
ciefonds moeten komen. Haar collega

Mariëtte Hamer van de PvdA pleitte ook

voor meer aandacht voor de positie van

de leraren. Zij waarschuwde voor het

effect dat het in economisch goede tijden

voor het onderwijs altijd moeilijk is om op

het gebied van de arbeidsmarkt te con-

curreren met beter betaalde sectoren. 

VOS/ABB stelt in de aanloop naar de

Tweede Kamerverkiezingen en de forma-

tie van een volgend kabinet ook het lera-

rentekort centraal. Zo is VOS/ABB een

van de organisaties die het SBO-manifest

‘De lat ligt hoog’ van het Sectorbestuur

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onder-

steunt. De vorige nieuwsbrief van 6 okto-

ber ging op dit manifest in. Zie ook

www.vosabb.nl (dossier: Politiek/Onder-

wijsbegroting).

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 
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Een volgend kabinet moet de leraar

centraal stellen. Deze boodschap van

de Tweede Kamer aan minister Maria

van der Hoeven van OCW komt over-

een met wat onder meer VOS/ABB in

aanloop naar de verkiezingen en de

komende formatie onder de aan-

dacht wil brengen.

De Tweede Kamer sprak de wens uit dat

in de volgende kabinetsperiode meer geld

moet worden gestoken in het opleiden en

vasthouden van leraren. Deze wens staat

in het licht van de grote tekorten aan

onderwijzend personeel die vooral vanaf

2010 in het voortgezet onderwijs worden

verwacht. Maatregelen die werden

genoemd, waren meer salaris en een ver-

laging van de werkdruk.

D66-Kamerlid Ursie Lambrechts wil dat

100 miljoen euro wordt besteed aan het

verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.

Dat geld zou uit het goedgevulde Provin-
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Tweede Kamer stelt leraar centraal

Bijlage: 

Kernthema Good Governance

Advertentie /1/




Meer geld nodig voor
gratis schoolboeken

Er is veel meer geld nodig om de

schoolboeken voor het voortgezet

onderwijs gratis te maken dan het

CDA denkt. Het gaat niet om 200 mil-

joen maar om 350 tot 400 miljoen

euro per jaar. Dat zeggen VOS/ABB,

de VO-raad en de educatieve uitge-

verijen in een gezamenlijke notitie

aan de Vaste Kamercommissie voor

OCW. 

VOS/ABB, de VO-raad en de educatieve

uitgeverijen staan positief tegenover het

idee om leermiddelen in het voortgezet

onderwijs voor de ouders gratis te maken.

Dit zal de ouders ontlasten en het kosten-

bewustzijn van scholen bevorderen.

Bovendien worden scholen zo in staat

gesteld sneller en beter in te spelen op

actuele ontwikkelingen. De organisaties

stellen wel de voorwaarde dat scholen

voldoende financiële armslag krijgen. 

Daarom is zeker tussen de 350 en 400

miljoen euro per jaar nodig. Dit bedrag is

aanzienlijk hoger dan de 200 miljoen euro

waarover sommige politieke partijen spre-

ken. De VO-raad, VOS/ABB en de educa-

tieve uitgeverijen baseren zich voor hun

schatting van de kosten op een onder-

zoek van Price Waterhouse Coopers. 

Kamermeerderheid

Tijdens de Algemene Beschouwing bleek

een Kamermeerderheid (CDA, PvdA, SP

en ChristenUnie) voorstander van uitbrei-

ding van de lumpsumfinanciering in het

voortgezet onderwijs, zodat ouders niet

langer de kosten van leermiddelen hoe-

ven te dragen. Het kabinet liet weten geen

geld te hebben om dit al in het komende

begrotingsjaar te realiseren. Het doorvoe-

ren van de maatregel wordt dus overgela-

ten aan een volgend kabinet.

VOS/ABB, de VO-raad en de educatieve

uitgeverijen wijzen nadrukkelijk op het

belang van een zorgvuldige voorbereiding:

“Voorkomen moet worden dat scholen in

het voortgezet onderwijs hetzelfde lot treft

als vele honderden scholen in het basison-

derwijs, waar wordt gewerkt met sterk ver-

ouderde leermiddelen. Het bedrag dat

scholen per leerling krijgen, dient toerei-

kend te zijn voor het regelmatig vervangen

van leermiddelen én moet ruimte schep-

pen voor innovatie. Dat is cruciaal voor

kwalitatief goed onderwijs”.

