kunst en kitsch’. Iedereen kan zijn eigen

vragen stellen. 

Inschrijven kan via www.deelnameregis-

tratie.nl. De kosten voor deze dag zijn 150

euro voor leden van VOS/ABB en 195

euro voor niet-leden. 

Meerjarenafspraken

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ach-

ter de rug en de nieuwe colleges van b&w

geïnstalleerd. Dit is voor schoolbesturen

hét moment om met de gemeenten nieu-

we (meerjaren-)afspraken te maken,

onder meer over onderwijshuisvesting. 

Het onderwijs heeft traditioneel met de

gemeente van doen als het gaat om de

schoolgebouwen. Goede afspraken zijn

van belang, want de kwaliteit van het

schoolgebouw is essentieel voor een

prettige leerwerkomgeving. Dit geldt niet

alleen voor de leerlingen, maar ook voor

het personeel.

In de gemeente Hilversum is het al gelukt:

daar hebben gemeente en schoolbestu-

ren een huisvestingsconvenant gesloten

dat tot 2012 voldoende geld voor scholen

garandeert. Hoe deze afspraken tot stand

zijn gekomen, kunt u lezen in het april-

nummer (3) van Over Onderwijs.

Scholenbouwprijs

Een recordaantal van 230 scholen heeft

zich aangemeld voor de Scholenbouw-

prijs. Dat meldt medeorganisator ICSadvi-

seurs. Er doen 152 basisscholen en 78

scholen voor voortgezet onderwijs mee. 

Eind mei zal de jury de genomineerden

bekendmaken. Minister Maria van der

Hoeven van OCW zal de prijzen op don-

derdag 25 januari 2007 uitreiken tijdens

de Nationale Onderwijs Tentoonstelling

(NOT). Meer informatie staat op

www.scholenbouwprijs.nl.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Onderhandelaarsakkoord 
cao-po

Er is een onderhandelaarsakkoord

bereikt over de nieuwe cao-po, die

geldt van 1 augustus 2006 tot 1

augustus 2008. Dat heeft de Werkge-

versvereniging Primair Onderwijs

(WvPO) bekendgemaakt. De WvPO

heeft onderhandeld met de werkne-

mersorganisaties AOb, Onderwijs-

bond CNV, CMHF en AVS. Deze cao

zal straks gelden voor ruim 180.000

werknemers in het primair onderwijs.

Het onderhandelaarsakkoord wordt met

een positief advies voorgelegd aan de

achterbannen van de betrokken partijen.

Als de leden van de werknemers- en

werkgeversorganisaties akkoord gaan,

kan medio juni het definitieve groene licht

worden gegeven aan de nieuwe cao. 

Met het afsluiten van deze nieuwe cao zijn

de secundaire arbeidsvoorwaarden volle-

dig gedecentraliseerd. Dit vloeit voort uit

de invoering van de lumpsumbekostiging

in het primair onderwijs per 1 augustus

van dit jaar. De primaire arbeidsvoorwaar-

den zijn vooralsnog  onderwerp van over-

leg tussen het ministerie van OCW en de

werknemersorganisaties. 

Aantrekkelijk

De nieuwe cao omvat een pakket arbeids-

voorwaarden, waarmee de positie van het

primair onderwijs op de arbeidsmarkt ver-

betert. Het betaald ouderschapsverlof

blijft een aantrekkelijke regeling en de ver-

goedingen voor het woon-werkverkeer

worden aanzienlijk verbeterd.

Verder is een akkoord bereikt over de

levensloopregeling, met een werkgevers-
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bijdrage van 0,8% van het salaris. Er wor-

den afspraken gemaakt over de aanwen-

ding van het budget dat beschikbaar

komt voor professionalisering en begelei-

ding van onderwijspersoneel. Schoolbe-

sturen kunnen voortaan functiedifferentia-

tie toepassen met gebruik van het nieuwe

functiewaarderingssysteem Fuwasys po.

In de rechterkolom van dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Werkgeversza-

ken) staat de tekst van het onderhande-

laarsakkoord met een korte toelichting,

een artikel over de belangrijkste afspraken

en het persbericht over het onderhande-

laarsakkoord.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-

405277, jvanwillegen@vosabb.nl of Frans

Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl 


Openbare onderwijs goed voor
integratie

Openbare scholen zijn bij uitstek

plaatsen waar kinderen met verschil-

lende achtergronden elkaar kunnen

ontmoeten. Daardoor zijn leerlingen

in het openbaar onderwijs goed in

staat om maatschappelijk te integre-

ren. Dat is een van de conclusies van

een onlangs door VOS/ABB georga-

niseerd rondetafelgesprek over het

thema imago en identiteit.

De diversiteit die het openbaar en alge-

meen toegankelijk onderwijs kenmerkt,

komt volgens een van de deelnemers aan

het rondetafelgesprek tot uiting in de uit-

spraak dat ‘wij niet het vak geestelijke

stromingen geven, maar dat bij ons de

geestelijke stromingen door de gangen

lopen’.  De conclusie was dat waar men-

sen elkaar ontmoeten, zij elkaars normen

en waarden kunnen delen of op zijn minst

er kennis van kunnen nemen.

Een ander punt dat de aanwezigen aan-

stipten, was dat scholen zich niet zozeer

op hun identiteit, maar veel meer op hun

pedagogisch-didactische kwaliteit profile-

ren. Wat dit betreft zouden de openbare

en algemeen toegankelijke scholen kwali-

teiten als burgerschap en integratie meer

op de voorgrond moeten zetten. Dat kan

de herkenbaarheid vergroten.

