
onderzoek doen. Mocht een school de

norm niet halen, waarschuwt het ministe-

rie, dan kan bijvoorbeeld de bekostiging

worden ingehouden of zelfs de licentie

worden ingetrokken.

Ongebrijpelijk

VOS/ABB gaf eerder al aan het onbegrij-

pelijk te vinden dat de Tweede Kamer het

amendement overnam om de minimale

onderwijstijd in de onderbouw van het vo

te fixeren op 1040 uur. Een e-mailactie om

de Kamerleden op andere gedachten te

brengen, leverde niet het gewenste resul-

taat op.

Het besluit van de Kamer en nu dus de

waarschuwing van de minister staan vol-

gens interim-directeur Joop Vlaanderen

van VOS/ABB haaks op het streven naar

flexibiliteit en horizontale verantwoording.

‘De politiek heeft daar de mond van vol,

maar als het er werkelijk op aankomt,

geeft ze niet thuis’, aldus Vlaanderen. 

De brief van OCW aan aan de Tweede

Kamer staat in de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Onderbouw VO).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
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Scholen waarvan blijkt dat ze zich

aan het einde van dit schooljaar niet

aan de wettelijke minimale onder-

wijstijd hebben gehouden, moeten

rekenen op een sanctie. Dat staat in

een brief van OCW aan de Tweede

Kamer. VOS/ABB vindt de waarschu-

wing ongepast, omdat de scholen

prima zelf kunnen bepalen hoe zij

hun lestijd indelen.

OCW beschuldigt de scholen dat zij bij

het maken van de roosters onvoldoende

rekening houden met erkende feestda-

gen, vergaderingen onder schooltijd, stu-

diedagen en toetsweken. Dat is volgens

het ministerie een belangrijke oorzaak

waarom in de onderbouw van het vo de

vereiste 1040 uur per jaar niet overal

wordt gehaald.

In het voortgezet onderwijs programmeert

50 procent van de scholen aan het begin

van het schooljaar te weinig uren, zo gaat

de minister verder. Aan het einde van het

schooljaar zouden door lesuitval maar

weinig scholen de norm halen. OCW

noemt dat ‘zorgwekkend’. 

De Inspectie van het Onderwijs gaat extra

opletten en zal ook onaangekondigd
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OCW straft scholen met te weinig uren

Prinsjesdag

De kopij voor deze nieuwsbrief

is al naar de drukker gegaan

vóór Prinsjesdag. Berichtgeving

over de onderwijsbegroting

staat op www.vosabb.nl

(dossier: Politiek).




Brief aan Kamer over budget
huisvesting

VOS/ABB en de collegaorganisaties

hebben een gezamenlijke brief aan

de Tweede Kamer gestuurd over de

5e monitor onderwijshuisvesting. De

brief is een reactie op een eerder

schrijven van minister Maria van der

Hoeven van OCW, waarin zij aangeeft

dat er minder geld aan onderwijs-

huisvesting wordt besteed dan

beschikbaar is.

De besturenorganisaties erkennen in de

brief aan de Kamer dat er nog steeds

sprake is van een onderbesteding, maar

dat die wel is afgenomen ten opzichte van

de vorige monitor. Bovendien wordt niet

in alle gemeenten minder uitgegeven dan

beschikbaar is. ‘Nadere analyse van de

cijfers laat zien dat in de gemeenten tot

50.000 inwoners sprake is van een onder-

besteding van ca. 15 %. Dit wordt bijna

gecompenseerd door de gemeenten

boven de 50.000 inwoners die gemiddeld

meer uitgeven dan het fictieve budget.’

In de brief geven de besturenorganisaties

ook aan dat ze graag de discussie willen

openen over de wens de verantwoorde-

lijkheid voor huisvesting verder in handen

te geven van de scholen en de besturen.

Nu is er nog sprake van te veel geschei-

den geldstromen, waardoor scholen en

besturen geen goede afwegingen kunnen

maken. Dat is nadelig voor de kwaliteit

van de gebouwen. 