Het is niet reëel om te verwachten dat een

oplossing kan worden betaald uit de

bestaande onderwijsbudgetten. Als de

Tweede Kamer scholen de nodige ruimte

wil geven, moeten nieuwe duurzame

bronnen worden aangeboord.  De drie

organisaties roepen de politieke partijen

op erop toe te zien dat de scholen kunnen

beschikken over een realistisch budget.  

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222,

bverheijen@vosabb.nl 


Ledenkorting bij Randstad 

Leden van VOS/ABB kunnen korting

krijgen bij Randstad Nederland.

Daarvoor is op 11 oktober een con-

tract gesloten. De kortingen kunnen

oplopen tot 7,5 procent.

VOS/ABB wil hiermee haar leden helpen

om de komende jaren het voorspelde

lerarentekort het hoofd te bieden. Tijdelij-

ke krachten kunnen een oplossing zijn.

Het contract is aangegaan voor vijf jaar.

Leden van VOS/ABB die er gebruik van

willen maken, kunnen terecht bij de Rand-

stadvestiging in hun eigen regio. Zij kun-

nen verwijzen naar het contract met

VOS/ABB.

Zie www.vosabb.nl 

(rubriek: Ledenservice/Ledenvoordeel)


Nieuwsplein: gratis voor
VOS/ABB-leden

Exclusief voor leden biedt VOS/ABB

een nieuwe, gratis informatieservice

aan: een wekelijkse e-mailbrief met

actueel onderwijsnieuws. 

Deze digitale nieuwsbrief met de naam

Nieuwsplein bundelt al het relevante

onderwijsnieuws van internet. Zo blijft u

op de hoogte van de ontwikkelingen in uw

vakgebied.

Wilt u Nieuwsplein gratis ontvangen?

Geef dan uw e-mailadres door via

www.vosabb.nl/nieuwsbrief. U kunt zich

daar ook aanmelden – voor zover u dat

nog niet hebt gedaan – voor de digitale

versie van de papieren nieuwsbrief met

eigen berichtgeving van VOS/ABB.
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Nationale VMBO Manifestatie
Kaders, Kansen, Koers

30 november

RAI Amsterdam

Zie www.adviesgroepvmbo.nl 



Informatie: Roos Heres, 0348-405286,

rheres@vosabb.nl 


VOS/ABB-leden besparen op
advertenties

Scholen die bij VOS/ABB zijn aange-

sloten, besparen tienduizenden

euro’s op de plaatsing van hun per-

soneelsadvertenties. Dat wordt

mogelijk gemaakt door de samen-

werking tussen VOS/ABB en commu-

nicatieadviesbureau Godding & co.

VOSABB biedt in samenwerking met

Godding & co de mogelijkheid om uw

vacatures voordelig te plaatsen in de

belangrijkste dagbladen en vakbladen.

Scholen voor voortgezet onderwijs kun-

nen bijvoorbeeld met 20% korting lande-

lijk adverteren. Voorwaarde is dat logo en

vacaturetekst worden geplaatst in speci-

aal wervingsstramien. Een voorbeeld hier-

van staat op www.godding-co.nl. 

De binnengekomen sollicitaties worden

direct en kosteloos aan u doorgestuurd,

zowel per e-mail als per post onder ver-

melding van het vacaturenummer. Uiter-

aard is het ook mogelijk om in uw eigen

wervingsstramien te adverteren of om een

opvallende vormgeving te laten verzorgen.

Voor de voorwaarden belt u met Godding

& co: 013- 518 6158. U hoort dan direct

wat de mogelijkheden zijn en hoeveel

geld u kunt besparen. Wilt u een adver-

tentie aanleveren, dan kunt u die mailen

aan advertenties@godding-co.nl.  

Zie ook www.vosabb.nl (rubriek: Leden-

service/Adverteren bij VOS/ABB).


Onrust over minimale 
onderwijstijd

De minimale onderwijstijd in de

onderbouw van het voortgezet

onderwijs was het meestbesproken

onderwerp tijdens de VOS/ABB-

regiobijeenkomsten vo. Er was veel

verontwaardiging over de dreigende

sancties voor scholen die niet aan

1040 uur voldoen.

