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Bruidsschatregeling tot 1 januari 2009 
 
Bij koninklijk besluit is in 2002 bepaald dat de zogenoemde 
bruidsschatregeling voor verzelfstandiging van het openbaar voortgezet 
onderwijs zou eindigen op 1 augustus 2008. Als gevolg van een wetswijziging 
is de duur van deze regeling met 5 maanden verlengd. De bruidsschatregeling 
eindigt nu per 1 januari 2009. 
 
In het geval het bestuur over het openbaar voortgezet onderwijs wordt 
verzelfstandigd, kan het gemeentebestuur besluiten voor maximaal 5 jaar een 
zogenoemde bruidsschat mee te geven. Deze bruidsschat, die besteed moet worden 
aan uitgaven op het terrein van administratie, beheer en bestuur, valt buiten de 
overschrijdingsregeling. Deze tijdelijke regeling is vastgelegd in artikel 96g1 van de 
WVO. In 2002 is bij koninklijk besluit bepaald dat voor het openbaar voortgezet 
onderwijs per 1 augustus 2008 de mogelijkheid vervalt de bruidsschatregeling toe te 
passen. 
 
In 2005 is in een reeks van artikelen in de WVO het begrip 'schooljaar' vervangen 
door 'kalenderjaar'. Dat is ook gebeurd in de genoemde bepaling over de 
bruidsschatregeling. Als gevolg van deze wetswijziging verschuift -ondanks het feit 
dat het aangehaalde koninklijk besluit niet gewijzigd is- de termijn waarbinnen de 
mogelijkheid bestaat om de bruidsschatregeling toe te passen met vijf maanden. De 
regeling loopt nu -overeenkomstig het primair onderwijs- voor het openbaar 
voortgezet onderwijs ook af per 1 januari 2009. Vindt vóór die datum de overdracht 
van de instandhouding van het openbaar voortgezet onderwijs van gemeente aan 
een andere rechtspersoon plaats, dan kan de gemeenteraad besluiten de 
bruidsschatregeling te benutten. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
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Algemene ledenvergadering: 15 november 
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van VOS/ABB is dit jaar op 
donderdag 15 november in Woerden. 
 
Plaats van handeling is het kantoor van VOS/ABB. De vergadering duurt van 11 tot 
12 uur, met aansluitend een lunch. U bent welkom vanaf 10.30 uur. 
 
In verband met de toezending van de vergaderstukken willen wij u verzoeken het 
online aanmeldformulier in te vullen. In de rechterkolom van dit bericht op 
www.ecoo.nl (Nieuws) staat de agenda voor de ALV. Na aanmelding ontvangt u van 
ons een definitieve uitnodiging en de vergaderstukken.  
 
Informatie: Anja van Rossum, 0348-405282, avanrossum@vosabb.nl  
 
 
Bijeenkomsten over sectororganisatie 
 
VOS/ABB en de collegaorganisaties organiseren in november op verschillende 
plaatsen in het land discussiebijeenkomsten over de Sectororganisatie Primair 
Onderwijs in oprichting.  
 
De Sectororganisatie Primair Onderwijs zal vanaf begin 2008 de algemene belangen 
van het po-veld gaan behartigen. De officiële oprichtingsvergadering is op 22 januari 
aanstaande. De discussiebijeenkomsten in november zijn bedoeld om helderheid te 
krijgen over de vraag wat de sectororganisatie volgens de leden moet gaan doen.  
 
De bijeenkomsten zijn van 17.30 tot 20.30 uur (met uitzondering van Harderwijk: 
vanaf 16.30 uur) op de volgende data en locaties: 
 
5 november:  
Groningen, CSG Wessel Gansfortcollege,  Heerdenpad 8, 9731 BJ Groningen 
 
6 november:  
Drachten, CSG Liudger, Locatie Raai, Raai 2000, 9202 HX Drachten           
 
7 november:  
Maastricht, basisschool Amby, Koninginnestraat 2A, 6225 BR Maastricht 
Zwolle, basisschool De Klokbeker, Professor Feldmannweg 5, 8015 PB Zwolle 
 