Het rondetafelgesprek stond in het kader

van de brede discussie die VOS/ABB over

het imago van het openbaar en algemeen

toegankelijk onderwijs voert. Dit thema zal

ook centraal staan op de algemene leden-

vergadering van VOS/ABB op 16 novem-

ber aanstaande.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl  


Op zoek naar nieuwe directeur
VOS/ABB

VOS/ABB is op zoek naar een nieuwe

algemeen directeur. In april maakte

de huidige algemeen directeur Philip

Geelkerken bekend dat hij op 1 juni

vertrekt. 

De Raad van Toezicht van VOS/ABB heeft

inmiddels een selectiecommissie samen-

gesteld. Begin juni zal een advertentie in

de landelijke dagbladen verschijnen. Het

streven is om in de zomermaanden

gesprekken te voeren met kandidaten om

voor 1 september een voordracht gereed

te hebben. 

Philip Geelkerken werd in 1998 directeur

van de fusieorganisatie VOS/ABB, die

destijds voortkwam uit de Vereniging van

Openbare Scholen (VOS) en de Algemene

Besturen Bond Voortgezet Onderwijs

(ABB-VO). Per 1 juni wordt hij directeur

van het Centrum Arbeidsverhoudingen

(CAOP) in Den Haag. 

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 


Bovenschools Brinnummer 

Onder het formatiebudgetsysteem

moet personeel dat gedeclareerd

wordt op fre’s administratief worden

ondergebracht op een Brinnummer.

Dit houdt ook in dat personeel dat in

feite niet direct te maken heeft met

een bepaalde school, toch adminis-

tratief bij een van de beschikbare

scholen van het bestuur moet wor-

den ondergebracht. Dit geldt bijvoor-

beeld ook voor het bovenschools

management als dat geheel of deels

met fre’s worden bekostigd. 

Het is duidelijk dat een dergelijke adminis-

tratieve onderbrenging de financiële

gegevens van een school verstoort. Er zit-

ten kosten bij die niet aan de betreffende

school toegerekend horen te worden. 

Vanuit deze achtergrond is er voor gepleit

om het mogelijk te maken dat dergelijke

personele kosten afzonderlijk kunnen

worden geboekt, los van een specifieke

school. Die wens is in de wet Lumpsum

PO gehonoreerd. Daarom is in de WPO

en de WEC nu apart opgenomen dat er

ook sprake kan zijn van personeel dat niet

aan een school (instelling) als zodanig

verbonden is. 

Het blijkt dat er al langere tijd de mogelijk-
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heid is om een zogenoemd fictief Brin-

nummer onder CASO te gebruiken 

waarmee kan worden bereikt dat de sala-

risberekening conform de rechtspositiere-

gelingen en de cao van het po plaats-

vindt. Een dergelijk fictief Brinnummer

wordt ook wel ‘dummy-Brinnummer’

genoemd.

Het betekent dus dat een bestuur dat de

salarisadministratie van CASO ook wil

gebruiken voor het bovenschools

management, dat eenvoudig kan doen

door een fictief Brinnummer aan te laten

maken en daar de personele lasten op te

laten boeken van het bovenschools

management.

Bij het bericht over dit onderwerp op

www.vosabb.nl (dossier: Lumpsum) staat

een uitgebreid achtergrondartikel.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Groeiregeling onder lumpsum

De huidige groeiregeling gaat uit van

de toekenning van 8,72 fre per leer-

ling (groepsformatie 8,28 fre, plus

taakrealisatie 0,44 fre). Omgerekend

in fulltime eenheden (functie schaal

LA) wordt dit 0,0487 fte per leerling,

afgerond op vier cijfers achter de

komma. 

Wanneer de school kleiner is dan 148 leer-

lingen vindt er tot dat aantal een korting

plaats op de groeiregeling als correctie op

de kleinescholentoeslag. Deze korting

bedraagt 2,60 fre per groeileerling beneden

de 148 leerlingen. Dit is in fte 2,60/179 =

0,0145 fte per betreffende leerling (afge-

rond op vier cijfers achter de komma).

Bij de groeiregeling wordt voor de bereke-

ning van het bedrag uitgegaan van de lan-

delijke gemiddelde personeelslasten

(GPL, met de landelijke gemiddelde leef-

tijd). Met de landelijke GPL van 50.727,29

euro wordt de toekenning 2470,42 euro

per leerling.

De correctie blijft gelden voor een school

met minder dan 148 leerlingen. Dan geldt

als aftrek 735,55 euro per ‘groeileerling’

tot het aantal van 148 is bereikt.  Uiteraard

moeten de bedragen nog gecorrigeerd

worden voor het gedeelte van het school-

jaar waarop het betrekking heeft. Voor bij-

voorbeeld vijf maanden geldt de toeken-

ning van 5/12e  deel van het jaarbedrag. 

Een voorbeeldberekening en meer informa-

tie staan in het bericht over dit onderwerp

op www.vosabb.nl (dossier: Lumpsum).

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Fusieregeling onder lumpsum

De regeling voor de aanvullende

bekostiging bij samenvoeging van

basisscholen blijft onder lumpsum in

principe gehandhaafd, zij het dat nu

met geld wordt gerekend in plaats

van met fre’s. Voor de berekening van

de faciliteiten wordt gekeken naar

dezelfde componenten als daarvoor:

de componenten in de personele

(formatieve) bekostiging die niet 

lineair zijn. 

