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een slecht binnenmilieu op leerlingen en

docenten kan hebben. Ook gaat het rap-

port in op de effecten op de leerprestaties. 

Het rapport constateert voorts dat er

enkele belangrijke knelpunten zijn die een

oplossing van de problematiek in de weg

staan. De belangrijkste daarvan zijn:

gebrek aan kennis en inzicht, gebrek aan

tijd en geld, onbekendheid met wet- en

regelgeving en gebrekkige voorzieningen,

zoals ventilatiemogelijkheden. VOS/ABB

wil dit jaar de nodige aandacht besteden

aan dit probleem. Daarom is er op basis

van het rapport al een actieprogramma

opgesteld. Zo is het de bedoeling te 

werken aan een betere kennis en bewust-

wording. Ook wil VOS/ABB een checklist

voor gezond beheer ontwikkelen. 

Het rapport en het actieprogramma vindt

u op onze site www.vosabb.nl.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl.
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Klimaat klaslokalen moet gezonder

Schoollokalen zijn vaak benauwd,

stoffig en te warm. Dit heeft negatieve

effecten op leerlingen en docenten.

VOS/ABB heeft daarom onderzoek

laten doen en een actieprogramma

opgesteld.

Het onderzoek is in opdracht van 

VOS/ABB gedaan door BenR Adviseurs

voor duurzaamheid. Dit gebeurde in het

kader van ‘Gezond binnen 2004’, de

naam van het jaar voor het binnenmilieu.

Ziekteverzuim

Uit het rapport blijkt dat de bedompte

lucht in lokalen en gangen van scholen

vooral mensen opvalt die niet regelmatig

in een school komen. Mensen die dage-

lijks in een school werken, valt het meest-

al niet eens meer op. In het rapport zijn

naast de onderzoeksresultaten ook de

meningen van verschillende organisaties

opgenomen, zoals de Gezondheidsraad,

het Astmafonds en de Arbeidsinspectie.

Het rapport geeft inzicht in de effecten die
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Workshop: 
beleid en budgettering

Ben Verheijen van VOS/ABB Consul-

tancy organiseert in maart een work-

shop over beleid en budgettering.

Hoe kun je met geld plannen tot

leven brengen? Deze vraag wordt

voor schoolleiders steeds belang-

rijker door de autonomievergroting

en grotere beleidsvrijheid in het

onderwijs.

Een school wil bijvoorbeeld zijn concur-

rentiepositie versterken. De wijze waarop

de school dit wil bewerkstelligen, wordt

vastgelegd in een actieplan. Een onder-

deel hiervan kan zijn dat de school meer

de publiciteit zoekt, bijvoorbeeld door

advertenties te plaatsen of een website te

bouwen. Maar daar is geld en menskracht

voor nodig. Budgettering is dus cruciaal.

In de workshop komen alle aspecten van

beleidsvorming en budgettering aan de

orde: plannen, uitvoeren, meten en bijstel-

len. Verheijen begint de workshop met

een toelichting op cyclische instrumenten

van planning en control, de budgetterings-

functies en het begrotingsproces. Daarna

is ruimte voor discussies en praktische

opdrachten. De workshop is bestemd

voor schoolleiders en bestuursleden. 

Inschrijven kan nog!

Datum: donderdag 17 maart, 13 uur. 

Locatie: kantoor VOS/ABB te Woerden.

Kosten: 100 euro per persoon.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen

aan Adriënne Severs-van Maurik, 0348-

405298, asevers@vosabb.nl. Faxen mag

ook naar nummer 0348-405205.

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl


Ook bijzonder onderwijs wil
acceptatieplicht 

De landelijke overheid moet strengere

maatregelen nemen om het aantal

zwarte en witte basisscholen te be-

perken. Dat vinden veruit de meeste

schooldirecteuren, ook die van pro-

testants-christelijke en rooms-katho-

lieke scholen. Dit is een van de uit-

komsten van het onderzoek ‘Samen

aan de basis’ dat de SP heeft laten

uitvoeren onder ruim 500 basisscho-

len in grote en middelgrote gemeen-

ten. Het resultaat van het onderzoek

sluit nauw aan bij het standpunt dat

VOS/ABB eerder innam.

Ruim 86% van de basisscholen die aan

het onderzoek hebben meegedaan, zegt

dat hun eigen gemeente niets doet tegen

de segregatie in het onderwijs. Dit druist

in tegen de oproep die minister Van der

Hoeven van OCW vorig jaar deed. Zij wil

dat de gemeenten en de scholen afspra-

ken met elkaar maken om de school-

populaties meer te mengen. 

In de praktijk komt hier dus nog weinig

van terecht. 

Menging

Opmerkelijk is dat niet alleen directeuren

van openbare en algemeen toegankelijke

basisscholen in het onderzoek lieten blij-

ken dat scholen meer gemengd moeten

worden, maar dat dit ook de mening is

van de meeste schooldirecteuren binnen

het bijzonder onderwijs (80%). Een abso-

lute meerderheid (56%) van de scholen in

deze sector antwoordt positief op de

vraag of er ook voor hen een algemene

acceptatieplicht moet komen. Ook onder

de orthodoxe scholen ligt dit percentage

relatief hoog (20%). De helft van de basis-

scholen in het bijzonder onderwijs wil

zelfs een leerlingstop voor witte scholen

of de invoering van dubbele wachtlijsten. 