8 november:  
Rotterdam, basisschool De Vierambacht, Nozemanstraat 75, 3023 TM Rotterdam         
 
12 november:  
Arnhem, De Basis, Koningstraat 27, 6811 DG Arnhem 
Enschede, De Triangel, G. Terborghstraat 1 7545 BV Enschede 
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13 november: 
Amsterdam, Hubertus Vakschool (ROC van Amsterdam), Reinaert de Vosstraat 27, 
1055 CL Amsterdam 
Utrecht, Utrechtse Schoolvereniging, Frans Halsstraat 22A, 3583 BL Utrecht 
 
14 november:  
Alkmaar/Uitgeest, basisschool Kornak, Benningskamplaan 60, 1911 LP Uitgeest 
Den Haag, Montessori-basisschool Leidschenveen, Pijlkruidveld 106, 2492 MB Den 
Haag 
 
20 november:  
Hoogeveen, basisschool De Sprong, Boekenberghstraat 12, 7906 GA Hoogeveen 
Harderwijk, basisschool Willem Alexander, Veldkamp 33, 3843 BE Harderwijk (let op: 
tijdstip van aanvang is 16.30 uur) 
 
21 november:  
Goes, basisschool De Zuidwesthoek, Elvis Presleylaan 107, 4462 LB Goes 
Den Bosch/Drunen, basisschool 't Span, Schimmelpenninckstraat 22, 5151 CL 
Drunen 
 
22 november:   
Tilburg, basisschool De Blaak, Grebbe 42, 5032 RT  Tilburg 
Venlo, Stichting Akkoord, Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo 
 
Aanmelden kan door een e-mailtje te sturen naar j.duijnhouwer@sectororganisatie-
po.nl.  
 
Op de website www.sectororganisatie-po.nl kunt u het discussiedocument voor de 
bijeenkomsten downloaden. In de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl 
(Nieuws) staat de uitnodigingsbrief die aan alle po-leden is verstuurd. 
 
 
Nieuwe hoofdprijs voor gelukkigste klas 
 
VOS/ABB heeft een nieuwe hoofdprijs uitgeloofd voor klassen die meedoen 
aan de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas'. De winnende klassen in het primair 
en voortgezet onderwijs mogen samen met professionele trainingsacteurs van 
Rol & Co hun eigen film maken!  
 
VOS/ABB sluit met de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas' aan bij de campagne 
Nederland Leest, waarin het boek 'De gelukkige klas' van onderwijzer en auteur Theo 
Thijssen (1879-1943) centraal staat. Klassen van scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs die zijn aangesloten bij VOS/ABB, kunnen een eigen videopresentatie 
insturen. De inzendingen worden gebundeld op de video-website youtube. 
 



 
�

Nieuwsbrief ECOO nr. 6 – 31 oktober 2007�
 

 4 

Met de nieuwe hoofdprijs, het maken van een eigen film met trainingsacteurs van Rol 
& Co, kunnen de winnende klassen in po en vo hun eigen verhaal professioneel in 
beeld brengen. Klik hier voor meer informatie over Rol & Co. 
 
Er zijn ook twee tweede prijzen voor het primair en voortgezet onderwijs: een 
professionele fotograaf brengt de winnaars van de tweede prijs in beeld. De foto 
wordt afgedrukt op vinyl van twee bij drie meter. Deze reuzenfoto kan in of bij de 
school worden opgehangen. 
 
In dit bericht op www.ecoo.nl (Nieuws) staat een link naar meer informatie over de 
actie 'Gezocht: de gelukkigste klas'.  
 
 
Over Onderwijs: sectorvorming, fusie, verzuim 
 
In de nieuwe Over Onderwijs gaat interim directeur Gert Loomeijer van 
VOS/ABB in op de bezoeken die aan tientallen leden in het voortgezet 
onderwijs zijn gebracht. Deze bezoeken waren bedoeld om in kaart te brengen 
wat er van VOS/ABB wordt verwacht nu de VO-raad de algemene belangen 
behartigt. Andere onderwerpen: schaalvergroting en de menselijke maat, 
efficiënte verzuimaanpak en het vernieuwde toezicht door de Inspectie. 
 