In de brief wordt de Kamer ook om steun

gevraagd voor het verzoek aan de minis-

ter om meer geld voor www.onderwijspa-

leis.nl uit te trekken. Deze website, die in

december 2005 werd gelanceerd, functio-

neert voor de scholen als informatiebron

op het gebied van huisvesting.

De brief aan de Tweede Kamer staat in de

rechterkolom van dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting).

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Vervolg op Passend Onderwijs

Passend Onderwijs heeft dit jaar veel

losgemaakt. In ruim 400 bijeenkom-

sten is gesproken over mogelijke

vernieuwingen in de zorgstructuren.

Dit heeft bijgedragen aan een nieuwe

notitie van VOS/ABB, de andere

organisaties voor bestuur en

management, ouderorganisaties en

het ministerie van OCW. 

De concrete voorstellen uit de notitie zul-

len de basis vormen voor een debat van

de Tweede Kamer over het vervolg van

Passend Onderwijs. Dit debat is gepland

op 18 oktober. De intentie van de voor-

stellen kan als volgt worden weergege-

ven:

* Geen kind tussen wal en schip

* Voor elk kind een passende plek in het

onderwijs

* Een dekkend net van samenwerkende

besturen uit po, vo, wec en bve

* Betrokkenheid op basis van gelijkwaar-

digheid van alle actoren

Passend Onderwijs krijgt een vervolg.

Daarin is veel ruimte voor initiatieven die

voldoen aan de hierboven beschreven

intentie. Inmiddels zijn er al scholen en

regio’s aan de slag met de praktische uit-

werking van Passend Onderwijs. 

Vooruitlopend op het Kamerdebat en de

verdere uitwerkingen zien VOS/ABB en de

andere besturenorganisaties het als hun

verantwoordelijkheid de bestaande of

nieuw op te starten initiatieven zo goed

mogelijk te ondersteunen. Daarom komt

er een landelijk steunpunt.

Om zicht te krijgen op bestaande of nieu-

we initiatieven verzoeken wij u die te mel-

den bij Henk Keesenberg van VOS/ABB.

In de rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl  (dossier: Brieven aan de

Tweede Kamer) staat de brief over dit

onderwerp die mede namens VOS/ABB

naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Contactgroep P&O bijeen

De Contactgroep P&O voor het

voortgezet onderwijs komt op don-

derdag 5 oktober bijeen. Er komen

twee thema’s aan de orde: de perso-

nele functie in de school en de per-

soneelsvoorziening. De bijeenkomst

in Meeting Plaza in Utrecht duurt van

9.30 tot 16.30 uur.

VOS/ABB heeft deze contactgroep opge-

zet, omdat veel P&O’ers alleen werken.

Op grotere scholen zijn soms wel afdelin-

gen P&O, maar heel vaak is er maar één

adviseurs-, beleids- of staffunctie.

Belangrijk doel van de contactgroep is dat

P&O’ers elkaar ontmoeten en met elkaar

kunnen sparren. Ook medewerkers van

VOS/ABB zijn bij de bijeenkomst aanwe-

zig voor vragen en adviezen. 

De personele functie

Wat is eigenlijk het effect van acties op
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het gebied van human resource manage-

ment (hrm) op het onderwijs en de men-

sen die er werken? In de enquête ‘Onder-

wijs aan het woord’ geven leraren aan dat

ze personeelsbeleid willen dat gericht is

op innovatie. Wat is het werk van de

P&O’er?  Hoe zit het met de lijn- en staf-

discussie? Willen management en P&O

altijd hetzelfde? Hoe ga je om met de

veelheid aan werk en prioriteiten stellen?

Allemaal vragen die aan bod komen. Jo

Simons van VOS/ABB Consulting spreekt

over de rol, taak en positie van de P&O’er

in de school, het staf- of onderwijsbureau.