VOS/ABB 

De resultaten van het SP-onderzoek 

sluiten nauw aan bij het standpunt dat

VOS/ABB innam naar aanleiding van het

rapport van de commissie Blok. VOS/ABB

liet toen blijken enthousiast te zijn over de

oproep om de gemeenten een grotere rol

te geven bij de bestrijding van segregatie

in het onderwijs. Tegelijkertijd stelde VOS/

ABB dat de gemeenten meer instrumen-

ten in handen moeten krijgen om deze

doelstelling te bereiken, bijvoorbeeld in de

vorm van een algemene acceptatieplicht.

VOS/ABB is dan ook positief over het

voornemen van de SP om bij minister 

Van der Hoeven aan te dringen op minder

vrijblijvende maatregelen.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Enquête administratiekantoren

VOS/ABB houdt onder haar leden een

enquête over de dienstverlening van

administratiekantoren. Door de ver-

dergaande deregulering en autonomie

in het onderwijs en de invoering van

lumpsum in het primair onderwijs is

het van belang te weten in hoeverre

de administratiekantoren hierop zijn

voorbereid.

Uitgangspunt in het beleid van het minis-

terie van OCW is dat scholen over een

grotere beleids- en bestedingsvrijheid

gaan beschikken. Scholen moeten zelf

keuzes kunnen maken, afhankelijk van de

eigen mogelijkheden. Een grotere auto-

nomie zou tevens moeten leiden tot een

|                 | jaargang 7 | 21 jan 2005 | nr. 12



efficiëntere inzet van middelen. De invoe-

ring van lumpsumfinanciering, eerst in het

voortgezet onderwijs en per 1 augustus

2006 in het primair onderwijs, maar ook

andere ontwikkelingen (onder meer rond-

om het Vervangingsfonds/Participatie-

fonds) blijken een belangrijke stimulans

voor scholen om integraal schoolbeleid te

ontwikkelen.

In deze ontwikkeling hebben administra-

tiekantoren bij veel scholen en school-

besturen een grote ondersteunende taak.

Waar van oudsher administratiekantoren

vooral een rol speelden in de personeels-

en salarisadministratie en eventueel in de

financiële administratie, is de tendens 

de laatste tijd dat zij ook op gebied van

het facilitaire management, bestuur- en

managementondersteuning en ict-beleid

hun diensten verrichten. 

Met name in het kader van invoering van

de lumpsum-financiering in het primair

onderwijs leggen onze leden de vraag bij

ons neer op welke wijze administratie-

kantoren zich hebben voorbereid op de

komende ontwikkelingen, met daaraan

gekoppeld de vraag of wij een oordeel

kunnen geven over de kwaliteit van

dienstverlening. Voor VOS/ABB zijn deze

signalen reden een enquête samen te

stellen. Hierin komen niet alleen verschil-

lende vormen van dienstverlening aan de

orde, maar ook de prijs/kwaliteitsverhou-

ding van die dienstverlening.

De vragenlijsten zijn verstuurd, met het

uitdrukkelijke verzoek ze vóór 18 februari

aanstaande ingevuld terug te zenden. 

De resultaten van de enquête zullen wor-

den voorgelegd aan en besproken met de

administratiekantoren. Uiteraard worden

de resultaten ook gepubliceerd in de

Nieuwsbrieven. 

Informatie: M.H. van Soest of J. Roos,

0348-405250 van 08.30 - 12.30 uur; 

helpdesk@vosabb.nl


Vf/Pf op rand van faillissement

Het Vervangingsfonds en het Partici-

patiefonds (Vf/Pf) zeggen dat ze bijna

failliet zijn. De kans is groot dat de

scholen binnen enkele maanden zelf

de kosten van vervanging en werk-

loosheid moeten betalen, zo laat

Vf/Pf weten.

Het bestuur van Vf/Pf legt de schuld van

de financiële problemen bij het ministerie

van OCW. Het bestuur benadrukt dat het

medio 2003 heeft afgesproken dat OCW

met een hogere vergoeding zou komen

aan de scholen in het primair en voort-

gezet onderwijs om de premies aan de

fondsen te betalen. De vergoeding is 

echter niet omhooggegaan. 

Dit betekent dat de scholen steeds meer

geld voor hun primaire onderwijstaak aan-

spreken voor de kosten van vervanging

en werkloosheid. Het bestuur van Vf/Pf

vindt dit onaanvaardbaar. Vandaar dat het

bij OCW blijft aandringen op een verho-

ging. Komt die er niet, dan is de kans

groot dat Vf/Pf binnen enkele maanden

financieel volledig aan de grond zit.

Het bestuur van Vf/Pf wijst erop zelf al

maatregelen te hebben genomen om de

inkomsten en uitgaven meer met elkaar 

in evenwicht te brengen. Zo verleent Vf

vanaf 1 augustus 2004 geen premieterug-

gaaf aan scholen die (veel) minder dan

gemiddeld declareren. Vooral scholen 

die het ziekteverzuim omlaag hebben

gebracht, protesteren daartegen. 