Alle besturenorganisaties, inclusief

VOS/ABB, verzetten zich van meet af aan

tegen de invoering van de minimale

onderwijstijd van 1040 uur per jaar. Een

oproep aan de scholen om protestmails

aan de Tweede Kamerleden te sturen,

leverde niet het gewenste resultaat op. 

De Kamer besliste op basis van eigen

ervaringen en de publieke opinie dat de

eis er moest komen. In het voorjaar viel

hierover het definitieve besluit.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs

kregen begin september van het ministe-

rie van OCW een brief over de minimale

onderwijs en de mogelijke sancties die

daarmee samenhangen. Veel leden van

VOS/ABB zeggen dat het ondoenlijk is

om de vereiste 1040 uur te halen, zonder

dat dit leidt tot verhoging van het perso-

nele budget. Ze benadrukten dat er geen

extra geld beschikbaar is. De brief riep

bovendien inhoudelijk nogal wat vragen

op: wat is bijvoorbeeld afdwingbare

onderwijstijd?

Uit de regiobijeenkomsten bleek ook dat

scholen zeker wel bereid zijn om kritisch

te kijken naar de organisatie van de lestij-

den, zeker aan het begin en aan het einde

van het schooljaar. Ze worden nu echter

voor een onmogelijke opgave gesteld,

vinden veel leden. Die opgave staat

bovendien haaks staat op de principes

van deregulering en good governance.

Ook zien scholen spanningen met cao-

afspraken, taakbeleid en de Wet BIO. Een

aantal andere leden gaf echter aan dat

het wellicht goed is om de eis van 1040

uur te accepteren, en aan de minister dui-

delijk te maken wat er aan extra’s nodig is

om aan de eis te voldoen. 

VOS/ABB deelt de mening van de leden

om zich niet te laten verleiden tot cosme-

tische operaties, maar een constructief

gesprek op gang te brengen. Het voorstel

is om met de VO-raad een standaard te

ontwikkelen, waarin de sector zelf aan-

geeft wat haalbaar is. Voorts is VOS/ABB

van mening dat de overheid zeer terug-

houdend moet zijn met sancties als scho-

len hun goede wil ten aanzien van de

onderwijstijd tonen. 

De gezamenlijke besturenorganisaties

hebben op 29 september een brief over

deze kwestie aan de minister gestuurd.

Deze brief kunt u downloaden via het

gerelateerde artikel bij dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier:

Onderwijs/Onderbouw VO). 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 
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Imago en bureaucratie

Scholen voor voortgezet onderwijs

hebben aandacht voor de negatieve

beeldvorming rond de hoeveelheid

overhead. Dat blijkt uit een raadple-

ging van het e-mailpanel van

VOS/ABB.

De media berichten geregeld over de toe-

name van overhead op scholen voor

voortgezet onderwijs. Ook in de politiek is

de bureaucratie op de scholen regelmatig

onderwerp van gesprek. Hoewel uit

onderzoek van Ecorys (‘Bureau of lesse-

naar’, september 2005) blijkt dat er van

overmatige overhead geen sprake is, blijft

het negatieve imago hardnekkig.

Zo bleek uit een NCRV-internetenquête

onder onderwijspersoneel dat 75% van

de ondervraagden meent dat de omvang

van het management is toegenomen.

Voor VOS/ABB voldoende reden om bij

de eigen leden na te gaan in hoeverre de

scholen aandacht hebben voor dit onder-

werp. Ruim 52% van de geraadpleegde

leden vulde de enquête in.

Hoewel ruim 60% van de scholen zegt

het negatieve beeld niet of nauwelijks te

herkennen, zegt tweederde hier toch

regelmatig aandacht aan te besteden. De

wijze waarop dat gebeurt, varieert van het

houden van enquêtes onder het perso-

neel, het bewust omgaan met de directie-

formatie tot het betrekken van dit onder-

werp bij de opstelling van een

governancenotitie. 

Meer eisen aan verantwoording

Ook is gevraagd of de overhead op de

scholen de laatste tijd is toegenomen.

Ruim 60% van de scholen is van mening

dat dit het geval is. Op de vraag wat daar-

van de oorzaak is, wordt gewezen op het

feit dat scholen weliswaar meer ruimte

van de overheid hebben gekregen, maar

dat daarvoor in de plaats veel meer eisen

worden gesteld aan verantwoording. Ook

worden – mede daardoor - hogere eisen

gesteld aan de eigen beleidsvoering. 