De bedoeling is om met elkaar aan het

werk en in discussie te gaan. 

Personeelsvoorziening

VOS/ABB bereidt dit thema voor met

mensen van Randstad en P/flex, waarmee

een samenwerking is opgezet om ade-

quate personeelsvoorziening in het onder-

wijs te bevorderen. In het volgende

bericht in deze nieuwsbrief staat hier

meer informatie over. De contactgroep zal

spreken over de vraag wat er mogelijk is

en wat effectiever kan. 

Deelname

VOS/ABB-leden die (nog) niet in de con-

tactgroep zitten, maar wel naar de bijeen-

komst op 5 oktober willen, kunnen zich

aanmelden bij Kitty Dolman: 0348-

404802, kdolman@vosabb.nl. De doel-

groep bestaat uit P&O-functionarissen

met een adviesfunctie aan het manage-

ment. Deelname aan de contactgroep is

uiteraard gratis.

Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255,

sschouten@vosabb.nl 


Samenwerking VOS/ABB en
Randstad

VOS/ABB gaat samenwerken met uit-

zendorganisatie Randstad en P/flex.

Het gaat om een exclusieve samen-

werking, waarbij VOS/ABB haar

leden tegen voordelige tarieven dien-

sten als payroll en werving en selec-

tie kan aanbieden. Payroll is de uit-

besteding van contractbeheer en

loonbetaling voor (tijdelijke) perso-

neelsleden.

Het doel van de samenwerking is om een

palet van arbeidsmarktinstrumenten te

ontwikkelen, waarmee scholen hun per-

soneelsvoorziening kunnen optimaliseren.

Dat is juist nu van belang, omdat door

vergrijzing op afzienbare termijn grote

lerarentekorten worden verwacht.

De kracht van de samenwerking ligt in de

gezamenlijke innovatieve kracht om

arbeidsmarktinstrumenten te ontwikkelen

die aansluiten bij de (toekomstige) vraag

in het onderwijs. Ook willen VOS/ABB en

Randstad een plan ontwikkelen om het

onderwijs (nog) aantrekkelijker te maken

voor werknemers.

De samenwerking en het daaruit voort-

vloeiende aanbod aan de leden van

VOS/ABB wordt de komende weken

nader uitgewerkt.

Informatie: Bart Wever, 0348405213, 

bwever@vosabb.nl 


Trainingsaanbod VOS/ABB 
Consulting

VOS/ABB Consulting heeft een

geheel nieuw aanbod van workshops

en trainingen ontwikkeld. Het aanbod

richt zich op de verdere persoonlijke

ontwikkeling van bestuurders en

managers in het onderwijs en op

praktische zaken waarmee scholen

in hun beleid te maken hebben.

In de workshops en trainingen voor per-

soonlijke ontwikkeling komen onder meer

de verschillende manieren van communi-

catie aan bod die voor leidinggevenden

belangrijk zijn. Ook thema’s als het verbe-

teren van de effectiviteit van teams in

schoolorganisaties en coaching komen

aan de orde.

De workshops en trainingen die zich rich-

ten op praktische zaken in het beleid van

scholen en besturen, gaan onder meer

over huisvesting, medezeggenschap en

het managementstatuut. 

Met de eerstvolgende papieren nieuws-

brief, die op 6 oktober uitkomt, krijgt u de

nieuwe brochure toegestuurd waarin

VOS/ABB Consulting de workshops en

trainingen verder toelicht. De informatie

uit de brochure komt ook op

www.vosabbconsulting.nl. 

Informatie: Daan Rookmaaker, 

0348-405273, drookmaaker@vosabb.nl 
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16 november, Galgenwaard Utrecht:

Algemene ledenvergadering 
VOS/ABB

Congres ‘Identiteit en imago’
met trendwatcher

Adjiedj Bakas

Meer informatie en aanmelden

www.vosabb.nl




Leerlingen voelen zich veilig 

Het veiligheidsbeleid op scholen

werkt. Meer dan 90 procent van de

leerlingen en het onderwijspersoneel

voelt zich veilig op school. Risico-

leerlingen worden steeds beter opge-

vangen en er zijn steeds meer zorg-

adviesteams. Bovendien is het aantal

plaatsen voor zeer moeilijk opvoed-

bare kinderen (zmok) fors toegeno-

men.

Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor. Minis-

ter Maria van der Hoeven van OCW liet de

monitor uitvoeren, nadat zij in 2004 een

bedrag van 90 miljoen euro had uitgetrok-

ken voor de verbetering van veiligheid op

scholen.

Bijna driekwart van de samenwerkings-

verbanden voortgezet onderwijs hebben

één of meer reboundvoorzieningen inge-

richt. Hier volgen leerlingen tijdelijk en

buiten de school niet alleen onderwijs,

maar worden ze ook begeleid voor beter

gedrag. Er zijn inmiddels 850 plekken

waar jaarlijks 2700 leerlingen gebruik van

kunnen maken.

Het percentage zorgadviesteams in het

voortgezet onderwijs is gestegen van 89

in 2004 naar 91 in 2005. In het zorgad-

viesteam werkt de school samen met de

leerplichtambtenaar, het (school)maat-

schappelijk werk, bureau Jeugdzorg, de

Jeugdgezondheidszorg en de politie. 

Vanaf 2005 kregen scholen voor zeer

moeilijk opvoedbare kinderen 1000 extra

plaatsen voor leerlingen die vanwege ern-

stige gedragsproblemen niet meer te

handhaven zijn binnen het reguliere

onderwijs. 

De minister schrijft de Tweede Kamer dat

zij op grond van de resultaten van de

monitor wil doorgaan op de ingeslagen

weg. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Eerste Frisse Scholen Doos

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft op openbare basisschool

De Spoorzoeker in Den Haag de eer-

ste Frisse Scholen Doos in ontvangst

genomen. De doos, die ook bedoeld

is voor het voortgezet onderwijs, is

een doe-het-zelfpakket met tips voor

een beter binnenklimaat en energie-

besparing.

De Spoorzoeker, die is aangesloten bij

VOS/ABB, heeft het pakket niet meer

nodig. De Haagse school heeft het bin-

nenklimaat al verbeterd en is een praktijk-

voorbeeld van hoe met slimme maatrege-

len een gezonde leeromgeving kan

worden gecreëerd.

Na de overhandiging van de Frisse Scho-

len Doos lieten de kinderen aan de minis-

ter zien hoe zij zelf bijdragen aan een

gezond binnenklimaat. Zo kunnen ze met

de luchtkwaliteitsmeter zien hoe hoog het

CO2-gehalte in de klas is. Als er een rood

lampje brandt, mag het raam open. 

De doos is onderdeel van het Frisse

Scholen Project, dat SenterNovem in

opdracht van het ministerie van VROM

uitvoert. VOS/ABB ondersteunt het pro-

ject. Zie www.frisse-scholen.nl.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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Verwarring SGO-commissies 

De Stichting Geschillencommissies

Onderwijs (SGO), waarbij de Bezwa-

rencommissie CAO-VO is onderge-

bracht, biedt schoolbesturen aan

zich aan te sluiten bij meer commis-

sies. Het is echter zeer goed moge-

lijk dat u als VOS/ABB-lid hier al bij

bent aangesloten.

Via de basiscontributie aan de Landelijke

Geschillen Commissie, Landelijke Klach-

ten Commissie en Landelijke Bezwaren

Commissie (LGC/LKC/LBC) zijn veel

VOS/ABB-leden al bij de commissies aan-

gesloten die de SGO onder de aandacht

brengt. Het is belangrijk om dubbele aan-

sluitingen te voorkomen.

Eind september ontvangt u een folder met

antwoordkaart, waarin u uw vragen over

onder meer deze kwestie kunt voorleggen

aan LGC/LKC/LBC. 