Toch is er onder lumpsum een wijziging in

de toekenning die direct samenhangt met

de overgang van declaratie naar lump-

sum. Het betreft de kosten van de school-

leiding. Voor voormalige directieleden

gold een salarisgarantie als zij weer leer-

kracht werden. Onder lumpsum betaalt de

werkgever rechtstreeks de salarisgarantie

uit het lumpsumbudget.

Dit zou betekenen dat de fusie onder

lumpsum een extra salarislast bij het

bestuur legt, die onder declaratie ‘afge-

wenteld’ kon worden op het Rijk. Vanwe-

ge dit effect is afgesproken dat voor dit

salarisverschil in principe de overgangsre-

geling geldt die ook van toepassing is op

de andere samenvoegingsfaciliteiten, zij

het dat de compensatie in het tweede jaar

ook 100 procent bedraagt. Ongeacht de

feitelijke situatie van de betrokkenen bij

het betreffende bestuur,  wordt deze faci-

liteit verstrekt. 

In het ene geval kan een bestuur de

‘boventallige’ directeur snel herplaatsen in

een andere directiefunctie en heeft er dan

geen hogere kosten aan. Dan valt die ver-

strekte faciliteit dus vrij en heeft het

bestuur een ‘voordeel’. In het andere
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geval blijft het voormalige directielid als

leerkracht functioneren en betekent het

dat het bestuur vanwege de salarisgaran-

tie hogere kosten heeft en houdt, zolang

die situatie voortduurt nadat de faciliteiten

voor de overgang zijn opgesoupeerd.

Bij het bericht over dit onderwerp op

www.vosabb.nl (dossier: Lumpsum) staat

een uitvoerig artikel dat gedetailleerd

ingaat op de fusieregeling, met onder

meer een compleet uitgewerkt voorbeeld

van de berekening van de fusiefaciliteiten.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl 


Bedragen voor overdracht
grensverkeer

De samenwerkingsverbanden WSNS

en de SBO-scholen hebben te maken

met grensverkeer en de betaling

daarvoor. Nu de lumpsum nadert,

komt vaak de vraag naar voren om

welke bedragen het gaat bij de over-

drachtsverplichting voor grensver-

keer. 

In het Besluit bekostiging WPO is in arti-

kel 33 de overdracht grensverkeer vastge-

legd in de omvang van de hoeveelheid

over te dragen formatie. Dat is wat de

zorgformatie betreft 0,0646 fte. Als daar

de basisformatie bijkomt (toelating na 

1 oktober) dan komt er nog 0,0452 fte bij,

totaal dus 0,1098 fte.

In de Regeling bekostiging personeel PO

2006-2007 is opgenomen om welke

bedragen het bij grensverkeer gaat,

namelijk de hoeveelheid formatie verme-

nigvuldigd met de landelijke gemiddelde

personeelslast (GPL) van de functie LB

van het speciaal basisonderwijs. De over-

drachtsverplichting heeft dus geen relatie

met de leeftijdsafhankelijke bekostiging

van de SBO.

Dat betekent dus:

0,0646 x  55.149,81 = 3562,68 euro

0,0452 x  55.149,81 = 2492,77 euro

0,1098 x  55.149,81 = 6055,45 euro

Mocht de GPL worden aangepast (in prin-

cipe maximaal twee keer per jaar) dan

moet gerekend worden met de nieuwe

GPL. Bij de vaststelling van elke nieuwe

GPL wordt ook aangegeven vanaf welk

moment die van toepassing is.

Het advies bij de berekening van de over-

drachtsverplichtingen is om afspraken te

maken en daarbij niet te ingewikkeld te

doen over centen en dus wat makkelijk af

te ronden, bijvoorbeeld op hele euro’s.

Ook blijft het dringende advies gelden om

bij de overdrachtsverplichtingen van het

grensverkeer uit te gaan van verrekening

tussen (de centrale diensten van) de ver-

banden en niet van de verrekening tussen

een samenwerkingsverband en de indivi-

duele SBO-school. 

De administratieve verwerking is dan aan-

merkelijk eenvoudiger en bovendien heeft

een SBO dan voor zijn bekostiging

slechts te maken met alleen het eigen

samenwerkingsverband.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Convenantsgelden kleine 
scholen 

Het ministerie van OCW meldt dat de

zogenoemde convenantsgelden

schoolleiders kleine scholen voor het

schooljaar 2006-2007 op dezelfde

wijze worden uitbetaald als in het

huidige schooljaar.

In de praktijk betekent dit dat via een

afzonderlijke subsidiebeschikking aan de

kleine basisscholen de bedragen bekend

zullen worden gemaakt. Er komt geen

afzonderlijke subsidieregeling.

De toelichting in artikel 9 van de Regeling

bekostiging personeel PO 2006-2007 van

5 april jongstleden gaat hier nader op in.

De subsidiebeschikkingen zullen voor 

1 juli aanstaande worden verzonden. Het

bedrag per school bedraagt 4600 euro.

Over de wijze van uitbetaling (in één of

twee termijnen) is nog niets bekend.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
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Toelichting voor- en naschoolse
opvang

Vanaf het schooljaar 2007-2008 moe-

ten scholen, als de ouders dat willen,

voor- en naschoolse opvang tussen

07.30 uur en 18.30 uur organiseren.

Het kabinet heeft hierover een brief

gestuurd aan de Tweede Kamer.