Meer dan 80% van de scholen blijkt

behoefte te hebben aan een goed instru-

ment waarmee de eigen organisatie

kwantitatief en kwalitatief kan worden ver-

geleken met andere organisaties. 

In nauwe samenwerking tussen het minis-

terie van OCW, de VO-raad, VOS/ABB en

de overige organisaties voor bestuur en

management wordt momenteel gewerkt

aan een zogenoemde bureaucratiemoni-

tor. Verwacht wordt dat dit instrument in

de tweede helft van volgend jaar beschik-

baar zal komen. 

De uitkomsten van de ledenenquête staan

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

Identiteit en imago).

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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Steunpunt Passend Onderwijs

Om zicht te houden op alle ontwikke-

lingen rond de zorgplicht, wordt het

Steunpunt Passend Onderwijs opge-

richt. Het wordt ondergebracht op

www.passendonderwijs.nl. 

In de Tweede Kamer liet minister Maria

van der Hoeven van OCW onlangs weten

dat een volgend kabinet het beleid voor

Passend Onderwijs verder moet uitwer-

ken. Tot die tijd komt er geen geld vrij

voor veldinitiatieven en ondersteuning.

Toch zijn op veel plekken in het land

samenwerkingsverbanden, REC’s, scho-

len, besturen en soms ook gemeenten

volop bezig met het thema Passend

Onderwijs. In verreweg de meeste geval-

len is de vormgeving van ‘één loket’ expli-

ciet agendapunt.

In verscheidene initiatieven in primair en

voortgezet onderwijs en WEC wordt van-

uit de filosofie ‘geen kind tussen wal en

schip’ naar oplossingen gezocht van

bestaande problemen. 

Het steunpunt wil alle initiatieven inzichte-

lijk maken, zodat sprake kan zijn van ken-

nisdeling. 

Leden wordt gevraagd hun activiteiten op

het vlak van Passend Onderwijs aan te

melden. Graag bij die aanmelding een

contactpersoon, de plaats of regio en

welke onderwijssectoren erbij betrokken

zijn. Mailen kan onder vermelding van 

‘Initiatief Passend Onderwijs’ naar

b.mom@vbs.nl. 

Meer op www.vosabb.nl (dossier: 

Onderwijs en zorg/Passend Onderwijs)

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl

Congres VOS/ABB
Identiteit en imago

Donderdag 16 november

Galgenwaard Utrecht

VOLGEBOEKT!




Mensen van buiten in MR

Het zou goed zijn als de medezeg-

genschapsraden van scholen worden

uitgebreid met mensen van buiten de

school. Zij kunnen vanuit de maat-

schappij een belangrijke bijdrage

leveren aan het functioneren van een

school. Dat staat in het advies ‘Duur-

zame onderwijsrelaties’ van de

Onderwijsraad.

Medezeggenschapsraden op scholen

bestaan nu alleen uit leden vanuit de

school zelf: ouders, leerlingen en leraren.

De Onderwijsraad signaleert dat het voor

scholen steeds belangrijker wordt om

samen te werken met partijen rondom het

onderwijs. Niet alleen voor het lesgeven,

maar ook voor zaken als opvang, veilig-

heid en burgerschap.

Er zijn veel instanties in de maatschappij

die belangstelling hebben voor het primair

en voortgezet onderwijs. Zij zouden in de

medezeggenschapsraad kunnen plaats-

nemen als een maatschappijgeleding,

naast de ouder-, leerlingen- en perso-

neelsgeleding. De Onderwijsraad denkt

aan de wijkvereniging, de dorpsraad, het

plaatselijke bedrijfsleven, de ouderenzorg,

geloofsgemeenschappen en recreatieve

organisaties.  

Een uitgebreide versie van dit bericht

staat op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur

& management/Medezeggenschap). Daar

kunt u ook het onderzoeksrapport van de

Onderwijsraad downloaden.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl  


Kennisinvesteringsagenda

Vertegenwoordigers van 21 organisa-

ties hebben de Kennisinvesterings-

agenda (KIA) ondertekend. Naast

VNO-NCW, MKB Nederland en FNV

hebben ook veel onderwijsorganisa-

ties hun handtekening gezet, waar-

onder de VO-raad. De instellingen

steunen daarmee het manifest

‘Nederland, land van talenten’.