Bovendien heeft het Vervangingsfonds

(Vf) per direct tweesubsidieregelingen

laten vervallen, namelijk de regelingen

Subsidie voor individuele reïntegratie (SIR)

en Subsidie ter voorkoming van uitval van

onderwijspersoneel (SVUO). Dit omdat

hier geen geld meer voor is. Alle reeds

ingediende aanvragen hiervoor worden

afgewezen.

VOS/ABB heeft in november al een

brandbrief over dit onderwerp gestuurd

aan de vaste Kamercommissie voor

onderwijs. Zie hiervoor onze website

www.vosabb.nl. Lees ook www.vfpf.nl. 

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Verzilveringsbedragen 
2005-2006

Het ministerie van OCW heeft de ver-

zilveringsbedragen voor het school-

jaar 2005-2006 bekendgemaakt.

De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

• Formatierekeneenheden: € 211,80.

• Voor spaarverlof of het verrichten van

meerwerk voor een onbelaste verstrek-

king of vergoeding: € 260,64.

Voor symbioseonderwijs worden bij ver-

zilvering de formatierekeneenheden ver-

hoogd met 28% en vervolgens reken-

kundig afgerond. Hetzelfde geldt voor het

inzetten van VO-leraren van een andere

school voor praktijkonderwijs met decla-

ratiebekostiging.

Deelnemers aan pilot lumpsum 1 kunnen

niet meer verzilveren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl
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Belastingwijzigingen 2005

De Belastingdienst heeft voor het

jaar 2005 weer een aantal wijzigingen

aangebracht. De belangrijkste wij-

zigingen betreffen de kinderopvang,

VUT en prepensioen, de spaarloon-

regeling en de afdrachtvermindering

arbo voor de non-profit. 

Kinderopvang:

De afdrachtvermindering kinderopvang is

komen te vervallen.

VUT en prepensioen:

Ook de fiscale regelingen voor eerder

stoppen met werken zijn komen te verval-

len. Bij VUT-regelingen en prepensioen-,

overbruggingspensioen- en vroegpen-

sioenregelingen, die vóór 1 januari 2005

zijn ingevoerd, blijven de huidige regels

tot 1 januari 2006 van toepassing. 

Verder wordt het 40-deelnemingsjaren-

pensioen ingevoerd. Werknemers die 

op 63-jarige leeftijd of eerder 40 deelne-

mingsjaren hebben bij een pensioenfonds

kunnen daarmee een aanvullend levens-

lang pensioen opbouwen. Zij kunnen 

zo toch op hun 63ste stoppen. Naar ver-

wachting wordt hier binnenkort meer over

bekend.

Spaarloonregeling:

Vanaf 1 januari 2005 kan een werknemer

nog slechts bij één werkgever deelnemen

aan de spaarloonregeling. Het bedrag van

het spaarloon is ongewijzigd en bedraagt

€ 613.

Als een werknemer bij het bestuur wil

sparen via de spaarloonregeling, dan

moet worden voldaan aan de volgende

twee voorwaarden:

• de werknemer is sinds 1 januari 2005 

in dienst

• het bestuur past ten aanzien van die

werknemer sinds 1 januari 2005 de

algemene heffingskorting toe.

Als een werknemer na de eerste dag van

dit kalenderjaar in dienst treedt/is getre-

den, kan hij dus geen gebruik maken van

de spaarloonregeling.

De spaarloonregeling kan gedeblokkeerd

worden voor de kosten van de kinderop-

vang als bedoeld in de Wet kinderopvang.

Het bedrag waarover de werknemer 

binnen de spaartermijn van vier jaar mag

beschikken, bedraagt maximaal de eigen

bijdrage in de kosten van kinderopvang.
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Extra geld voor nascholing risicoregio’s

De minister van OCW stelt voor de schooljaren 2004-2005 en 2005-2006

extra middelen beschikbaar voor risicoregio’s in het primair onderwijs. 

Het geld is bestemd voor het op peil houden van de bekwaamheid van 

het personeel.

De gelden worden eenmalig toegevoegd aan het schoolbudget voor personeels- 

en arbeidsmarktbeleid in de RBA-regio’s IJssel, Veluwe en Midden-Nederland of

een van de gemeenten Almere, Amsterdam en Den Haag. De scholen die onder de

regeling vallen, zijn opgenomen in een bijlage bij de nota “Werken in het onderwijs

2005”. De toegekende bedragen zijn gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober

2003, vermenigvuldigd met het bedrag of de bedragen volgens onderstaande 

tabel.

* de leerlingen op residentiële plaatsen worden niet meegeteld; het aantal residentiële

plaatsen wordt geteld als leerling.

De uitkomst van de berekening is het bedrag dat u voor twee schooljaren ontvangt.

Het bedrag wordt uitgekeerd in drie termijnen, te weten 1/3-gedeelte in december

2004, 1/3-gedeelte in mei 2005 en 1/3-gedeelte in mei 2006.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl

Onderwijssoort: Standaardbedrag: Bedrag schoolgewicht

(basisonderwijs)/leerlingen 

met een niet-Nederlandse

culturele achtergrond: 

Basisonderwijs € 12,93 € 7,98

Speciale scholen voor 

basisonderwijs € 21,54 € 4,89

Praktijkonderwijs € 24,99

Speciaal onderwijs € 34,05 € 11,85*



Afdrachtvermindering arbo 

non-profit:

De regeling is afgeschaft. Wel blijft de

regeling voor het vervreemden van arbo-

bedrijfsmiddelen (desinvesteren) nog

bestaan.