Interim directeur Gert Loomeijer zegt in het blad dat de ledenbezoeken duidelijk 
hebben gemaakt dat lidmaatschap van de vereniging kennelijk interessant blijft, ook 
nu de VO-raad bestaat. Dat heeft volgens hem te maken met de goede kwaliteit die 
de vereniging en VOS/ABB Consulting volgens de leden leveren. Ook de wekelijkse 
e-mailnieuwsbrieven en de website worden door de leden als sterke punten naar 
voren gehaald. 
 
Onder de kop 'Kleine vo-scholen bestaan nog dankzij fusies' leggen directeur Wim 
Ensing van de locatie Midden-Drenthe van het openbare Dr. Nassau College in 
Beilen en zijn collega Hans Franssen van de vestiging in Gieten uit dat deze scholen 
nog bestaan dankzij de fusie in de jaren '90 met de hoofdvestiging in Assen. Dit 
artikel staat in het licht van de op het nippertje geschrapte bezuiniging op de 
fusieprikkel. Critici beweren ten onrechte dat fusies leiden tot 'leerfabrieken'. De 
praktijk in Drenthe bewijst dat het tegendeel waar is. 
 
Rector Dick Verweij en plaatsvervangend rector Rob Schemkes van het openbare 
Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel vertellen in Over Onderwijs dat 
sinds de komst van arbodioenst Tredin het ziekteverzuim onder het personeel in één 
jaar met de helft is teruggebracht. Leden van VOS/ABB kunnen met korting 
gebruikmaken van de dienstverlening van Tredin. 
 
De rubriek 'Het debat' gaat over het vernieuwde toezicht van de Inspectie van het 
Onderwijs. Algemeen directeur Raymond de Jong van de openbare Escalda Scholen 
in Zeeuws-Vlaanderen is blij dat voortaan vooral de risicoscholen worden bezocht. 
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Zijn collega Roelof Huisman van het Bestuur Openbaar Basis Onderwijs 
Boarnsterhim in Friesland vreest dat het demotiverend is als de Inspectie alleen nog 
maar slechte rapporten uitdeelt. Klik hier om mee te debatteren. 
 
In Over Onderwijs nr. 5 staan nog meer actuele onderwerpen. In dit bericht op 
www.vosabb.nl (publicaties>Over Onderwijs) staat een link naar de integrale digitale 
versie. 
 
Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl  
 
 
Groningse obs heeft Leraar van het Jaar 
 
Rogier Hilbrandie van openbare basisschool Kromme Akkers in Garnwerd is 
Leraar van het Jaar 2007 in de categorie primair onderwijs. De school in het 
Noord-Groningse terpdorp valt onder het bestuur L&E, dat lid is van VOS/ABB. 
 
De winnaars in de categorieën primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs 
werden donderdagavond bekendgemaakt in een live-uitzending van Teleac/NOT. De 
prijzen werden uitgereikt in aanwezigheid van minister Ronald Plasterk van OCW. De 
verkiezing was georganiseerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). 
 
De jury vond vooral dat Rogier Hilbrandie veel persoonlijke aandacht heeft voor 
leerlingen en dat hij goed zicht heeft op hun leefwereld. 'Verder vraagt Rogier om 
advies waar nodig en accepteert hij dat moeilijke zaken niet altijd alleen op te lossen 
zijn', aldus de jury. 
 
In de categorie voortgezet onderwijs is Mary van Meurs Leraar van het Jaar 2007 
geworden. Zij geeft Nederlands aan de Interconfessionele Scholengemeenschap 
Westland in Poeldijk.  Matthijs van Mansveld van het ROC Midden-Nederland in 
Utrecht won in de categorie beroepsonderwijs.  
 
In dit bericht op www.ecoo.nl (Nieuws) staat een videolink over Rogier Hilbrandie van 
obs Korte Akkers in Garnwerd. 
 
 
Vacature 
 
Directeur voor openbare basisschool in Pieterburen 
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