De organisaties willen zich er de komende

jaren voor inzetten dat Nederland tot de

top gaat behoren op het gebied van

onderwijs, onderzoek en innovatie. Daar

is geld voor nodig. Een volgend kabinet

moet meer in kennis investeren. Tot 2016

zou het bedrag dat daarmee gemoeid is,

moeten oplopen tot zes miljard euro extra

per jaar. Daarmee neemt de zogenoemde

kennisinvesteringsquote toe van bijna 7

tot 9% per jaar, zodat het percentage op

het niveau komt van de ons omringende

landen. 

In het manifest staat dat het voor de toe-

komst van Nederland cruciaal is dat alle

inwoners ten volle worden uitgedaagd om

het beste uit zichzelf te halen en dat de

samenleving hen daarin moet stimuleren

en ondersteunen. De kenniseconomie is

niet elitair, maar draait om de hele keten

van onderwijs tot onderzoek, innovatie en

ondernemerschap. De overheid moet

ervoor zorgen dat ook private partijen

meer gaan investeren in onderwijs en

innovatie.

In het manifest wordt aangegeven dat er

vooral kansen liggen bij het mbo, het

hoger onderwijs en fiscale mogelijkheden

voor een leven lang leren.

Het manifest staat bij dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit/Innova-

tie).

Informatie: Innovatieplatform, 

Len Middelbeek, 06-11011666, 

lm@innovatieplatform.nl


Minister steunt vmbo-voorstellen

Het aantal verplichte sectorvakken in

het vmbo moet worden terugge-

bracht tot één. De Wet op het Voort-

gezet Onderwijs (WVO) moet op dit

punt worden veranderd. Minister

Maria van der Hoeven van OCW kan

zich vinden in dit plan en andere

voorstellen van de Adviesgroep

vmbo.

In haar beleidsreactie op de rapportage

‘Voortvarend vmbo, samen koersen op

bewegingsruimte’ schrijft de minister dat

het goed is dat vmbo-leerlingen extra

keuzeruimte krijgen als er nog maar één

sectorvak verplicht is. Voorwaarde is wel,

vindt Van der Hoeven, dat er moet wor-

den gekozen tussen vakken die relevant

zijn voor de doorstroom. Ze zal het voor-

stel verder uitwerken met de onderwijsor-

ganisaties.

De minister stelt ook voor om niet meer

de Inspectie van het Onderwijs maar het

bevoegd gezag te laten bepalen of een

leerling kan doorstromen van de gemeng-

de leerweg van het vmbo naar het havo.

De inspectie geeft volgens Van der Hoe-

ven aan dat dit goed past bij de nieuwe

bestuurlijke verhoudingen. Deze voorge-

stelde wijziging vereist een aanpassing

van het Inrichtingsbesluit VO.

In haar reactie geeft de minister voorts

aan dat zij de scholen wat betreft de voor-
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ferentie in Groningen een nieuwe oplei-

ding in de isolatietechniek.

In Noord-Brabant werd gekozen voor de

driehoek onderwijs, overheid en bedrijfs-

leven. Oss is een voorbeeld van de

samenwerking tussen deze drie partijen.

De burgemeester van Oss, een directeur

van een groot bouwbedrijf en directeur

Harry Grimmius van het Hooghuis

Lyceum in Oss hielden een inleiding,

waarna vertegenwoordigers van de drie

partijen per regio of per gemeente tijdens

een ‘diner pensant’ met elkaar in gesprek

gingen over mogelijke samenwerking. 

De volgende conferentie is op 21 novem-

ber in Elst in de Betuwe. Hier zal ook aan-

dacht worden besteed aan de koppeling

tussen de Tweede Fase en het bedrijfsle-

ven.

Meer op www.verbindendleren.nl

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl. 


WIA stabiliseert instroom

De effecten van de Wet Werk en

Inkomen naar Arbeidsvermogen

(WIA) worden zichtbaar. Nu de WIA

ruim een halfjaar van kracht is, lijkt

de instroom zich te stabiliseren. Dat

meldt het UWV, de uitvoeringsorgani-

satie van werknemerverzekeringen. 