De brief gaat in op zaken die van belang

zijn bij het organiseren van de voor- en

naschoolse opvang. Hieronder worden

deze kwesties puntsgewijs kort toege-

licht:

* Ouders: de verantwoordelijkheid voor de

opvang van de kind(eren) blijft bij de

ouders. Dit is een belangrijk uitgangspunt.

De voorgenomen wetswijziging heeft als

doel dat scholen de aansluiting tussen

onderwijs en kinderopvang gemakkelijker

maken als de ouders dit wensen. 

De vraag van de ouders is dus leidend: zij

betalen de kinderopvang. De invulling

hiervan kan daarmee per school verschil-

len. Het kan variëren van een makelaars-

model waarin de school afspraken maakt

met bestaande kinderopvanginstellingen

tot de invoering van een eigen model, dat

is toegespitst op lokale behoefte. 

* Kwaliteitseisen: de kinderopvang moet

voldoen aan de criteria van de Wet kin-

deropvang. Dit betekent dat de gekozen

opvang een geregistreerde instelling moet

zijn. Anders krijgen de ouders geen tege-

moetkoming in de kosten. Het onderwijs

en de kinderopvang zijn gescheiden ver-

antwoordelijkheden. 

* Medezeggenschap: de ouders krijgen

adviesrecht via de medezeggenschaps-

raad. Eerst vindt overleg plaats tussen de

school en de betrokken ouders. Die

maken hun wensen kenbaar. De school

kiest een uitvoeringsmodel dat hierop

aansluit. 

Dit voorstel wordt besproken met de

medezeggenschapsraad, waarin de

oudergeleding adviesrecht heeft. De

medezeggenschapsraad is verplicht om

de achterban te raadplegen, voordat zij

advies uitbrengt. 

* Speciaal onderwijs: vooralsnog geldt de

verplichting alleen voor basisscholen.

Voor speciale basisscholen en scholen

voor speciaal onderwijs moet nog onder-

zocht worden of en zo ja, hoe zij invulling

kunnen geven aan de buitenschoolse

opvang. 

* Kleine scholen: deze scholen hebben

over het algemeen weinig ondersteunend

personeel. Mogelijk komt hiervoor extra

geld. Kindercentra op het platteland zijn

soms beperkt in aantal of liggen ver van

elkaar. Gesuggereerd wordt om dan

gebruik te maken van geregistreerde

gastouderopvang, die ook onder de Wet

kinderopvang valt. 

* Wetgeving en toezicht: in artikel 45 van

de Wet primair onderwijs staat dat scho-

len verantwoordelijk zijn voor de aanslui-

ting van de buitenschoolse opvang. De

verwachting is dat de inspectie nagaat of

de scholen hun plicht nakomen. 

Het toezicht op de kwaliteit van de kin-

deropvang vindt plaats op grond van de

Wet kinderopvang onder verantwoorde-

lijkheid van de gemeenten, uitgevoerd

door de GGD. 

* Termijn: per 1 januari 2007 krijgen de

scholen een inspanningsverplichting en

per 1 augustus 2007 wordt dit een resul-

taatsverplichting om kinderopvang te

regelen. 

De brief van het kabinet aan de Tweede

Kamer staat in de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl 

(dossier: School en omgeving).

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl  


Stimuleringsregeling beginnende
directeuren

Ook voor de periode 2006-2008 stelt

minister Maria van der Hoeven van

OCW geld beschikbaar voor begin-

nende directeuren en startende

bovenschools managers.

De huidige stimuleringsregeling voor

beginnende directeuren wordt dus voor

de komende twee schooljaren voortgezet.

De regeling is bedoeld om een aanstelling

of benoeming van beginnende directeuren

in het primair onderwijs te stimuleren en

om voortijdige uitstroom van deze groep

te beperken. 

Voorwaarde voor toekenning van het geld

is dat beginnende directeuren niet eerder

in een directeursfunctie werkzaam zijn

geweest. De subsidie wordt beschikbaar

gesteld als tegemoetkoming in de kosten

van coaching en begeleiding.

Bovenschools managers

Ook beginnende bovenschools managers

kunnen in aanmerking komen als zij zijn

aangesteld of benoemd in een directeurs-

functie als bedoeld in titel 12 van hoofd-

stuk 1 Rechtspositiebesluit WPO/WEC.
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Ook hier geldt de voorwaarde dat de

bovenschools manager nog niet eerder

een directeursfunctie heeft gehad. Er gel-

den overigens ook nog andere voorwaar-

den. 

De omvang van de subsidie per benoem-

de of aangestelde beginnende directeur

bedraagt 6000 euro. Wordt de directie-

functie door twee personen ingevuld, dan

wordt voor beide directeuren samen een

totaalbedrag van 6000 euro toegekend. 

Aanvragen

De aanvraag kan via formulier CFI-66008

worden ingediend. Bij de aanvraag dient

een ondertekende verklaring van de werk-

gever gevoegd te worden, waarin staat

dat de beginnend directeur minimaal 0,4

fte per week (minimaal 664 uur op jaarba-

sis) besteedt aan directeurstaken. Tussen

de werkgever en de beginnende directeur

dient een overeenkomst te worden opge-

steld, waaruit blijkt hoe de begeleiding

wordt vormgegeven.

Aanvragen voor het schooljaar 2006–2007

kunnen tot en met 31 juli 2007 worden

ingediend. Voor aanvragen voor het

schooljaar 2007–2008 is de sluitingsda-

tum 31 juli 2008.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


Wetsvoorstel Arbeidstijdenwet
ingediend

Het kabinet wil minder en eenvoudige-

re regelgeving. Zo moet ook de

Arbeidstijdenwet worden versoepeld.

