
het SBO bij de presentatie aanwezig. 

Hij benadrukte dat de extra investering

gebruikt moet worden om voldoende

gekwalificeerd personeel in het onderwijs

te behouden en binnen te krijgen. Dit om

bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten te

voorkomen en ervoor te zorgen dat er

voor elk kind een passende plaats in het

onderwijs beschikbaar is. 

Vlaanderen liet weten dat de gewenste

extra financiële injectie nodig is om zowel

de primaire als secundaire arbeidsom-

standigheden in het onderwijs te verbete-

ren. Met aantrekkelijke carrière- en sala-

risperspectieven kan volgens hem worden

voorkomen dat met name de oudere lera-

ren het onderwijs verlaten. Dit is belang-

rijk, gezien het groeiende tekort aan per-

soneel, vooral in het voortgezet onderwijs.

Mogelijkheden tot (na)scholing vormen

een belangrijk onderdeel van goede 

carrièreperspectieven. 

Zie verder www.vosabb.nl 

(dossier: Onderwijsbegroting)

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 
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Het onderwijs moet er netto 5 miljard

euro bij krijgen. Dat staat in het

manifest ‘De lat ligt hoog’ dat de

sociale partners in het onderwijs,

waaronder VOS/ABB, maandag heb-

ben gepresenteerd in perscentrum

Nieuwspoort in Den Haag. Ze willen

over de extra investering afspraken

maken met de volgende minister van

OCW. 

Voorzitter Jan Franssen van het Sectorbe-

stuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) pre-

senteerde tegelijkertijd met het manifest

de ‘Agenda 2010’. Die gaat over de inzet

van het onderwijs om de kwaliteit van het

personeel te verhogen en lerarentekorten

te voorkomen. 

Franssen: “De samenleving stelt aan

onderwijs steeds hogere eisen. En dat

onder druk van een kleiner aanbod aan

personeel. Wil ons land volhouden dat het

gemiddelde opleidingspeil van de bevol-

king moet toenemen, dan moet er veel

verbeteren en dat kost geld. 

De onderwijslat moet en kan omhoog.”

Waarnemend directeur Joop Vlaanderen

van VOS/ABB was als lid van bestuur van
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Onderwijs heeft 5 miljard extra nodig

Bijlage: 
VOS/ABB Consulting

Folder Check it out!

Kernthema huisvesting

Joop Vlaanderen

van VOS/ABB 

tijdens de presenta-

tie van het manifest

‘De lat ligt hoog’. 

Op de achtergrond 

SBO-voorzitter 

Jan Franssen en

Gerrit Stemerding

van de AOb.




Politiek wil prestatiebeloning

Er komt een onderzoek naar presta-

tiebeloning voor leraren. Dat heeft

premier Jan Peter Balkenende toege-

zegd tijdens de Algemene Beschou-

wingen. Ook komt er een experiment

met de zogenoemde peutertaaltoets

om te voorkomen dat met name

allochtone leerlingen tijdens hun

onderwijscarrière last blijven houden

van een taalachterstand.

VVD-fractieleider Mark Rutte had er bij

het kabinet op aangedrongen om presta-

tiebeloning voor leraren in te voeren om

zo het leraarschap aantrekkelijker te

maken. Docenten die goed functioneren

zouden dan meer loon kunnen krijgen dan

collega’s die minder goed presteren. 

Premier Balkenende zei dat dit eerst moet

worden besproken met de onderwijsorga-

nisaties. Hij tekende daarbij aan dat het

nu al mogelijk is om beloningsdifferentia-

tie toe te passen voor vakken waarvoor

slechts met veel moeite lesgevend perso-

neel te vinden is.

D66-fractieleider Lousewies van der Laan

drong bij Balkenende aan op een structu-

rele loonsverhoging voor leraren, maar

daar ging Balkenende niet op in. Hij vindt

dat een kwestie voor het volgende kabi-

net. Wouter Bos van de PvdA reageerde

daarop door te zeggen dat er geen tijd

mag worden verloren in de strijd tegen het

groeiende lerarentekort.

In de afgelopen weekendeditie van Trouw

gaat bijzonder hoogleraar arbeidsverhou-

dingen Paul de Beer van de Universiteit

van Amsterdam in op prestatiebeloning.

Hij zegt in het interview onder meer dat

managers in het onderwijs te hoog wor-

den gewaardeerd en dat het tekort aan

leerkrachten ertoe zal leiden dat deze

laatste groep in de loop van de komende

jaren een meer marktconforme beloning

zal krijgen. 

Peutertaaltoets

Tijdens de Algemene Beschouwingen

werd ook duidelijk dat het kabinet 4 mil-

joen euro uittrekt voor een experiment

met de peutertaaltoets. Een aantal con-

sultatiebureaus zou peuters op hun taal-

vaardigheid moeten gaan toetsen om te

voorkomen dat ze later als kleuter met

een taalachterstand aan het primair

onderwijs beginnen en daar later in het

voortgezet onderwijs nog steeds last van

ondervinden. 

Als peuters onvoldoende scoren op de

taaltoets, zouden ze verplicht naar een

instelling voor vroeg- en voorschoolse

educatie moeten of op een andere manier

taalles moeten krijgen. De wens voor een

peutertaaltoets krijgt steun van een meer-

derheid in de Tweede Kamer.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 


Salarissen in onderwijs lopen
ver achter

De salarissen van personeelsleden in

het onderwijs liggen 9% tot 16%

lager dan van vergelijkbare mensen

in de marktsector. Dat blijkt uit

onderzoek in opdracht van het minis-

terie van Binnenlandse Zaken (BiZa).

Het Sociaal Cultureel Planbureau

(SCP) voegt daaraan toe dat in het

voortgezet onderwijs steeds minder

academici werken.

Als wordt gekeken naar het gemiddelde

verschil van 1,6% tussen de salarissen in

de collectieve en marktsector, waarbij de

laatste er positief uitspringt, dan valt op

dat de mensen in het onderwijs er bijzon-

der slecht van afkomen. De negatieve

salarispositie van de onderwijssector is

immers vijf tot tien keer zo groot, zo blijkt

uit het onderzoek van BiZa.