De Tweede Kamer is intussen akkoord

met het wetsvoorstel VUT, prepensioen en

levensloop. De premie voor VUT en pre-

pensioen mag niet langer worden afge-

trokken van de belastingen, behalve voor

mensen die op 1 januari 55 jaar of ouder

waren. Daarvoor in de plaats komt een

levensloopregeling.

Details hierover kunt u vinden op de web-

site www.vosabb.nl (dossier werkgevers-

zaken en rubriek veelgestelde vragen).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Meerhoofdige schoolleiding 

Het leerlingenaantal is maatgevend

voor meerhoofdige schoolleiding, en

niet de functie van de schoolleider.

Dat is het antwoord van minister Van

der Hoeven van OCW op vragen van

VVD-Kamerlid Balemans.

Balemans vroeg zich waarom de categorie

meerhoofdige schoolleiding geen deel 

uitmaakt van het Convenant beloning

schoolleiders primair onderwijs. Van der

Hoeven laat weten dat niet de functie van

de schoolleider (éénhoofdig of meerhoof-

dig) maar de schoolgrootte bepalend is

voor de vraag of een school aanspraak

kan maken op extra middelen voor kleine

scholen. Ook basisscholen met een meer-

hoofdige schoolleiding ontvangen der-

halve extra geld, mits het leerlingenaantal

kleiner is dan 200.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.


Addendum CAO-PO 2004-2005
definitief 

De aanvullingen op de CAO-PO waar-

over onlangs een akkoord is bereikt,

worden vastgelegd in een aanvulling

op het eerder uitgegeven boekje met

de CAO-tekst. Het Addendum komt

eind deze maand uit. 

Schoolbesturen zijn verplicht de CAO-

teksten aan hun werknemers te verstrek-

ken. Het eerder uitgegeven boekje is al

uitgereikt, zodat u nu kunt volstaan met

het Addendum. Het eerder uitgegeven

boekje is overigens uitverkocht. 

Wie het nog nodig heeft, kan de teksten

wel downloaden vanaf onze website

www.vosabb.nl (bij publicaties). 

Het Addendum kan ook via de site van

VOS/ABB worden gedownload.


Concept Code Onderwijs-
bestuur bijgesteld

VOS/ABB het concept van de Code

Goed Onderwijsbestuur aangepast.

Dit in overleg met onze leden. Het

bijgestelde concept kunt u terugvin-

den op onze website www.vosabb.nl.

Vele opmerkingen en suggesties

Het eerste concept is in in vele bijeen-

komsten met leden van onze vereniging

onderwerp van discussie geweest. Deze

discussieronde is voorlopig afgerond op

de algemene ledenvergadering van VOS/

ABB op 14 oktober 2004 in Utrecht. Op

basis van de opmerkingen en suggesties

die in de discussies naar voren kwamen,

is de conceptcode bijgesteld. 

Voortgang

VOS/ABB treedt nu in overleg met de

andere organisaties voor bestuur en

management (WVO, AVS en de School-

managers-VO). Bekeken wordt of het

haalbaar is om voor zowel het primair als

voortgezet onderwijs een uniforme code

vast te stellen. In dat overleg is voor

VOS/ABB de conceptcode uitgangspunt.

Wij houden u op de hoogte van het ver-

loop van dit overleg. Hoewel de Code

Goed Onderwijsbestuur van VOS/ABB

nog de status van een concept heeft, kan

hij toch al goed gebruikt worden om bin-

nen uw organisatie aandacht te (blijven)

besteden aan goed onderwijsbestuur.

Hulpmiddelen en instrumenten

In de loop van dit jaar zullen wij ter onder-

steuning van de discussie over en ontwik-

keling van goed onderwijsbestuur een

aantal hulpmiddelen en instrumenten ont-

wikkelen. Daarbij denken wij onder meer

aan een modelmanagementstatuut, 

een modelregeling werving en selectie

bestuursleden, informatie over de (on)mo-

gelijkheden om het raad-van-toezichtmodel

in het onderwijs toe te passen, modelstatu-

ten voor het raad-van-toezichtmodel, een

model voor onderlinge bestuurlijke visitatie,

een model voor de cyclusplanning en 

-control en een beloningsleidraad voor

bezoldigde bestuurders. 

Vanzelfsprekend kunt u ter ondersteuning

en begeleiding van een proces van dis-

cussie over goed onderwijsbestuur in uw

organisatie een beroep doen op de con-

sultancy van VOS/ABB.

Een overzicht van de bijstellingen vindt u

op onze site www.vosabbconsultancy.nl.

|                 | jaargang 7 | 21 jan 2005 | nr. 15



Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405242, ntebos@vosabb.nl


Prijsontwikkeling nieuwbouw 
en uitbreiding

De Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) heeft de jaarlijkse

prijsbijstellingen voor de modelveror-

dening huisvesting bekendgemaakt.

Het omzetten van de normbedragen

naar het prijsniveau 2005 betreft alle

onderwijssoorten. 