Voor het bevoegd gezag vallen enkele

opmerkelijke trends waar te nemen: 

* het aantal afwijzingen bedraagt de helft

van de aanvragen 

* van alle afwijzingen is 69% minder dan

35% arbeidsongeschikt verklaard. Deze

werknemers krijgen geen uitkering en

moeten in dienst blijven 

* er is een toename van het aantal her-

keurden dat minder arbeidsongeschikt

wordt verklaard. In 15% van de gevallen

is de uitkering verlaagd. Deze mensen

zullen waarschijnlijk bij het bevoegd

gezag aankloppen voor uitbreiding van

werkzaamheden

* van de werknemers die volledig arbeids-

ongeschikt zijn, ontvangt 70% een 

uitkering op grond van de regeling 

Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeids-

geschikten (WGA).    

Voor het bevoegd gezag zijn genoemde

cijfers reden om de ontwikkelingen goed

te volgen. De werkgever heeft namelijk

vergaande verplichtingen tegenover de

zieke of arbeidsongeschikte werknemer.

Zo moet iemand die minder dan 35%

arbeidsongeschikt wordt verklaard, in

dienst blijven. Krijgt hij of zij een andere

functie met een lager loon, dan moet de

werkgever dat nog vijf jaar aanvullen. 

Details hierover vindt u in het uitgebreide

artikel bij dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: Werkgeverszaken).

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803,

fsmidt@vosabb.nl


Artikel 75-aanvragen tot 
1 december

De inzendtermijn van aanvragen voor

fusie en verplaatsing van scholen is

verlengd tot 1 december. Het gaat om

aanvragen ex artikel 75 van de WVO.

Deze aanvragen, die onder de zogenoem-

de artikel 75-procedure vallen, moeten

normaal gesproken vóór 1 november bij

het departement worden ingediend. Het
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zieningenplanning meer vrijheid wil geven.

Het aantal regels moet ook op dit vlak

zoveel mogelijk worden teruggebracht. 

Dit vereist eveneens een wijziging van de

WVO.

In de loop van volgend jaar zal de Advies-

groep vmbo een volgende rapportage uit-

brengen over de vergroting van de

beleidsruimte voor scholen ten aanzien

van beroepsgerichte programma’s. De

minister zal daar dan weer op reageren.

De beleidsreactie van de minister staat bij

dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Onderwijs/Vmbo). 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Verbindend Leren in Brabant van
start

Met de tweede regionale conferentie

‘Verbindend leren’ is ook in Noord-

Brabant de samenwerking tussen

onderwijs, bedrijfsleven en overheid

van start gegaan. Nog tijdens de

conferentie werden bindende afspra-

ken gemaakt. Zo boden verschillende

grote bedrijven docentenstages aan.

De conferentie in Oss was de tweede van

het project ‘Verbindend leren’, waarvoor

het ministerie van OCW subsidie beschik-

baar heeft gesteld. VOS/ABB treedt op

als projectleider. Er is bewust gekozen

voor regionale in plaats van landelijke bij-

eenkomsten. De relatie onderwijs en

bedrijf verschilt immers per regio.

De eerste conferentie was in mei in Gro-

ningen, waar tien bedrijven een contract

met de scholen afsloten voor meer

samenwerking. Ook ontstond uit de con-



gaat om plannen over onder meer fusie,

verplaatsing en dubbelaanbod die de

school met ingang van 1 augustus 2007

zou willen realiseren. 

Het ministerie heeft dit jaar de inzendter-

mijn met één maand verlengd, tot 1

december dus. Dit vanwege het feit dat

de beleidsregel over planning niet begin

oktober, maar pas in de tweede helft van

de afgelopen maand is gepubliceerd.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 


Ict-kennis leraren moet beter

De scholen in het primair en voortge-

zet onderwijs hebben inmiddels vol-

doende computers. Daarom ver-

schuift de prioriteit nu naar

verbetering van de didactische ken-

nis en vaardigheden op het gebied

van ict bij leraren. Ook wil het

management de ict-voorzieningen

meer inzetten om tot een kwaliteits-

verbetering van het onderwijs te

komen. Dit staat in de Vier in Balans

Monitor 2006.

Nu ict meer en meer voor onderwijsdoel-

einden wordt gebruikt, komt steeds preg-

nanter naar voren dat veel leerlingen niet

de competenties hebben om met ict-toe-

passingen daadwerkelijk te leren. Omdat

hun technische vaardigheden groot zijn,

gaan veel leraren er ten onrechte van uit

dat alle leerlingen ook over de benodigde

informatievaardigheden beschikken. 

Leerlingen zijn over het algemeen weinig

tevreden over de tips die leraren geven

voor het zoeken van informatie op inter-

net. Volgens het merendeel van de leerlin-

gen hebben leraren niet in de gaten wan-

neer een werkstuk van internet is geko-

pieerd.