In het primair en voortgezet onderwijs is

de achterstand respectievelijk 10% en

14%. Aan de universiteiten en onder-

zoeksinstellingen verdient het personeel

gemiddeld 16% minder dan in vergelijk-

bare functies in de marktsector. Het

onderzoeksrapport, dat gaat over de situ-

atie tot 2004, staat in de rechterkolom

naast dit bericht op www.vosabb.nl 

(dossier: Werkgeverszaken)

De recent verschenen Trendnota Arbeidsza-

ken Overheid 2007 gaat ook in op de belo-

ningsverschillen tussen de collectieve en

marktsector. Deze nota spreekt van een ver-

schil van 30% voor mensen met een oplei-

ding op wo-niveau en 10% voor hbo-opge-

leiden. Ook de trendnota staat in de

rechterkolom van dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken).
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Uit het recente rapport ‘Wie werken er in

het onderwijs’ van het SCP blijkt dat er

steeds minder docenten in de bovenbouw

van havo en vwo een universitaire oplei-

ding hebben. Van de oudere docenten is

42% en van de jongere docenten onder

de 35 jaar 26% academisch gevormd. 

Volgens het SCP werken in het onderwijs

ook relatief veel vrouwen, 55-plussers en

deeltijdwerkers. Het SCP vindt de begin-

salarissen in het onderwijs goed, maar de

doorgroei- en carrièremogelijkheden

beperkt. In dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: Werkgeverszaken) staat een link

naar het SCP-rapport.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


Personeelstekort valt mee,
meldt OCW

Het primair en voortgezet onderwijs

hebben tot nu toe veel minder te

kampen met een tekort aan perso-

neel dan gevreesd. In de komende

jaren echter zullen de tekorten vooral

in het voortgezet onderwijs fors gaan

toenemen. Dat staat in de nota Wer-

ken in het Onderwijs 2007 van het

ministerie van OCW.

In sommige regio’s is er in het primair

onderwijs op dit moment zelfs sprake van

een overschot aan personeel. Dat komt

vooral doordat afgestudeerde pabo’ers

het afgelopen jaar niet zo gemakkelijk aan

een baan kwamen. Een aantrekkende

economie in combinatie met toenemende

vergrijzing zal echter met name in het

voortgezet onderwijs tot grote personeels-

tekorten leiden. Dat zal vooral het geval

zijn vanaf 2010.

OCW noemt dit proces ‘onafwendbaar’,

ondanks allerlei maatregelen. Voorbeel-

den daarvan zijn langer doorwerken, ver-

hoging van de instroom in de opleidingen

en verbetering van salarissen. Het onder-

wijs ondervindt bij het bestrijden van per-

soneelstekorten concurrentie van onder

meer de zorg, de zakelijke en financiële

dienstverlening en de industrie.

De nota Werken in het Onderwijs 2007

staat in de rechterkolom naast dit bericht

op www.vosabb.nl 

(dossier: Werkgeverszaken).

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


Ondraaglijke leegheid in 
begroting OCW

“Een onderwijsbegroting die geen

enkel nieuws bevat. Dat is wat minis-

ter Maria van der Hoeven aflevert in

het jaar waarin we – volgens premier

Jan Peter Balkenende – zouden gaan

oogsten.” Dat zegt waarnemend

directeur Joop Vlaanderen van

VOS/ABB.

“Voor het onderwijs is er geen enkele

sprake van oogsten. Eerder is sprake van

een ‘ondraaglijke leegheid’, want investe-

ringen in het primaire proces blijven uit en

er staan geen structurele verbeteringen

op stapel. Hooguit strooit de minister hier

en daar wat met incidenteel geld voor al

aangekondigd beleid”, aldus Vlaanderen.

Hij vervolgt: “Van der Hoeven steekt haar

loftrompet over een half miljard euro extra

uit de aardgasbaten, maar ze ziet onder-

tussen over het hoofd dat de bekostiging

van het onderwijs in Nederland nog

steeds onder de OESO-norm van 6 pro-

cent van het bbp ligt. Hantering van die

norm zou betekenen dat de onderwijsbe-

groting ruim 4 miljard euro hoger zou uit-

komen dan nu.” In plaats daarvan gaan

de totale onderwijsuitgaven in 2007 er ten

opzichte van 2006 op achteruit: van 29,2

naar 28,9 miljard euro, om in 2008 weer

uit te komen op 29,2 miljard euro.

Met name het primair onderwijs heeft vol-

gens Vlaanderen duidelijk geen prioriteit.

“Intussen wordt het primair onderwijs wel

opgezadeld met steeds meer klussen,

zoals kinderopvang, kwaliteitsverbetering,

achterstands- en zorgbeleid. Investeer in

het jonge kind, is het credo, maar dat

gebeurt niet. Wel gaat er steeds meer geld

naar leerlingen die later vastlopen: drop-

outs en leerplichtverlenging. Daarmee

moeten kennelijk de desastreuze gevolgen

van falend beleid worden opgevangen.”

“Op alle vlakken blijven de investeringen

in het primaire proces uit”, stelt Vlaande-

ren. “Geen extra geld voor onderwijsas-

sistenten, geen extra geld voor verkleining

van de klassen, geen extra geld voor ver-

mindering van het aantal te geven lesuren

per leraar of voor meer ondersteuning van

leerkrachten. En dat terwijl er lerarente-

korten dreigen.” 

“Als we echt wat willen doen aan het aan-

trekkelijk maken van het lerarenberoep,

dan moet er geïnvesteerd worden in

arbeidsomstandigheden: goed onderhou-

den schoolgebouwen, schone toiletten,

betere luchtkwaliteit, onderwijssecreta-

rieel medewerkers, conciërges en wer-

kruimtes voor ontwikkeltaken.” 