De uitvoering van deze wet wordt in

handen gelegd van de werkgevers. Het

kabinet heeft hiertoe een wetsvoorstel

ingediend bij de Tweede Kamer.

De Arbeidstijdenwet kent twee doelstellin-

gen: bescherming van de veiligheid,

gezondheid en het welzijn van de werkne-

mer door het stellen van minimumvoor-

schriften voor arbeids- en rusttijden en

vergemakkelijking van de combinatie van

werk en privé. 

De minimumvoorschriften bieden niet

alleen bescherming aan de werknemer,

maar grijpen ook in op de bedrijfsvoering.

Bovendien bepalen ze de mate waarin

werkgevers en werknemers zelf verant-

woordelijk kunnen zijn voor arbeids- en

rusttijden. In het voorstel wordt onder-

scheid gemaakt tussen diensten tot en

langer dan tien uur. 

Verder worden de pauzevoorschriften

eenvoudiger. Er worden geen regels meer

gesteld over het tijdstip waarop de pauze

moet worden genomen. Werkgevers en

werknemers kunnen dit samen bepalen,

als een pauze maar niet aan het begin of

aan het einde van een dienst wordt inger-

oosterd. 

De wettelijke regels blijven beperkt tot het

voorschrift dat bij diensten van 5,5 uur of

langer sprake moet zijn van een pauze

van ten minste 30 minuten. Als de dienst

langer dan 10 uur duurt, geldt een mini-

mum van 45 minuten. De pauze kan wor-

den opgesplitst in pauzes van elk ten min-

ste 15 minuten. Bij collectieve regeling

kan overeengekomen worden de duur te

beperken.

Het onderscheid tussen ‘arbeidstijd’ en

‘arbeidstijd inclusief overwerk’ komt te

vervallen. Hiermee gaan de interpretatie-

verschillen tot het verleden behoren. Er

wordt in het voorstel rekening gehouden

met werknemers onder en boven de 18

jaar en met zwangere werknemers. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
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Plan van aanpak Innovatie po

Het PO Platform Kwaliteit en Innova-

tie wordt vanaf 1 juni bestuurlijk ver-

antwoordelijk voor de inrichting en

uitvoering van het plan van aanpak

Innovatie po. De onderwijsorganisa-

ties hebben zich sinds 1 januari

jongstleden in het platform verenigd.

De voorbereidingen op de uitvoering van

het plan zijn in volle gang. Er loopt een

aantal pilots, zowel in schoolbesturen als

bij schoolleiders. Ook hebben de advies-

bureaus IVA en ITS samen met het SCO-

Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan

naar de diverse projecten, activiteiten,

resultaten en wijzen van aanpak in lande-

lijke innovatieprogramma’s WSNS Plus,

Q*Primair, VTB, TOM, Cultuureducatie,

IVT op School en Kennisnet.

De inventarisatie, die Kennisnet binnen-

kort publiceert, wordt ingezet als integraal

en samenhangend geheel van activiteiten

in de strijd tegen de lappendeken van lan-

delijke projecten. Zoals het er nu naar uit-

ziet, worden de scholen en schoolbestu-

ren in juni op de hoogte gebracht van de

wijze waarop zij kunnen deelnemen aan

Innovatie PO.

Naast de bestuurlijke verantwoordelijk-

heid over de innovatielijnen, zal het PO

Platform Kwaliteit en Innovatie zich ook

bezighouden met de implementatie, bor-

ging en verspreiding van aflopende lande-

lijke projecten. WSNS Plus stopt per 1

augustus aanstaande, terwijl Q*Primair en

TOM eindigen op 1 januari 2007. De

domeinen leerlingzorg, kwaliteitszorg en

onderwijs, anders dan waar deze aflo-

pend zijn, blijven dus via het platform pro-

minent aanwezig.

Zo is er voor WSNS Plus een specifiek

plan van aanpak, gericht op implementa-

tie, borging en verspreiding voor het

schooljaar 2006-2007, waarbinnen de

regioconsulenten in ieder geval voor een

dagdeel per week hun ondersteunende en

informerende activiteiten kunnen continu-

eren. Daarnaast zal WSNS Plus zich rich-

ten op de implementatie van de eenzorg-

route, het afstemmen van het onderwijs

op de specifieke onderwijsbehoeften van

leerlingen en de kwaliteit van de leerling-

zorg via onder meer zelfevaluatiekaders.

Ten slotte zal onder verantwoordelijkheid

van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie

ook Taalbeleid/Taalpilots worden uitge-

voerd. Het gaat daarbij om expliciete aan-

dacht voor de inrichting en uitvoering van

taal-leesbeleid op reguliere en speciale

basisscholen in de vorm van pilots en ver-

betertrajecten.

Tot 1 augustus 2007 zal veel aandacht

worden besteed aan de inrichting van de

trajecten rond taalbeleid. Vanaf die datum

zullen onder meer scholen, schoolbestu-

ren en samenwerkingsverbanden worden

uitgenodigd actief deel te nemen aan de

pilots.

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

rweener@vosabb.nl 


Inspectie: Onderwijsverslag
2004-2005

Grote problemen in het huidige

onderwijs vormen nog steeds het

voortijdig schoolverlaten, agressie en

het tekort aan goed personeel. Dat

meldt de Inspectie van het Onderwijs

in het jaarlijkse verslag ‘De Staat van

het Onderwijs’. 