Opvallend dit jaar is dat voor nieuwbouw

en uitbreiding voor het eerst sprake is van

een daling van de prijzen. Deze daling

volgt op een verlaging van de prijsindex-

cijfers van de bouwkosten van nieuwe

woningen.

In de factoren onderhoud, eerste inrichting

en klokuren gymnastiek zijn drie stappen

verwerkt die nodig zijn om het prijsniveau

van vorig jaar om te zetten naar dat van

dit jaar:

• het schrappen van de oude verwach-

ting voor 2004 (MEV 2004) 

• het verwerken van de stijging van het

werkelijke prijspeil tweede kwartaal

2003 naar tweede kwartaal 2004 

• het verwerken van de verwachting voor

2005 (MEV 2005).

Voor nieuwbouw en uitbreiding gebruiken

we de volgende percentages/indexen:

0,9618. Dit is gebaseerd op: 

• bruto investeringen door bedrijven in

woningen (bron: CPB, MEV, 2004 en

2005, bijlage A 1.2) 

• prijsindexcijfer van de bouwkosten van

nieuwe woningen, tweede kwartaal

(bron: CBS, Statline)

Voor onderhoud, eerste inrichting en klok-

uren gymnastiek gaat het om de volgende

percentages/indexen: 1,0207. Dit is geba-

seerd op:

• prijsmutatie netto materiële overheids-

consumptie (bron: CPB, MEV 2004 en

2005, bijlage A8) 

• consumentenprijsindex, alle huishou-

dens tot 1 juli (bron: CBS, Statline)

De prijsbijstelling van de normbedragen is

niet aan te merken als een wijziging van

de verordening en hoeft dus niet in het Op

Overeenstemming Gericht Overleg te

worden besproken met de schoolbestu-

ren. Op basis van artikel 41 is het college

belast met de vaststelling van de bijge-

stelde bedragen. De gemeente dient de

schoolbesturen wel over de prijsbijstelling

te informeren. Het late tijdstip waarop wij

deze indexcijfers bekendmaken, werd

veroorzaakt door het uitblijven van de 

cijfers van het CBS. 

Lees ook www.vngnet.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.


Minister moet zorgtrajecten
beter bekostigen

Minister Van der Hoeven van OCW

moet eindelijk eens de trajecten voor

zorgleerlingen op een solide wijze

financieren. Dit geldt zowel voor

WSNS als voor de zorgtrajecten in

het VMBO. Dit is een van de reacties

van VOS/ABB op de rapporten ‘Weer

samen naar school; zorgleerlingen in

het basisonderwijs’ en ‘Zorgleerlingen

in het voorbereidend middelbaar

beroepsonderwijs’ van de Algemene

Rekenkamer.

Intern begeleiders

Uit het rapport komt duidelijk naar voren

dat de 5%-norm die het ministerie han-

teert voor zorgleerlingen in het primair

onderwijs, bij lange na niet tegemoet

komt aan de behoefte. De basisscholen

stellen voor gemiddeld 20% van hun leer-

lingen een zorgplan op. VOS/ABB ziet in

deze discrepantie aanleiding tot een her-

haalde oproep aan de minister. Het voor-

stel is een inhaaloperatie uit te voeren. 

De minister zou voor deze taak intern

begeleiders moeten inzetten. VOS/ABB

stelt voor de inzet van IB’ers hiervoor elk

jaar met 0,2 fte te verhogen, zodat elke

school na vijf jaar beschikt over 1 fte voor

ondersteuning van zorgleerlingen. Dit kost

naar schatting 350 miljoen euro per jaar.

Zorgcoördinatoren

De Rekenkamer en VOS/ABB vinden

beide dat er ook meer middelen moeten

naar adequate huisvesting van het VMBO,

bijvoorbeeld in de vorm van praktijkloka-

len. OCW moet bovendien meer aandacht

besteden aan contacten met zorginstan-

ties buiten het onderwijs. De Rekenkamer

stelt voor dat de scholen daar case

managers voor inzetten. VOS/ABB ziet

hier een rol weggelegd voor de al be-

staande zorgcoördinatoren. Het is belang-

rijk hen structureel in de formatie op te

nemen.

Lees ook het uitgebreide commentaar van

VOS/ABB op de website www.vosabb.nl.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl.


Gymnastiek door assistenten,
kan dat?

Er komt een nieuw protocol voor

bewegingsonderwijs, waarin ook de

inzet van leraarondersteuners in de

gymnastiekles wordt geregeld.
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Dit heeft VOS/ABB afgesproken met de

KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren

Lichamelijke Opvoeding) en het ministerie.

Aanleiding is het stijgende aantal vragen

hierover dat bij VOS/ABB binnenkomt.

Steeds vaker werken binnen scholen

leraarondersteuners of onderwijsassisten-

ten, die onder verantwoordelijkheid van

bevoegde leraren onderdelen van het

onderwijsproces voor hun rekening nemen.

Op dit moment wordt het bewegings-

onderwijs gegeven door:

• groepsleerkrachten met een ‘oude’

bevoegdheid (inclusief bewegings-

onderwijs); 

• groepsleerkrachten die de bevoegdheid

voor het geven van bewegingsonder-

wijs hebben verkregen via nascholing 

• vakleraren lichamelijke opvoeding.