Meer over de onderwijsbegroting en de

reactie van VOS/ABB op www.vosabb.nl

(dossier: Politiek/onderwijsbegroting)

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 
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akkoord met dit voorstel en bepaalde

tevens dat er in de volgende kabinetspe-

riode 200 miljoen euro voor moet worden

uitgetrokken.

Ook de PvdA-leden stemden op het con-

gres van hun partij in Rotterdam in met

een wijzigingsvoorstel voor gratis school-

boeken in het voortgezet onderwijs. Dit

pleidooi wordt nu opgenomen in het ver-

kiezingsprogramma van de sociaaldemo-

craten. De programmacommissie van de

Partij van de Arbeid had al voorgesteld de

boekenkosten te drukken door elke

school voor voortgezet onderwijs te ver-

plichten een boekenfonds in te stellen,

maar dat vonden de PvdA-leden dus

onvoldoende. 

Andere partijen, waaronder de SP en de

ChristenUnie, willen ook dat ouders niet

meer of in elk geval veel minder hoeven te

betalen voor schoolboeken in het voort-

gezet onderwijs. De politieke wens, die nu

dus ook door het CDA en de PvdA wordt

gedragen, druist in tegen het beleid van

CDA-minister Maria van der Hoeven van

OCW. Zij zei de afgelopen jaren steeds

dat er op haar begroting geen geld voor

was. 

In een interview in de OCW-courant die

op Prinsjesdag werd gepubliceerd, zei de

minister echter dat het plan voor het gra-

tis maken van de schoolboeken voor de

ouders waarschijnlijk in de volgende kabi-

netsperiode wordt bewerkstelligd.

VOS/ABB gaf toen direct aan blij te zijn

met deze ommezwaai van de minister. 

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222,

bverheijen@vosabb.nl


Mariëtte Hamer start project
Check it out!

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer heeft

op het drukbezochte congres ‘Bou-

wen aan beter onderwijs’ op 26 sep-

tember in ‘t Spant in Bussum het eer-

ste officiële lespakket van het

energiebesparingsproject Check it

out! in ontvangst genomen.

Check it out! is een energiebesparings-

programma voor scholen, dat VOS/ABB

in samenwerking met inkoopbureau Pro

Mereor aan haar leden aanbiedt. Meer

informatie daarover staat in de rubriek

ledenservice/ledenvoordeel op

www.vosabb.nl. Bij deze nieuwsbrief treft

u een folder aan over Check it out!

Mariëtte Hamer toonde zich positief over

dit project, waarmee scholen geld kunnen

besparen. Eerder had zij gezegd dat

scholen meer eigen verantwoordelijkheid
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Meerderheid wil gratis 
schoolboeken

Schoolboeken voor leerplichtige

leerlingen moeten gratis worden. Dat

heeft zowel het congres van het CDA

als dat van de PvdA besloten. Daar-

mee is er een politieke meerderheid

voor dit plan ontstaan. VOS/ABB pleit

er al lange tijd voor om de school-

boeken niet meer door de ouders te

laten betalen. De scholen zouden

hiervoor in hun lumpsumbekostiging

een budget moeten krijgen.

CDA-lid Werner van Katwijk van de chris-

telijke belangenorganisatie Ouders & Coo

had afgelopen weekend in Amsterdam op

het congres van zijn partij een wijzigings-

voorstel ingediend om schoolboeken in

het voortgezet onderwijs voor de ouders

gratis te maken. Het congres ging

Schoolboeken worden nu nog betaald door de ouders.
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moeten krijgen, ook voor hun huisvesting.

Zo zouden scholen hun gebouwen beter

kunnen afstemmen op innovaties in het

onderwijs. Daarnaast vond ze dat de

scholen meer budget moeten krijgen voor

onderhoud, binnenklimaat, verbetering

van de sanitaire voorzieningen en het

optrekken van de achterblijvende vergoe-

dingen voor materiële instandhouding.

Op de vraag of zij ook vindt dat het

onderwijshuisvestingsbudget dat

gemeenten ontvangen, geoormerkt moet

worden, antwoordde ze positief. “Het

moet of rechtstreeks naar de scholen of

geoormerkt naar de gemeenten, zodat het

echt uitgegeven wordt aan onderwijshuis-

vesting”, aldus Hamer. Ze beloofde zich

daarvoor sterk te gaan maken in de Twee-

de Kamer. 

Op dit moment ontvangen de gemeenten

niet-geoormerkt geld voor onderwijshuis-

vesting. Met name in kleinere gemeenten

gaat dat geld soms op aan andere zaken.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Leden boos over sancties
onderwijstijd

De ledencommissie vo van VOS/ABB

is boos op minister Maria van der

Hoeven van OCW vanwege de sanc-

ties die zij heeft aangekondigd voor

scholen die niet voldoen aan het

minimum van 1040 lesuren in de

onderbouw. De leden vinden dat de

brief waarin de minister de sancties

aankondigt van tafel moet. ‘Het gaat

niet aan nu de roosters zijn vastge-

steld en de scholen al zijn begonnen,

te eisen dat op zo’n korte termijn het

hele programma wordt aangepast’.

De commissie is zich er wel van bewust

dat - met name aan het begin en einde

van het schooljaar - kritiek op de lesuitval

van menige school terecht is. Scholen

kunnen op dat punt verbeteringen

bewerkstelligen. Dat neemt echter niet

weg dat, naar het oordeel van de leden-

commissie, de norm van 1040 uur onhaal-

baar is. De wettelijke regeling voor de

onderwijstijd, de bekostigingsgrondslag

en de eisen die voortvloeien uit de cao

(bijvoorbeeld het taakbeleid) en de Wet

BIO zijn niet met elkaar te combineren. 

Bovendien vroegen de leden zich tijdens

de drie regiobijeenkomsten van VOS/ABB

af wat precies moet worden verstaan

onder ‘afdwingbare onderwijstijd’. Ook

werd opgemerkt dat de scholen voor een

onmogelijke opgave worden gesteld,

omdat die haaks staat op de principes

van deregulering en good governance. 