De inspectie constateert dat het aantal

jongeren dat zonder startkwalificatie op

de arbeidsmarkt komt, nog steeds groot

is. De ervaring leert volgens de inspectie

dat een deel van de voortijdig schoolver-

laters in een later stadium weer terug naar

school gaat, maar dat het risico aanwezig

is dat deze jongeren met weinig bagage

hun weg moeten zien te vinden. Het pro-

bleem concentreert zich op het praktijk-

onderwijs, vmbo en havo.

De inspectie stelt vast dat scholen de

band tussen school, leerlingen en ouders

kunnen vergroten, het onderwijs boeien-

der kunnen maken, de begeleiding van

leerlingen kunnen verbeteren en gewenst

gedrag stimuleren. Ook vindt de inspectie

dat scholen sneller dan ze nu doen, de

leerplichtambtenaar kunnen inschakelen

om spijbelen tegen te gaan. 

Geweld en pesten

Het goede nieuws uit het inspectieverslag

is dat op havo- en vwo-scholen fysiek

geweld tussen leerlingen is afgenomen.

Toch komt dit nog steeds op bijna de helft

van deze scholen voor. Op basisscholen

is geweld tussen leerlingen echter toege-

nomen. Het doet zich voor op meer dan

de helft van de basisscholen. In het speci-

aal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo

is het aantal  geweldsincidenten tussen

leerlingen onveranderd hoog. Het pro-

bleem doet zich voor op ruim driekwart

van deze scholen.

De inspectie benadrukt het belang van

een goed veiligheidsbeleid, met als nieuw

onderdeel de aanpak van digitaal pesten.

Dit komt voor op ongeveer 30 procent

van de basisscholen en op ruim 80 pro-

cent van de praktijk- en vmbo-scholen.

Bij havo en vwo is dit ongeveer de helft,

zo meldt het verslag.
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Lerarentekort

De inspectie maakt zich onverminderd

zorgen over de vergrijzing van het onder-

wijspersoneel. Het percentage leraren van

50 jaar en ouder steeg in het basisonder-

wijs de afgelopen vier jaar naar 32 pro-

cent. In het voortgezet onderwijs is het

opgelopen naar 42 procent. Vooral in het

vo dreigt een groot tekort aan leraren. 

Een link naar het integrale verslag ‘De

Staat van het Onderwijs. Onderwijsver-

slag 2004-2005’ staat in het bericht over

dit onderwerp op www.vosabb.nl 

(dossier: Onderwijs). 


Zeer zwakke scholen op internet

De Inspectie voor het Onderwijs

heeft een lijst van zeer zwakke scho-

len op haar website geplaatst. De

lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Het betreft de scholen die vanaf 1 januari

2003 door de inspectie als zeer zwak zijn

beoordeeld. De lijst geeft de stand van

zaken weer per 1 april jongstleden. Met

ingang van 1 mei wordt de lijst elke twee

maanden geactualiseerd. 

Op de lijst staan ook de scholen die zich

bij het afsluitende onderzoek naar de

kwaliteitsverbetering voldoende hebben

verbeterd. De lijst maakt onderscheid tus-

sen basisscholen, speciaal basisonder-

wijs, expertisecentra en voortgezet onder-

wijs.

Een school wordt als zeer zwak beoor-

deeld als die volgens de normen van de

inspectie onvoldoende onderwijsresulta-

ten boekt en op cruciale onderdelen van

het onderwijsleerproces onvoldoende

kwaliteit laat zien.

Via het bericht over dit onderwerp op

www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit) kunt u

de lijst raadplegen.


Kind centraal in jeugdbeleid

Het kind moet centraal staan in het

jeugdbeleid. Nu is dat veel te weinig

het geval. Dat zegt commissaris Ste-

ven van Eijck van het projectbureau

Operatie Jong. Hij heeft het sturings-

advies ‘Koersen op het kind’ aange-

boden aan het kabinet. 

Van Eijck constateert dat het jeugdbeleid

in Nederland te veel verkokerd is. ‘Er is

sprake van enorme betrokkenheid bij de

vele mensen in het veld, maar niemand is

verantwoordelijk. Dit frustreert de mensen

in het veld, en belangrijker: het kind en de

ouder worden niet adequaat geholpen.

Signalen worden niet snel genoeg opge-

pakt en niet omgezet in vroegtijdige en

veel efficiëntere interventies. Kortom, in

de huidige situatie wordt onvoldoende

ingespeeld op de problemen die een

grote groep kinderen en ouders ervaart bij

het opgroeien en opvoeden.’

Van Eijck vindt dat het roer om moet. Uit-

gangspunt moet volgens hem zijn dat het

kind centraal staat en niet de instituties.

Het advies geeft aan dat de huidige pro-

blemen in het jeugdbeleid opgelost kun-

nen worden door het creëren van duidelij-

ke verantwoordelijkheden, minder

betrokken partijen op zowel uitvoerend

als bestuurlijk niveau en terugdringen van

onnodige bureaucratie. Zo kan volgens

Van Eijck meer resultaat worden geboekt.

De commissaris van de Operatie Jong

adviseert ook dat het volgende kabinet

een minister voor Jeugd moet krijgen. Die

zou beter alle organisaties die met jeugd-

beleid te maken hebben, inclusief de

onderwijsorganisaties, met elkaar in con-

tact kunnen brengen. Op gemeentelijk

niveau zouden wethouders Jeugd de

regie moeten voeren over het plaatselijke

jeugdbeleid en niet de provincies, zoals

dat nu nog het geval is. Na de afgelopen

gemeenteraadsverkiezingen heeft een

aanzienlijk aantal gemeenten al een wet-

houder voor jeugdbeleid gekregen.