Voor algemene informatie over commis-

sies, zie www.lgc-lkc.nl. 

Informatie: secretariaat LGC/LKC/LBC,

0348 405245, info@lgc-lkc.nl 

Gratis e-mailnieuwsbrief
voor leden van VOS/ABB

om de week op woensdag

aanmelden via 
www.vosabb.nl

(publicaties)




Handreiking brandveiligheid
unitbouw 

Naar aanleiding van de brand in het

cellencomplex op Schiphol-Oost,

heeft het ministerie van VROM een

handreiking samengesteld over

brandveiligheid in tijdelijke gebou-

wen. 

De aandacht richt zich vooral op com-

plexen waaruit personen niet meteen zelf-

standig kunnen vluchten, zoals ziekenhui-

zen, verpleeg- of verzorgingshuizen en

instellingen voor gehandicapten. Ook

scholen en kinderdagverblijven behoren

tot deze categorie. 

VROM noemt drie punten, waarmee kan

worden vastgesteld of de brandveiligheid

voldoende is of beter kan:

* Onderzoeken of alle kabel- en leiding-

doorvoeringen in de vereiste brandwe-

rende scheidingswanden voldoende

brandveilig zijn afgewerkt. Mocht dit niet

zo zijn, dan kan dit met brandwerende

manchetten worden verholpen. Ook

wordt aanbevolen aandacht te schenken

aan brandkleppen in ventilatiekanalen en

deze zo nodig te laten herstellen.

* In overleg met de brandweer nagaan of

holle ruimtes tussen gestapelde units en

tussen de units en de zogenoemde

schilconstructie voldoende zijn gecom-

partimenteerd ofwel opgevuld met

brandwerend materiaal.

* Nagaan of de geldende brandveilig-

heidseisen, zoals die zijn omschreven in

het Bouwbesluit 2003, de gemeentelijke

bouwverordening en de Arbo-wet, wor-

den nageleefd. Daarbij kan worden

gedacht aan compartimentering, vlucht-

routes, rookmelders, gebruiksvoorschrif-

ten en bedrijfshulpverlening. 

De handreiking van VROM kunt u down-

loaden in de rechterkolom van dit bericht

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

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Informatieverstrekking over
schoolverzuim

CFI heeft de gemeenten een formu-

lier toegestuurd waarop zij de gege-

vens over vervangende leerplicht,

vrijstellingen en het absolute en rela-

tieve verzuim moeten vermelden. De

gemeenten moeten het formulier

voor 1 november aanstaande retour-

neren. Scholen hoeven geen extra

actie te ondernemen.

In artikel 25 van de Leerplichtwet 1969

staat dat alle onderwijsinstellingen jaar-

lijks aan de minister melding moeten

maken van het ongeoorloofd schoolver-

zuim van hun leerplichtige leerlingen. De

gemeenten moeten de omvang en behan-

deling van het gemelde schoolverzuim

melden. 

Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in

de omvang en wijze van behandeling van

ongeoorloofde schoolverzuim. Dit inzicht

is nodig voor het terugdringen van

schoolverzuim en het bestrijden van voor-

tijdig schoolverlaten. Onlangs is onder de

noemer ‘Aanval op de uitval’ een pakket

van maatregelen aangekondigd tegen

voortijdig schoolverlaten.

Een van de maatregelen is de invoering

van de kwalificatieplicht ter vervanging

van de huidige partiële leerplicht. Jonge-

ren worden verplicht tot hun achttiende

verjaardag naar school te gaan om een

startkwalificatie te halen. De invoering van

de kwalificatieplicht is gepland voor sep-

tember 2007.

In verband hiermee is het noodzakelijk dat

instellingen en gemeenten tijdig de juiste

informatie leveren. Voor scholen geldt dat

de informatie over de omvang van het

ongeoorloofde verzuim van volledig en

partieel leerplichtige leerlingen wordt opge-

vraagd bij de reguliere leerlingtellingen.