De norm van 1040 uur is slechts te halen

met behulp van een aantal cosmetische

maatregelen. Dat is een schijnoplossing,

vindt de ledencommissie vo. Daarom

heeft zij VOS/ABB opgeroepen zich

samen met de andere besturenorganisa-

ties en de VO-Raad sterk te maken voor

een fundamentele oplossing, die recht

doet aan wat voor scholen binnen de

beschikbare middelen haalbaar en uit-

voerbaar is. Zeer binnenkort overleggen

de besturenorganisaties hierover.

Wetsvoorstel governance 

Een ander onderwerp dat aan bod kwam,

was het wetsvoorstel governance. Hierin
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Mariëtte Hamer met het eerste Check it out!-pakket.

Nieuw bij VOS/ABB Consulting

Coaching

zie www.vosabbconsulting/coaching




Aanleveren leerlinggegevens 
1 oktober

De gegevens van leerlingen die per 

1 oktober 2006 bij vo-scholen zijn

ingeschreven, dienen juist en volledig

in het Basisregister Onderwijs

(BRON) bij de IB-Groep geregistreerd

te staan. Ook dit schooljaar moet u

de zogenoemde volledigheidsverkla-

ring vóór 16 oktober afgeven. OCW

zal dit jaar deze en andere deadlines

rond de gegevensuitwisseling strak-

ker handhaven.

Wij adviseren u bij aanleverproblemen

direct contact op te nemen met het Infor-

matiepunt Onderwijs van de IB-groep

(050-5999000). De IB-Groep legt een dos-

sier aan van scholen waar de aanlevering

niet goed loopt. Hierin staan de afspraken

met de school en de toezeggingen over

data. 

Bovendien benadert de IB-Groep op

eigen initiatief de scholen die vorig jaar

problemen hebben gehad met de aanle-

vering. Wij raden u aan om eventuele

afspraken met de IB-Groep of uw soft-

wareleverancier zelf ook vast te leggen.

Zo voorkomt u interpretatieverschillen.

Onderzoek naar het verloop van de digita-

le gegevenslevering, dat mede op ons ini-

tiatief is uitgevoerd, heeft een groot aantal

aanbevelingen voor verbeteringen opgele-

verd. Ook is er een overzicht van knelpun-

ten opgesteld. U vindt de aanbevelingen

en knelpunten via een link in dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Informatievoor-

ziening). Sommige van de aanbevelingen

zijn inmiddels uitgevoerd. Helaas nemen

systeemaanpassingen in BRON veel tijd

in beslag.

Voor het huidige schooljaar 2006-2007 is

de elementcodetabel (ILT-codes) opnieuw

gewijzigd. Vorig seizoen bezorgde de wij-

ziging van deze tabel bij veel scholen pro-

blemen. Dit jaar zijn de wijzigingen minder

ingrijpend. Het gaat om codes voor leer-

lingen die ingeschreven staan bij een vo-

school, maar onderwijs volgen en hun

diploma haalden in het voortgezet alge-

meen volwassenen onderwijs (vavo). 

De wijzigingen zijn ingegaan per 1 augus-

tus 2006. Om problemen te voorkomen,

dient u wijzigingen in BRON ook met deze

datum door te voeren. 

Let bij de registratie van leerlingen in

BRON ook op de gevolgen van de nieuwe

Regeling Leerplusarrangement VO en

Nieuwkomers VO. Voor sommige leerlin-

gen moet u de CUMI-categorie en de

CUMI-ratio aanpassen. Het gaat om leer-

lingen die per 1 augustus 2006 onder de

regeling vallen én al in BRON zijn geregis-

treerd met CUMI-gegevens. 

Op de website van de IB-Groep (www.ib-

groep.nl) vindt u meer informatie over de

gegevensuitwisseling met BRON, waaron-

der de nieuwe handleidingen BRON en

het nieuwe stappenplan 2006-2007. In dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier: Infor-
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worden onder meer de invoering van de

delegatie van bestuurlijke bevoegdheden

aan de schoolleiding en de mogelijke

invoering van het raad-van-toezichtmodel

geregeld. De hoofdlijnen van het wets-

voorstel krijgen steun van de ledencom-

missie vo. 

Wel moet specifieke aandacht naar die

gevallen waarbij een raad-van-toezicht-

model bij een stichting openbaar onder-

wijs wordt ingevoerd. Kiest men in die

situatie voor een eenhoofdig college van

bestuur, dan wringt het wettelijk voor-

drachtsrecht dat ouders hebben voor een

deel van de bestuursleden. VOS/ABB

kreeg het advies zich in te spannen voor

een aanpassing van de beoogde regeling

op dat punt. 

Toekomst ledencommissie vo

De ledencommissie vo blijft in 2007 nog

actief. Daarna wordt bekeken of het werk

van de commissie nog noodzakelijk is,

omdat de VO-Raad de algemene belan-

genbehartiging voor het voortgezet

onderwijs overneemt van de besturenor-

ganisaties. De belangenbeharting voor

planning, huisvesting en identiteit blijven

(vooralsnog) bij de afzonderlijke besturen-

organisaties. 

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 
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matievoorziening) staat een directe link

naar deze informatie. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Adviespunt PGN VO gestopt

Met ingang van het nieuwe school-

jaar heeft het Adviespunt PGN VO

zijn werkzaamheden gestaakt. Het

Adviespunt, dat mede door VOS/ABB

was opgezet, kwam onder meer in

actie als het onmogelijk leek om

knelpunten en problemen in de gege-

vensleveringen aan BRON via de

reguliere wegen op te lossen. 

Het ministerie van OCW besloot de subsi-

die voor het adviespunt te stoppen. OCW

vindt dat het onderwijsnummerproces in

het voortgezet onderwijs inmiddels zover

is verbeterd, dat extra door OCW betaal-

de ondersteuning niet meer nodig is. 

Ook VOS/ABB is van oordeel dat er veel

is verbeterd. Juist het adviespunt heeft

hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Het had een belangrijke rol kunnen spelen

bij verdere noodzakelijke verbeteringen.

Wij betreuren daarom de opstelling van

OCW. 