‘Koersen op het kind’ is het eerste deel

van het sturingsadvies van Van Eijck aan

het kabinet. Het tweede deel zal ingaan

op de implementatie en de financiële con-

sequenties en verschijnt waarschijnlijk

over enkele maanden. 

Een link naar de integrale versie van

‘Koersen op het kind’ staat in het bericht

over dit onderwerp op www.vosabb.nl

(dossier: Jeugdbeleid)


Prijsvraag: Hoe breed is jouw
school?

Scholen kunnen tot 16 juni meedoen

aan de prijsvraag ‘Hoe breed is jouw

school?’. Daarvoor kunnen ze

gebruikmaken van de zogenoemde

breedtemeter.

Organisator AT Consult omschrijft de

breedtemeter als ‘een handig rolmaatje

waarmee de breedte van een school

gemeten kan worden’. Als het goed is

hebben alle scholen in april de breedte-

meter ontvangen. Scholen die hem niet

hebben, kunnen de breedtemeter aanvra-

gen op www.bredeschool.nl. Daar staat

ook meer informatie.

Scholen kunnen nog tot 16 juni meedoen.

De school met de bijzonderste meting en

de mooiste uitslag krijgt de titel ‘Breedste
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school van Nederland’ en een breed-

beeldtelevisie. De prijsvraag is tot stand

gekomen in samenwerking met het minis-

terie van OCW.

Informatie: AT Consult, 

Wendy van Leeuwen, 0345-510161,

wendy.vanleeuwen@atconsult.nl


Excursies naar brede scholen

Architectuur Lokaal organiseert twee

excursies naar brede scholen in

Amsterdam en Utrecht. Het landelijke

kennis- en informatiecentrum wil

hiermee een discussie op gang bren-

gen over brede scholen en schoolge-

bouwen en de rol van het primair

onderwijs in de lokale samenleving.

De excursies zullen plaatshebben op de

woensdagmiddagen van 31 mei en 14 juni

in respectievelijk Utrecht en Amsterdam.

In Utrecht zullen drie scholen worden

bezocht: Forum ’t Zand en Forum Water-

win in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn en

Onderwijs- en Opvangcluster Veldhuizen

in Vleuten-De Meern. In Amsterdam gaat

de excursie ook naar drie brede scholen:

het Multifunctioneel Centrum Binnenhof in

Buitenveldert, ’t Koggeschip in Geuzen-

veld en de Brede School Osdorp.

Architectuur Lokaal wil met de excursies het

maatschappelijk en cultureel belang bena-

drukken van scholenbouw. Er komen ver-

schillende vragen aan bod: hoe geven

opdrachtgevers schoolgebouwen vorm en

welke partijen spelen daarbij een rol? Wat zijn

de ervaringen van ontwerpers, personeel,

ouders, kinderen en overige gebruikers?

Deelname kost 75 euro per persoon. Voor

leden van VOS/ABB geldt echter een

groepskorting van 20 procent voor aan-

meldingen vanaf vijf personen. Dan kost

deelname dus 60 euro per persoon. Meer

informatie staat op www.arch-lokaal.nl. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Vernieuwde site over brede
school

De website van het landelijke Exper-

tisecentrum Brede School NIZW-

Jeugd is vernieuwd. 

Op de vernieuwde site staat extra infor-

matie over praktijk, beleid en onderzoek.

Thema’s die aan bod komen, zijn sport,

kunst, sociale competentie, burgerschap,

diversiteit en integratie. Ook staat er infor-

matie op de site over jeugdactiviteiten

voor de leeftijdsgroepen 4 tot 12 jaar en

12 tot 18 jaar.

Zie www.bredeschoolnizw.nl 


Alles over vertrouwensleerlingen

Centrum School en Veiligheid heeft

op zijn website informatie opgeno-

men over het fenomeen vertrouwens-

leerling. Ook staan er links naar

scholen die al werken met vertrou-

wensleerlingen.

Scholen schakelen steeds vaker leerlin-

gen in om medeleerlingen een luisterend

oor te bieden en als het nodig is te verwij-

zen naar leerlingbegeleiders, IB’ers of ver-

trouwenspersonen. Het Centrum School

en Veiligheid vindt dit passen in het

schoolveiligheidsbeleid. Kinderen vinden

het soms makkelijker om een medeleer-

ling aan te spreken dan een leraar.

Op de website www.schoolenveiligheid.nl

staat onder het thema ‘veiligheid alge-

meen’ ook informatie over andere vormen

van leerlingparticipatie in relatie tot veilig-

heid.


Dag van het Toezicht

Donderdag 22 juni is uitgeroepen tot

de Dag van het Toezicht. Op die dag

organiseert de Vereniging voor Toe-

zichthouders in Onderwijsinstellin-

gen (VTOI) in Utrecht een conferen-

tie, die in het teken staat van

kwaliteit van toezichtkaders.

De dag is bedoeld voor voorzitters en

leden van raden van toezicht, bestuur-

ders, management en directies van scho-

len en beleidsmedewerkers van de over-

heid. De VTOI wil hun op deze dag

gelegenheid bieden zich verder te verdie-

pen in de kwaliteit van onafhankelijk toe-

zicht. Er staan twee rondes met works-

hops op het programma. De dag wordt

afgesloten met een debat met een forum

van deskundigen. 

Deelname kost 250 euro voor leden van

de VTOI en 350 euro voor niet-leden.