Van aanschaf naar verbetering

Ict-managers in het onderwijs richten hun

aandacht tot nu toe vooral op de aan-

schaf van hardware. De laatste tijd wordt

gewerkt aan kwaliteitsverbetering van die

ict-voorzieningen. Zowel in het basis- als

voortgezet onderwijs is er nu per zeven

leerlingen een computer. Daarmee neemt

Nederland internationaal een middenposi-

tie in. 

Nederland staat wel in de internationale

top als het gaat om de beschikbaarheid

van computers in de thuissituatie. Ruim

95% van de leerlingen heeft thuis een

computer. Ook is in Nederland internet

wijd verbreid. De beschikbaarheid van

breedbandinternet is in ons land met 62%

aanmerkelijk groter dan in de rest van

Europa.

De Vier in Balans Monitor staat op

www.ictopschool.net. 
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Je bent een onderwijstalent 
en zoekt een nieuwe impuls 

Wat dacht je van 31.000
leergierige leerlingen?

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Onze omvang stelt ons in staat

groot te denken en laat tegelijkertijd alle ruimte voor persoonlijke aandacht en eigen invulling. Een inspirerende werkomgeving

voor gedreven onderwijstalent.

Het Bouwens van der Boijecollege in de gemeente Helden is een brede scholengemeenschap met
vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school telt bijna  2200  leerlingen en 250  medewerkers,
verdeeld over drie gebouwen: het Juniorcollege, het Vmbocollege en het Studiehuis. Om de betrok-
kenheid met leerlingen te vergroten, werkt de school aan teamontwikkeling. Het Studiehuis,
bovenbouw Havo/Vwo, heeft ongeveer 500 leerlingen en 40 medewerkers en is gehuisvest in een
modern gebouw. In ons Studiehuis besteden we veel aandacht aan het zelfstandig studeren en aan
zelfontplooïng van de leerlingen. Het team van het Studiehuis is volop bezig met de voorbereiding
op de vernieuwde Tweede Fase.

Binnen het Studiehuis van het Bouwens van der Boijecollege is de functie vacant van 

SECTORDIRECTEUR V / M 
De sectordirecteur draagt de integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de organisatie en
het personeel op de locatie en geeft invulling aan het vastgestelde beleid. 

Profiel
• U beschikt over academisch werk- en denkniveau met bijbehorende opleidingen en ervaring;
• U heeft kennis van en affiniteit met de havo- en vwo-bovenbouw;
• U heeft visie op de ontwikkelingen in onderwijs, met name in de Tweede Fase;
• U bent in staat op inspirerende wijze de vernieuwde Tweede Fase vorm te geven in 

ons Studiehuis;
• U kunt werken in een directieteam dat zich verantwoordelijk voelt voor de hele school;
• U kunt goed netwerken ten behoeve van uitstekende contacten met HBO, Universiteiten 

en bedrijfsleven.

Wat biedt de school u?
• Een omgeving met het motto “leren doe je samen”;
• Een organisatie die steeds in ontwikkeling is, waar initiatief en ambitie op prijs worden gesteld

om te komen tot continue verbetering van onderwijs;
• Een baan van 0,8 tot 1,0 fte met een salaris in schaal 13 CAO-VO.

Verdere informatie
• Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure;
• Een informatiepakket kunt u via e-mail aanvragen bij mevrouw G. Kaelen: gk@bbcpanningen.nl;
• Meer informatie over de school vindt u op www.bbcpanningen.nl;
• De eerste gespreksronde is gepland in week 47;
• Deze vacature wordt gepubliceerd in de Flits, op www.vosabb.nl en op www.stichtinglvo.nl 

Sollicitatie
Wij verwachten dat u in uw reactie uiteenzet waaruit uw toegevoegde waarde voor het Studiehuis
blijkt en hoe u in het geschetste profiel past. Wij zien uw sollicitatiebrief met curriculum vitae graag
vóór 13 november 2006 tegemoet.
U kunt uw sollicitatie richten aan: Bouwens van der Boijecollege, t.a.v. drs. H.G.A.M. Janssen, 
voorzitter centrale directie, Postbus 7191, 5980 AD Panningen, onder vermelding van 
“sectordirecteur SH”. Mailen kan ook: jh@bbcpanningen.nl. 