Met vragen en problemen rond de gege-

vensleveringen aan BRON kunt u nog wel

contact opnemen met het Informatiepunt

Onderwijs van de IB-Groep 

(050-5999000), het Meldpunt BRON 

(050-5998547) of uw softwareleverancier. 

Op www.ib-groep.nl staat veel informatie

over de gegevensuitwisseling met BRON.

Deze informatie is deels op verzoek van

VOS/ABB en in samenwerking met het

adviespunt samengesteld. U vindt er

onder meer stappenplannen en veel voor-

komende problemen met hun oplossin-

gen. In dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: Informatievoorziening) staat een

directe link.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Examens en accountantverkla-
ringen

Scholen voor voortgezet onderwijs

hebben de afgelopen maanden de

resultaten van de school- en centrale

examens voor het eerst aan BRON

aangeleverd met het onderwijsnum-

mer. Zoals we eerder meldden, ging

dat over het algemeen goed met de

schoolexamengegevens. Voor wat

betreft de centrale examens, blijft de

aanlevering bij een aantal scholen

nog wat achter.

Voor de accountantsverklaring met

betrekking tot de leerlingen op peildatum

1 oktober 2005 lag de deadline voor ver-

werking door de IB-Groep op 30 juni. Veel

meer scholen dan vorig jaar haalden deze

deadline. Slechts enkele scholen slaag-

den er niet in alle gegevens van de

schoolexamens digitaal aan de IB-Groep

te leveren. Met hen zijn door de IB-Groep

afspraken gemaakt om de levering alsnog

te laten plaatsvinden. 

Er zijn nog circa 300 scholen die niet van

alle leerlingen die de schoolexamens heb-

ben afgelegd, ook de gegevens van de

centrale examens digitaal hebben aange-

leverd. Het gaat hierbij overigens vaak om

een verschil van slechts enkele leerlingen.

Ook kan het zijn dat de betreffende leer-

lingen meededen aan het derde tijdvak. 

Op de beveiligde site van de IB-Groep

(www.ib-groep.nl) kunt u controleren of u

alle CE-cijfers hebt aangeleverd. Wanneer

er voor uw school nog gegevens missen,

staat er een bestand klaar waarin alle

leerlingen worden vermeld van wie de 

IB-Groep wel het SE-cijfer, maar niet het

CE-cijfer heeft ontvangen. De 80 scholen

waarbij de verschillen het grootst waren,

hebben een brief van de IB-Groep ont-

vangen.

Lees meer op www.vosabb.nl 

(dossier: Informatievoorziening).

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Deelplan, artikel 75 en 
deregulering

Voor het deelplan VOS/ABB 2008-

2009-2010 zijn geen aanvragen inge-

diend. Besturen die alsnog een nieu-

we school of vbo-afdeling willen

stichten, moeten vóór 1 januari 2007

een aanvraag naar de minister van

OCW sturen. Voor het indienen van

artikel 75-aanvragen (fusies, ver-

plaatsing etcetera) geldt de termijn

van 1 november 2006. De indiening

bij de Tweede Kamer van het wets-

voorstel ‘deregulering planning

voortgezet onderwijs’ is vertraagd.

De leden van VOS/ABB zijn in mei jongst-

leden op de hoogte gebracht van de

mogelijkheid om  een nieuwe school/vbo-

afdeling te laten plaatsen op het deelplan

van VOS/ABB. Vóór 1 september zijn ech-

ter geen aanvragen bij VOS/ABB inge-

diend. 
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De algemeen-directeur van VOS/ABB zal

daarom geen deelplan 2008-2009-2010

vaststellen. Besturen, die de stichting van

een nieuwe school of vbo-afdeling over-

wegen en alsnog in aanmerking willen

komen voor plaatsing op het Plan van

scholen 2008-2009-2010 kunnen een

aanvraag daartoe zelfstandig rechtstreeks

bij de minister van OCW indienen. Dit

moet gebeuren vóór 1 januari aanstaande. 

Artikel 75-procedure

Voor een fusie van scholen, de start van

een nevenvestiging, het verkrijgen of ver-

breden van een lwoo-licentie etcetera

hebt u toestemming nodig van de minister

van OCW. Aanvragen die zich richten op

realisering met ingang van 1 augustus

volgend jaar moet u vóór 1 november

aanstaande naar de minister van OCW

zenden.

De regels en procedure voor het indienen

van deze artikel 75-aanvragen zijn opge-

nomen in een beleidsregel van de minis-

ter. De integrale tekst van deze beleidsre-

gel, alsmede de beleidsregels voor het

Plan van scholen en de Regionale Arran-

gementen, worden in de loop van de eer-

ste helft van deze maand door het depar-

tement gepubliceerd. 

Voor het indienen van aanvragen moet u

gebruikmaken van standaardformulieren

die u kunt downloaden van de website

van CFI (www.cfi.nl).  

Wetsvoorstel deregulering

De minister van OCW werkt al geruime

tijd aan een wetsvoorstel dat scholen

meer vrijheid moet geven bij de planning

van onderwijsvoorzieningen. Deze zomer

meldde de minister in de ‘Voortgangsrap-

portage governance’ dat het wetsvoorstel

eind van dit jaar bij de Tweede Kamer

wordt ingediend. Kort daarna viel het

kabinet. 

Als gevolg hiervan zal pas de OCW-minis-

ter van het na de verkiezingen te vormen

kabinet met het wetsvoorstel naar de

Kamer gaan. 

Dat levert een nieuwe vertraging op. Naar

verwachting zal het wetsvoorstel begin

volgend jaar bij de Tweede Kamer worden

ingediend.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 


Onderwijsvacaturebank 
vernieuwd

De website www.onderwijsvacature-

bank.nl is vernieuwd. Het Participa-

tiefonds (Pf) meldt dat verschillende

wijzigingen het gebruiksgemak van

de site hebben verbeterd.

Scholen plaatsen met behulp van hun

brin-nummer en een eigen toegangscode

jaarlijks ongeveer 4500 vacatures op de

Onderwijsvacaturebank. Het gebruik van

deze online service van het Pf is gratis. 