De vraag die nu voorligt is of – en onder

welke voorwaarden – cursisten van de

MBO-opleiding Sport en Bewegen kun-

nen worden ingezet bij het bewegings-

onderwijs. De cursisten van deze opleiding

kunnen binnen de kwalificatie Sport en

bewegingscoördinator (niveau 4) binnen

het profiel Trainer/Coach worden opgeleid

tot leraarondersteuner.

Met betrekking tot de inzet van deze

ondersteuners moet een aantal vragen

worden beantwoord, zoals:

• Wie is verantwoordelijk voor het onder-

wijs?

• Kunnen leraarondersteuners zonder de

aanwezigheid van een bevoegde leer-

kracht zelfstandig bewegingsonderwijs

geven?

• Hoe strak of ruim zijn de kaders waar-

binnen de leraarondersteuner moet

werken?

• Hoe wordt een verhoogd aansprakelijk-

heidsrisico vermeden?

• Kan een goede kwaliteit van het bewe-

gingsonderwijs worden gewaarborgd?

• Welke noodzakelijke competenties 

missen leraarondersteuners met een

MBO-diploma?

• Moet de bevoegde leraar altijd aan-

wezig zijn bij de les of is aansturing 

op afstand voldoende?

Bekeken wordt of het mogelijk is om ook

vertegenwoordigers van de opleidingen

en de andere werknemersorganisaties bij

het overleg hierover te betrekken.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Nieuwe site over reflectie

Reflectie is belangrijk als je op een

professionele manier met je vak

bezig wilt zijn. Het helpt managers,

leerkrachten en teams bij het verder

verbeteren van onderwijs, zorg en

onderlinge samenwerking. De AVS en

WSNS+ hebben hiervoor in nauwe

samenwerking met VOS/ABB een

handige website gebouwd. 

De site maakt duidelijk wat reflectie is en

geeft aan hoe reflectieprocessen verlo-

pen. De gebruiker kan kiezen voor de

reflectiemethode die voor hem of haar 

het meest geschikt is. Op de site staan

ook praktische tips waarmee teams en

managers reflectie kunnen stimuleren. 

De interactieve website is ook geschikt

voor samenwerkingsverbanden. Zowel 

de directeur als de leerkracht vindt er

achtergrondinformatie, instrumenten en

beschrijvingen van methodes. 

De reflectiekiezer is een van de meest

gebruikte onderdelen van de site. Door

het beantwoorden van maximaal zeven

vragen krijgt de gebruiker juist die reflec-

tiemethoden die bijvoorbeeld bij de eigen

leerstijl en reflectiedoelen passen. De

reflectiekiezer houdt ook rekening met de

wens de reflectie al of niet met anderen

uit te voeren. Bovendien houdt de site

rekening met het ervaringsniveau van de

gebruiker. 

Een link naar de site staat op

www.vosabb.nl


Duidelijkheid over zelfstandigen

De Belastingdienst verschaft duide-

lijkheid over de vraag of ingehuurde

zelfstandigen een dienstverband

hebben met het bestuur. De afgelopen

jaren was daar veel discussie over.

Bovendien kunnen zelfstandigen

voortaan ZKOO-vergoeding krijgen.

Vanaf 1 januari jl. mag het bestuur altijd

uitgaan van een Verklaring arbeidsrelatie

(VAR) die de opdrachtnemer moet aanvra-

gen bij de Belastingdienst. Het bestuur

hoeft dan niet meer te beoordelen of de

opdrachtnemer wellicht toch in dienst is.

Dit geeft het bestuur meer rechtszeker-

heid. Zie voor de voorwaarden onze web-

site www.vosabb.nl.
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Zelfstandigen kunnen met terugwerkende

kracht per 1 april 2004 alsnog ZKOO-ver-

goeding krijgen. Dit is het gevolg van een

uitspraak van het gerechtshof in Den

Bosch. 

De vergoeding geldt voor personeels-

leden in het onderwijs, die verplicht in 

het ziekenfonds zitten omdat zij ook 

een eigen bedrijf hebben. Voorwaarde 

is wel dat zij als zelfstandige maximaal

20.800 euro per jaar verdienen. 

Zie www.vosabb.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Onderwijsraad: culturele 
identiteit versterken

Nederland moet meer investeren in

onderwijs en scholen moeten meer

doen aan de ontwikkeling van een

‘culturele identiteit’ bij hun leerlin-

gen. Dat zijn de twee belangrijkste

conclusies die de Onderwijsraad

trekt in het deze week verschenen

advies ‘De stand van educatief

Nederland’.

De Onderwijsraad introduceert het begrip

‘canon’ als een leerprogramma dat kan

bijdragen aan de versterking van een cul-

turele identiteit. Deze Canon is vakover-

stijgend; de inhoud ervan komt niet alleen

terug in het vak geschiedenis, maar ook in

de talen, maatschappijleer, culturele en

kunstzinnige vorming, techniek en aard-

rijkskunde.

Voorzitter Fons van Wieringen van de On-

derwijsraad zegt dat met de canon alloch-

tone en autochtone leerlingen dezelfde

culturele (Nederlandse) identiteit kunnen

ontwikkelen. Hierdoor zal Nederland ook
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binnen Europa beter zijn eigen identiteit

behouden, verwacht Van Wieringen.