Inschrijven kan via www.vtoi.nl. Daar staat

ook meer informatie.


Informatiewijzer digitale 
schoolborden

Nu steeds meer scholen overstappen

op digitale schoolborden, heeft de

Stichting Kennisnet-Ict op School een

informatiewijzer gemaakt. Hiermee

wil de stichting scholen helpen bij het

maken van de juiste keuze bij de aan-

schaf van nieuwe schoolborden.
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De ‘Informatiewijzer digitale schoolbor-

den’ bevat een overzicht van de mogelijk-

heden en onmogelijkheden van digitale

schoolborden. De techniek is vertaald

naar onderwijskundig gebruik en samen

met de ervaringen van scholen gebundeld

in duidelijke informatie. 

Het kan voordelig zijn om met meer scho-

len gezamenlijk digitale schoolborden in

te kopen. In dat geval kunnen scholen te

maken krijgen met Europese aanbeste-

dingsregels. Kennisnet-Ict op school legt

momenteel een dossier aan over het aan-

bestedingsproces, waar scholen gebruik

van kunnen maken. Op www.ictop-

school.net kunt u de informatiewijzer

downloaden.

In het jongste nummer van Over Onder-

wijs van april (nummer 3) heeft VOS/ABB

een artikel gepubliceerd over de mogelijk-

heden van het digitale schoolbord. Dit

artikel kunt u ook downloaden uit de rech-

terkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Informatievoor-

ziening).

Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, 

lbeker@vosabb.nl 


Ondernemende scholen gezocht

De organisatie van de vierde Natio-

nale OnderwijsWeek (NOW) is op

zoek naar ondernemende scholen.

De komende NOW van 2 tot en met 6

oktober staat helemaal in het teken van

de ondernemende school. Dit thema ver-

wijst volgens de organisatie naar onder-

nemerschap in de breedste zin van het

woord. Kernbegrippen zijn activiteiten,

bedrijvigheid en eigen initiatief. Deze ter-

men kunnen bijvoorbeeld betrekking heb-

ben op personeelsbeleid, budgetbeheer-

sing, gebouwenonderhoud en samenwer-

king met andere organisaties.

Scholen kunnen zich aanmelden op

www.onderwijsweek.kennisnet.nl. Daar

staat ook meer informatie.


Nationale Onderwijsprijs 

Scholen kunnen zich tot 17 juli aan-

staande aanmelden voor de Nationa-

le Onderwijsprijs. De finale is in

maart 2007.

Voor het eerst maakt de organisatie

onderscheid tussen primair en voortgezet

onderwijs aan de ene kant en beroepson-

derwijs aan de andere kant. De po- en vo-

scholen kunnen meedingen naar de

Onderwijsprijs, terwijl voor het beroeps-

onderwijs de Nationale Innovatieprijs

Beroepsonderwijs in het leven is geroe-

pen.

Eerst worden de inzendingen op regionaal

niveau beoordeeld. In elke provincie en

op Aruba wordt in het najaar een eigen

onderwijsprijs uitgereikt. De winnaars

gaan door naar de landelijke finale in

maart 2007. 

Meer informatie, onder meer over de

mogelijkheid voor scholen om zich aan te

melden, staat op www.onderwijsprijs.nl.
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Per 1 augustus 2006 a.s. zijn we voor de locatie Sleeuwijk,  de 
Burgemeester Verschoorschool, op zoek naar een

Inspirerende directeur m/v
We zoeken een betrokken en inspirerend leider die
•  de openbare identiteit van de school van harte onderschrijft 

en uitdraagt;
• een transparant opererend coachend leider is met visie;
• mensen durft aan te spreken op resultaten en proces;
• bereikbaar is voor de ouders;
•  integer is, gevoel voor humor en optimisme uitstraalt en over 

goede communicatieve vaardigheden beschikt;
• planmatig en teamgericht kan werken met behoud van visie;
•  aantoonbare leidinggevende capaciteiten heeft en in het 

bijzonder besluitvaardig handelt gericht op commitment;
•  een eigen gezicht kan geven aan de school en dat wil doen met 

en door het team;
•  de opleiding schoolleider primair onderwijs heeft gevolgd of 

bereid is deze te volgen;
•  bereid is ook bovenschools taken te verrichten in het 

managementteam.

Wij bieden
•  een enthousiast team dat openstaat voor onderwijskundige 

ontwikkelingen en daarmee graag verder aan de slag gaat;
•  een goed samenwerkend Management Team o.l.v. een algemeen 

directeur;
• hoge betrokkenheid van ouders;
• een ambulante baan voor ongeveer WTF/FTE 0,6.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer Albert Renders, algemeen 
directeur: 06 53 80 04 75.

Uw sollicitatie met cv zien wij graag met belangstelling tegemoet 
vóór 7 juni a.s. Uw sollicitatie kunt u richten aan BCOOW,
Jan van Arkelstraat 39, 4254 CV Sleeuwijk; of per e-mail:
arenders@wanadoo.nl.

De Bestuurscommissie voor 

het Openbaar Onderwijs te 

Werkendam (BCOOW) is ver-

antwoordelijk voor het open-

baar onderwijs in de gemeente 

Werkendam. Er zijn scholen 

gevestigd in Dussen, Hank,

Sleeuwijk en Werkendam. De 

dagelijkse leiding is gedelegeerd 

aan een algemeen directeur die 

samen met de directeuren het 

Management Team vormt.

Goed onderwijs voor iedereen

BCOOW • Jan van Arkelstraat 39 • 4254 CV Sleeuwijk
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