Leraren die een (andere) baan zoeken,

kunnen een persoonlijke pagina aanma-

ken en gebruikmaken van een gratis e-

mailservice. Daarmee worden ze automa-

tisch geïnformeerd over geschikte

vacatures. De e-mailberichten worden

voortaan dagelijks verstuurd. 

De website heeft ook een betere indeling

en vormgeving gekregen. Daarnaast zijn

er vele kleine veranderingen aangebracht,

onder meer in de sortering van de vacatu-

res en cv’s en de wijze waarop op een

vacature kan worden gereageerd.

Adverteren via VOS/ABB

VOS/ABB biedt de mogelijkheid om per-

soneelsadvertenties specifiek gericht op

bestuur en management te plaatsen op

www.vosabb.nl en in de papieren en digi-

tale nieuwsbrieven. Bovendien kunnen

leden van VOS/ABB met korting adverte-

ren in verscheidene dagbladen.

Meer informatie op www.vosabb.nl

(ledenservice/adverteren bij VOS/ABB).

Informatie: Irene Smit, 0348-405203,

ismit@vosabb.nl 


Bond bezorgd over veiligheid
personeel 

De Tweede Kamer moet haast maken

met het wetsvoorstel voor hogere

straffen voor mensen die personeel

van publieke organisaties bedreigen,

waaronder leerkrachten. Dat zegt

CNV Publieke Zaak.

Woordvoerder Jan Spijk van CNV Publie-

ke Zaak reageerde op een incident in de

nacht van zaterdag op zondag in Vlaar-

dingen, waarbij een ambulance werd ver-

nield en twee politieagenten gewond

raakten.

Het wetsvoorstel voor hogere straffen ligt

al lange tijd bij de Tweede Kamer, maar is

nog steeds niet in behandeling genomen.

Het ziet ernaar uit dat in verband met de

campagnes voor de komende Tweede

Kamerverkiezingen de kwestie wordt

doorgeschoven naar de volgende kabi-

netsperiode.

Het incident in Vlaardingen toont volgens

CNV Publieke Zaak aan dat de kwestie zo

ernstig is, dat er geen sprake kan zijn van

verder uitstel. Woordvoerder Spijk bena-
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drukte dat de zaak niet alleen de veilig-

heid van hulpverleners betreft, maar ook

die van andere mensen in de publieke

sector, zoals leraren.

Onlangs publiceerde het ministerie van

OCW een rapport waaruit naar voren

komt dat het veiligheidsbeleid in het

onderwijs werkt. Veruit de meeste leer-

krachten en leerlingen voelen zich volgens

het onderzoek van het ministerie veilig.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


De school op z’n best

Op maandag 30 oktober vindt in

Apeldoorn de conferentie ‘De school

op z’n best’ plaats. Op deze confe-

rentie staan de plannen van het

ministerie van OCW centraal om

meer ruimte te geven aan de ‘spelers

in het veld’. 

Tijdens deze conferentie, die wordt bijge-

woond door minister Maria van der Hoeven

en staatssecretaris Bruno Bruins van OCW,

denken leerlingen/studenten, ouders,

docenten, managers en bestuurders mee

over het thema ‘de school op z’n best’.

Belangenvertegenwoordigers, opinieleiders

en politici worden ook uitgenodigd. 

Aan het einde van de dag zal de minister

op de uitkomsten reageren. Zij neemt de

belangrijkste conclusies van de conferen-

tie mee naar het ministerie. Het is de

bedoeling dat de uitkomsten ook een rol

zullen spelen in de komende kabinetsfor-

matie. 

Zie www.deschoolopznbest.nl 


Landelijke en regionale 
conferenties WMS

Op dinsdag 21 november is in het

NBC in Nieuwegein de landelijke

conferentie over de Wet medezeg-

genschap op scholen (WMS). Er zijn

in november ook verscheidene regio-

nale bijeenkomsten over de WMS.

Op de landelijke conferentie wordt eerst

ingegaan op het belang van medezeggen-

schap en de gevolgen van de wetswijzi-

ging. Daarna volgen voor verschillende

doelgroepen en onderwijssectoren work-

shops. Elke deelnemer kan er drie volgen.

Deelname aan de conferentie is gratis.

Tijdens de regionale bijeenkomsten staat

de praktijk centraal. Na een centrale inlei-

ding is er gelegenheid tot vragen stellen.

Er is een identiek middag- en avondpro-

gramma. 

De deelnemer kiest één van de twee dag-

delen. Voor het bijwonen van een regiona-

le bijeenkomst wordt 15 euro administra-

tiekosten in rekening gebracht. 

De plaatsen en data van de regionale 

bijeenkomsten: 

Weert, woensdag 1 november 

Ermelo, maandag 6 november 

Haarlem, maandag 13 november 

Assen, donderdag 16 november 

Rotterdam, donderdag 23 november

Zwolle, dinsdag 28 november 

Middagprogramma van 14 tot 17 uur;

avondprogramma van 19 tot 22 uur.

Zowel de landelijke conferentie als de

regionale bijeenkomsten zijn bedoeld voor

leden van (G)MR’s, schoolbesturen en

management. Ze worden als gezamenlijke

activiteit georganiseerd door alle bij

medezeggenschap betrokkenen organisa-

ties voor ouders en leerlingen, bestuur en

management en onderwijspersoneel. 

Zie www.infowms.nl voor meer informatie

en de wijze van aanmelden. 

Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267,

jeshuis@vosabb.nl  


School in Bedrijf 2006

Het vakblad SchoolZakelijk organi-

seert op vrijdag 3 november in het

NBC in Nieuwegein voor de derde

keer het kennisevenement School in

Bedrijf. Centraal hierbij staat de pro-

fessionele bedrijfsvoering binnen het

onderwijs. Het thema is ‘Excelleren

in onderwijs én bedrijfsvoering’. 