Bovendien denkt hij dat het onderwijs aan

de hand van de canon een belangrijke 

bijdrage aan het actuele maatschappelijke

debat kan leveren.

Uit het onderzoek van de Onderwijsraad

blijkt dat het Nederlandse onderwijs op

een hoog peil staat, vergeleken met de

ons omringende landen. ‘Het bestaande

lage zelfbeeld over ons onderwijs is dus

niet terecht,’ licht Van Wieringen toe. Wel

vindt de Onderwijsraad dat er meer geld

naar onderwijs moet, en dat het geld ook

meer gedifferentieerd moet worden geïn-

vesteerd. De aandacht moet niet alleen

naar achterstandsleerlingen, maar vooral

ook naar de talenten aan de top. 

Meer hierover op de website

www.vosabb.nl en www.onderwijsraad.nl.


VOS/ABB zoekt lumpsum-
ondersteuners 

Met het oog op de invoering van

lumpsum-bekostiging zoekt VOS/

ABB ervaren mensen uit het veld, die

– na enige scholing – collega’s willen

ondersteunen bij de voorbereidingen.

Gedacht wordt aan schoolleiders,

beleidsmedewerkers, (bovenschoolse)

managers of onderwijsbegeleiders

die zich, tegen een vergoeding, één

dag per week willen inzetten. 

Een van de veranderingen is dat scholen

personele kosten straks niet langer kun-

nen declareren, maar dat ze deze kosten

van te voren zo goed mogelijk moeten

ramen. Hoe doe je dat en welke risico’s

zijn daaraan verbonden? En waar komt de

verantwoordelijkheid voor de financiële

risico’s te liggen? Bij de individuele

schoolleider of op bovenschools niveau

bij het bestuur? Is de boekhouding al

lumpsum-proof? Wat moet in elk geval 

op 1 augustus 2006 klaar zijn? 

Kortom: vragen te over!

Beter laat dan nooit

Het ministerie van OCW onderkent nu ook

dat het gewenst is om dicht bij de werk-

plek ondersteuning te bieden. Wat laat,

maar niet te laat. VOS/ABB wil nu met

spoed aan de slag. Daarvoor is het plan

om in principe alle leden te bezoeken en

concreet te vragen hoe het er voor staat,

met als doel hulp op maat te bieden.

Mensen die willen meewerken aan deze

ondersteuning, kunnen wij een adequate

scholing bieden. Bovendien kunnen wij

hun een vergoeding geven die het zeker

mogelijk maakt één dag per week met

deze ondersteuningsactiviteiten bezig te

zijn. 

Met een groep van ongeveer 20 mensen

moet het mogelijk zijn in iedere regio vol-

doende ondersteuning te geven in de

periode tot de invoering van lumpsum en

mogelijk ook nog daarna. 

Aanmelding

Spreekt het u aan om deze ondersteuning

te gaan geven, meldt u dan spoedig aan.

Dat kan het eenvoudigst per e-mail.

VOS/ABB kan voorlopig slechts 20 men-

sen uitkiezen. Met degene die zich aan-

meldt wordt contact opgenomen voor een

nadere selectie. 

Daarna volgt spoedig de concrete plan-

ning van de voorscholing (begin februari)

om daarna zo snel mogelijk de scholen

hulp te kunnen bieden. 

Informatie: Bé Keizer, 

0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.




Groeitelling (voortgezet) speciaal
onderwijs 

Bij een sterke toename van het aan-

tal leerlingen sinds 1 oktober 2004

kunnen scholen voor (voortgezet)

speciaal onderwijs gebruik maken

van de groeiregeling. 

Voor de jongste groeitelling geldt 

de situatie op 16 januari jl. 

Het telformulier wordt alleen op verzoek

toegezonden. Voor de groeitelling wordt

uitgegaan van de N-factoren uit artikel 14

van het Bekostigingsbesluit WEC. Het is

vereist zowel voor de hoofd- als alle neven-

vestigingen afzonderlijk een telformulier in

te vullen. Dit geldt ook voor vestigingen

waar geen sprake is van groei. De groei-

telling kan leiden tot zowel een verhoging

van de personele als de materiële bekosti-

ging. Het formulier moet vóór 30 januari

bij CFI binnen zijn. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Z@ppelin voert actie voor Azië

De publieke jeugdtelevisiezender

Z@ppelin voert actie voor Azië. 

Kinderen kunnen met hun klas geld

inzamelen voor nieuwe schoolgebou-

wen in de rampgebieden. VOS/ABB is

enthousiast over het initiatief.

Het ingezamelde geld gaat naar giro 555

van de Samenwerkende Hulporganisaties

(SHO) waar Unicef deel van uitmaakt.

Z@ppelin zorgt er samen met Unicef 

voor dat het geld op de goede plaatsen

terechtkomt. 

Op de actiesite van Z@ppelin kunnen de

deelnemende klassen en scholen zien

hoeveel geld is binnengehaald. Op de site

komen ook de deelnemers te staan.