Gemeenten ontvangen van CFI een for-

mulier waarop zij de gegevens met

betrekking tot vervangende leerplicht, vrij-

stellingen en het absolute en relatieve ver-

zuim moeten opgeven. Dit formulier moet

uiterlijk 1 november 2006 worden gere-

tourneerd aan CFI.

Meer informatie vindt u in de bijlage in de

rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: RMC en Leer-

plicht).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 uur tot 12.30 uur,

helpdesk@vosabb.nl 


OESO beoordeelt Nederlandse
onderwijs

Nederland geeft vrij weinig geld uit

aan onderwijs. Het aantal voortijdige

schoolverlaters is nog te hoog en de

klassen in het voortgezet onderwijs

zijn groot. Bovendien kiezen te wei-

nig Nederlandse jongeren voor bèta-

en techniekvakken. Dit staat in het

rapport ‘Education at a glance’ van
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de Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling

(OESO). 

In 2003 gaf Nederland 5 procent van het

gezamenlijk inkomen uit aan onderwijs,

meldt het OESO-rapport. Dat is minder

dan het gemiddelde in Europa, dat op 5,6

procent ligt. De uitgaven in ons land zijn

dus relatief laag, maar de OESO tekent

daarbij aan dat de prijs-kwaliteitverhou-

ding van het Nederlandse onderwijs erg

goed is.

In het rapport staat ook dat de gemiddel-

de Nederlander goed is opgeleid. Het

niveau ligt hier hoger dan het gemiddelde

in de Europese Unie en de OESO-landen.

Van de 25- tot 64-jarige Nederlanders

heeft 71 procent een diploma op het

niveau van havo, vwo of mbo-2. We heb-

ben met 28 procent ook veel hbo’ers en

wo’ers.

Nederlandse leerlingen doen het vooral

goed op het gebied van wiskunde. Alleen

Korea en Finland scoren nog beter. Toch

ligt het aantal jongeren dat afstudeert in

wiskunde en aanverwante exacte vakken

lager dan elders. Maar de OESO ziet ook

dat het aantal Nederlandse jongeren met

een exacte opleiding de laatste jaren toe-

neemt.

De OESO waarschuwt echter ook voor het

hoge percentage voortijdige schoolverla-

ters in ons land. Van de 25- tot 34-jarigen

heeft 20 procent geen startkwalificatie op

havo-, vwo- of mbo-2-niveau. Dat ver-

zwakt hun positie op de arbeidsmarkt.

Verder blijkt uit het rapport dat Neder-

landse leerkrachten relatief veel uren les-

geven en dat de klassen, vooral in het

voortgezet onderwijs, groot zijn. Het aan-

vangssalaris ligt echter zowel in het basis-

als voortgezet onderwijs boven het Euro-

pese gemiddelde. 

Een link naar het rapport ‘Education at a

glance’ staat in dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Onderwijs).


Subsidie voor stages

Vo-scholen kunnen nog tot 15 okto-

ber aanvragen indienen voor aanvul-

lende bekostiging voor het organise-

ren van maatschappelijke stages.

Aanvankelijk was 1 mei jongstleden

de sluitingsdatum, maar het beschik-

bare geld is nog niet besteed.

Scholen kunnen de aanvullende bekosti-

ging onder meer gebruiken als tegemoet-

koming in de personeelskosten voor het

coördineren en organiseren van maat-

schappelijke stages, het opbouwen van

netwerken voor de ontwikkeling en uit-

voering daarvan, de inbedding van maat-

schappelijke stages in de school en de

eventuele inhuur van derden hiervoor.

De doelgroep bestaat uit scholen of scho-

lengemeenschappen met mavo, havo,

vbo en/of  praktijkonderwijs en afdelingen

voorbereidend beroepsonderwijs van

agrarische opleidingen centra (AOC's).

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl of CFI,

079-3232444, icohelp@cfi.nl 
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