De stelling van deze dag is dat onderwijs

niet zonder professionele bedrijfsvoering

kan. Maar hoe voorkom je bureaucratise-

ring en te veel overhead? En op welke

wijze is de kloof tussen management en

docenten te dichten? 
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Sprekers van onderwijsinstellingen en

diverse adviesbureaus, waaronder

VOS/ABB Consulting, zullen aangeven

hoe onderwijs en een professionele

bedrijfsvoering met elkaar kunnen worden

verbonden.  

Er zijn meer dan 20 workshops, presenta-

ties en paneldiscussies. Deelname kost

395 euro per persoon (exclusief btw). 

Meer informatie op www.schoolinbedrijf.nl 


Leerwerktrajecten en 
voorhoedescholen

Er komen veel meer leerwerktrajec-

ten en er worden voorhoedescholen

aangewezen, die de ruimte krijgen

om meer maatwerk te leveren. Die

voorhoedescholen (ROC’s en een

hbo-instelling) moeten ook rapporte-

ren wat zij missen in het beleid. 

Dat staat in de brief ‘Leren, dat werkt!’,

die minister Maria van der Hoeven van

OCW op Prinsjesdag naar de Tweede

Kamer heeft gestuurd. De brief gaat in op

wat er tot nu toe is bereikt om de aanslui-

ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te

verbeteren en wat er nog te gebeuren

staat.

Tot nu toe was de doelstelling 15.000 leer-

werktrajecten en er zijn er al 19.950 gere-

aliseerd.  Voor de ambitie van 20.000

zogeheten EVC-trajecten zijn op dit

moment intentieverklaringen voor zo’n

16.650 trajecten ondertekend. Nu stelt de

minister de ambities naar boven toe bij: ze

wil nog eens 20.000 extra duale leerwerk-

trajecten en 17.000 extra EVC-trajecten. 

Om de naar boven bijgestelde ambities te

kunnen realiseren, moeten de randvoor-

waarden wel goed op orde zijn, schrijft de

minister. Ze wil daarom 5400 docenten

stage laten lopen bij het bedrijfsleven en

naast de EVC-trajecten in het hbo die tra-

jecten ook in het mbo verder ontwikkelen. 

Duidelijk moet worden waar scholen

tegenaan lopen en wat zij missen in het

beleid. Daarom zijn voorhoedescholen

nodig, die de ruimte krijgen om meer

maatwerk te leveren. 

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

vmbo) staat een link naar de brief.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


MBO Raad woedend: niets voor
schooluitval

De MBO Raad is woedend over de

onderwijsbegroting. Toegezegd was

dat het mbo 132 miljoen euro extra

zou krijgen voor de bestrijding van

voortijdig schoolverlaten. Nu blijkt

dat deze extra investering volledig

teniet te worden gedaan door kortin-

gen elders op het mbo-budget. ‘Het

toegezegde extra geld is dus niet

meer dan een sigaar uit eigen doos’,

concludeert de MBO Raad verbij-

sterd.

‘De prioriteit die het kabinet zegt te geven

aan de aanpak van het voortijdig school-

verlaten verwordt op deze manier tot een

wassen neus,’ aldus de MBO Raad, de

branche-organisatie voor middelbaar

beroepsonderwijs en volwasseneneduca-

tie. Dit voorjaar nog heeft het kabinet de

132 miljoen euro aan het mbo toegezegd,

oplopend tot 165 miljoen in 2011, speci-

fiek bestemd voor de aanpak van voortij-

dig schoolverlaten. Het stond ook aange-

geven in het plan ‘Aanval op de Uitval’. 

Op de eerste verbijsterde reacties vanuit

het mbo, na het verschijnen van de Mil-

joenennota, zei staatssecretaris Bruno

Bruins van OCW nog dat het een misver-

stand was. Uit intensief overleg en vele

berekeningen daarna blijkt echter dat er

geen sprake is van een misverstand: het

klopt dat de bezuinigingen op andere

delen van het budget de extra inzet onge-

daan maken. Het bedrag per onderwijs-

deelnemer blijft tussen 2005 en 2011

gelijk. De MBO Raad spreekt van woord-

breuk. 

Zie verder www.mboraad.nl 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Geld praktijklokalen sneller naar
scholen

De 25 miljoen euro extra die de

gemeenten hebben gekregen voor

verbetering van de praktijklokalen in

het voortgezet speciaal onderwijs

(vso) moet sneller naar de scholen.

De Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) heeft een alterna-

tieve procedure voorgesteld waar-

mee gemeenten dit voor elkaar kun-

nen krijgen. 

Het kabinet heeft de 25 miljoen euro afge-

lopen voorjaar eenmalig toegevoegd aan

het gemeentefonds om het voor vso-

scholen gemakkelijker te maken hun leer-

lingen voor te bereiden op hun toekomsti-

ge werk. Om dat te bereiken moeten

scholen meer praktijkgericht onderwijs
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geven. Dat leidt tot de noodzaak van

meer praktijkgerichte ruimten. Omgere-

kend heeft het kabinet 1000 euro per vso-

leerling van 12 jaar en ouder uitgetrokken.

Daarnaast is er nog een eenmalig bedrag

van 1,1 miljoen euro (140 euro per leerling

vso-zmlk), dat ook via het gemeentefonds

binnenkomt. Ook dit geld is bedoeld voor

praktijklokalen en wel voor ‘een kwaliteits-

slag’. 

Snelle procedure 

Het gemeentefonds is echter een algeme-

ne uitkering en gemeenten zijn in principe

vrij in de besteding van deze middelen.

Echter, zowel de VNG als de besturenor-

ganisaties, waaronder VOS/ABB, zijn van

mening dat gemeenten deze middelen

daadwerkelijk – en op zo kort mogelijke

termijn - ten goede moeten laten komen

van de scholen voor svo-zmlk. Als zij de

gebruikelijke lijn van de huisvestingsveror-

dening zouden volgen, zou de besluitvor-

ming pas rond 1 januari 2008 zijn afge-

rond. Het kan sneller door een

aanpassing van de verordening materiële

financiële gelijkstelling. VOS/ABB is daar-

om blij met dit voorstel van de VNG.

Bijkomend probleem kan daarbij wel zijn

dat niet alle gemeenten beschikken over

een dergelijke verordening, hoewel dat

wel het geval zou moeten zijn. Volgens

VOS/ABB zijn er dan ook nog andere

mogelijkheden om het proces te versnel-

len. Te denken valt aan de zogenoemde

spoedprocedure zoals bedoeld in artikel

19 van de verordening, of de bepaling in

artikel 40 van de verordening, waarin is

aangegeven dat het college van B en W

kan beslissen in die gevallen waarin de

verordening niet voorziet. 

Oproep VOS/ABB 

VOS/ABB adviseert scholen in elk geval

op korte termijn met het gemeentebestuur

te overleggen over de uitvoering van deze

maatregel. Wordt u geconfronteerd met

een gemeentebestuur dat niet van plan is

het geld daadwerkelijk aan de school

door te sluizen, neem dan contact op met

VOS/ABB. 

Gelijktijdig met bovenstaand voorstel doet

de VNG voorstellen om de verordening

materiële en financiële gelijkstelling aan te

passen aan de dualisering.  De ledenbrief

van de VNG, waarin alle voorstellen staan,

alsmede de betreffende aanpassing van

de verordening financiële en materiële

gelijkstelling kunt u downloaden in de

rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting).

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Modelverordening huisvesting

De Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) wil de modelveror-

dening huisvesting aanpassen en

vereenvoudigen. Daarover is onlangs

een brief gestuurd aan alle gemeen-

ten. De aanpassingen zullen in drie

fasen verlopen. 

In de eerste fase gaat het feitelijk alleen

om de aanpassingen die noodzakelijk zijn

geworden door wijziging van de diverse

landelijke regelingen. Te denken valt aan

zaken zoals verkleining van de groepsom-

vang in het vso-zmlk, wijziging van de

gewichtenregeling en de Wet dualisering

gemeentelijke medebewindbevoegdhe-

den.

In de tweede fase wordt een vereenvoudi-

ging van de ruimtebehoeftebereking in het

basisonderwijs en het speciaal onderwijs

voorgestaan. In de derde fase ten slotte

wordt het mogelijk gemaakt – binnen de

bestaande wettelijke bepalingen – een

langetermijnvisie voor het lokale onder-

wijshuisvestingsbeleid mogelijk te maken.

Op dit moment heeft een integraal huis-

vestingsplan nog steeds geen formele

status.  

Ambitie

Hoewel VOS/ABB blij is met de voorgeno-

men vereenvoudigingen, gaat de ambitie

van VOS/ABB verder dan dat. Al eerder

hebben wij aangegeven te streven naar

een model waarbij de verantwoording

voor de huisvesting meer bij de scholen

komt te liggen. Daarnaast wil VOS/ABB

een aanzienlijke vereenvoudiging van de

landelijke regelgeving bewerkstellingen.

De huidige wetgeving past om verschil-

lende redenen niet meer bij de huidige

ontwikkelingen. Kernthema’s voor

VOS/ABB daarbij zijn: 

1) het geld voor onderwijshuisvesting

moet daadwerkelijk daaraan worden

besteed 

2) de landelijke en lokale regelgeving wor-

den vereenvoudigd 

3) scholen krijgen een grotere keuzevrij-

heid ten aanzien van de financierings-

stroom 

4) uitgangspunt is een bindende meerja-

renvisie

De thans door de VNG voorgestelde wijzi-

gingen (die u kunt downloaden via dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier: Huis-

vesting)) hebben betrekking op de eerste

fase. De belangrijkste aspecten daarbij

zijn de aanpassing aan de gewijzigde

leerlinggewichten en de gevolgen van de

dualisering voor de regels in de verorde-

ning voor het gymnastiekonderwijs. 
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Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen

dat de gevolgen van de aanpassing van

de leerlinggewichten voor de huisvesting

zeer beperkt zullen zijn. De berekenings-

wijze als zodanig blijft dan ook onge-

moeid. Wel wordt de bestaande drempel

van 9% aangepast. 

De dualisering heeft voor de bepalingen

rond de klokuurvergoeding gymnastiek

nog de nodige consequenties. Dat is

reden voor de VNG om – in aanvulling op

de eerdere wijzigingen van 16 januari

2006 – op dit punt een aantal wijzigingen

voor te stellen. 

Omdat niet langer de gemeenteraad maar

het college bevoegd is voor het vaststel-

len van het aantal klokuren gymnastiek,

kan de raad daarvoor geen regels meer in

de huisvestingsverordening opnemen.

Daarom is ervoor gekozen dat met een

zogenoemde beleidsregel te doen. In de

praktijk betekent dit, dat het college hier-

voor een beleidsregel zal moeten vaststel-

len. Een model hiervoor kunt u down-

loaden via dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: Huisvesting). 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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Gert Loomeijer interim-directeur VOS/ABB

VOS/ABB heeft sinds 1 oktober een interim-directeur. Het is Gert Loomeijer

(55), die een jarenlange ervaring heeft met interim-functies. De Raad van

Toezicht heeft Loomeijer gevraagd om de leiding bij VOS/ABB tijdelijk op

zich te nemen, omdat de benoeming van een nieuwe directeur op zich laat

wachten. Vermoedelijk duurt het nog drie of vier maanden voordat die pro-

cedure rond is. 

Loomeijer heeft nog niet veel ervaring

met het funderend onderwijs. Wel is hij in

het verleden directeur van de Hoge-

school Gelderland geweest. Zijn laatste

interim-functies waren bij de Inspectie

voor Verkeer en Waterstaat en bij het

CAOP in Den Haag (Centrum Arbeidsver-

houdingen). Zijn eerste indruk van

VOS/ABB: ‘Een complexe organisatie die

op veel terreinen actief is’. De komende

weken zal hij zich nader oriënteren. ‘Ik

heb er veel zin in’, aldus Loomeijer, die

drie dagen per week beschikbaar is voor

VOS/ABB.

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 
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