VOS/ABB is enthousiast over de actie van

Z@ppelin. Sinds maart 2004 heeft VOS/

ABB een officiële samenwerkingsovereen-

komst met Unicef voor het project We-

reldklassen. Het ziet ernaar uit dat een

deel van de opbrengst van Wereldklassen

dit schooljaar naar educatieve projecten

in de rampgebieden in Azië gaat. 

Voor dit project hebben zich inmiddels al

70 VOS/ABB-leden aangemeld. Onlangs

nog kwamen alle vijf openbare scholen in

Zwijndrecht erbij.

Meer over de Z@ppelin-actie op

www.zappelinvoorazie.nl.

Kijk voor de VOS/ABB-actie voor Unicef

op www.vosabb.nl/actueel/wereldklassen.


Folder over meerjaren-
onderhoud

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft

u de folder ‘Meerjarenonderhoud en

gebouwenbeheer. Een vak apart!’

aan. In deze folder vindt u infor-

matie over het contract tussen 

VOS/ABB Consulting en Asset Faci-

lity Management. 

Het contract houdt in: korting voor

VOS/ABB-leden die Asset inschakelen

voor het maken van een meerjarenonder-

houdsplanning. De korting is maar liefst 

8 procent. Leden die al met Asset werken,

krijgen bij vervolgopdrachten deze korting.

In de folder kunt u lezen welke onder-

houdstaken een schoolbestuur aan Asset

in beheer kan geven en hoe Asset dat

werk aanpakt. Ook leest u meer over dit

adviesbureau en over de contactpersoon.
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Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Hoeksche Waard

Sinds 1 januari 2004 is de Stichting
ACIS Primair Onderwijs het
bestuur van de openbare scholen
voor primair onderwijs in de
Hoeksche Waard.
De 23 basisscholen van ACIS
vormen samen met de school
voor speciaal basisonderwijs
(Albert Schweitzerschool)
tegelijkertijd het samenwerkings-
verband Hoeksche Waard (regio
40.04) met 3500 leerlingen.

De algemeen directeur geeft
zowel leiding aan de Stichting
ACIS als aan het samenwerkings-
verband Hoeksche Waard.

Wij zijn op zoek naar een:

• Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen op met name de gebieden WSNS,
kwaliteitsbeleid en ICT naar beleid op de onderwijsinhoudelijke en onderwijs-
ondersteunende processen binnen de scholen  

• Het uitvoeren van (beleids)procesondersteunende werkzaamheden en het adviseren 
van het management van de scholen bij de verdere vormgeving en uitvoering van 
bovengenoemde beleidsterreinen.

Onderwijskundig 
beleidsmedewerker/coördinator

samenwerkingsverband
Ingangsdatum : zo spoedig mogelijk
Omvang : 0,8 - 1,0 fte
Cao-po : is van toepassing
Salariëring : maximaal schaal DB (€ 4061)
De medewerker is in opdracht van de 
algemeen directeur verantwoordelijk voor:

• Het voorzitten van de werkgroep WSNS en het zorgplatform
• Het zorgdragen voor de totstandkoming van het zorgplan
• Het mede vormgeven van de PCL in het SWV
• Het verzorgen van de communicatie en informatieverstrekking in en buiten het SWV
• Het initiëren van onderwijsinnovatie op ICT-gebied en kwaliteitsbeleid.

De werkzaamheden omvatten o.a.:

• Onderhandelaar en bemiddelaar met adequate communicatieve vaardigheden
• Manager, organisator en uitvoerder met een faciliterende en ondersteunende instelling
• Innovator gericht op het optimaliseren van het draagvlak voor het onderwijskundig

beleid
• Procesbewaker, die sturing kan geven aan processen op micro- en mesoniveau.

Wij zoeken een enthousiaste:

• Academisch/HBO werk- en denkniveau
• Ervaring in WSNS en ICT-processen binnen het primair onderwijs
• Management ervaring
• Brede theoretische en praktische kennis van onderwijskundige ontwikkelingen
• Kennis van diverse deelgebieden binnen het onderwijsbeleid in het primair onderwijs

(o.a. brede school ontwikkeling, onderwijs op maat)
• Vaardigheid in het opstellen van (beleids)nota’s, notities en rapportages; het tot afstem-

ming komen en het daarbij houden van overzicht ten aanzien van alle actiepunten.

Wij vragen:

Voor informatie kunt u zich wenden tot de algemeen directeur van de Stichting ACIS
Primair Onderwijs, de heer L. J. van Heeren, telefoon 0186-605800. Sollicitatiegesprekken
zijn gepland op 16 februari a.s. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

U kunt uw sollicitatie tot 9 februari a.s. richten aan:
Het bestuurskantoor van de Stichting ACIS Primair Onderwijs

t.a.v. de heer L. J. van Heeren
Wilhelminastraat 6 A
3271 BZ Mijnsheerenland
e-mail: vanheeren@acishw.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie:



   

 
 
Voor o.b.s. ’t Kienholt/de Posthoorn in Hoogeveen en Pesse zijn wij op zoek naar een  

 
LOCATIEDIRECTEUR (m/v) 

 
De school bestaat uit twee locaties o.b.s.’t Kienholt staat in de wijk de Weide in Hoogeveen. De school telt ongeveer 105 
leerlingen verdeeld over zes groepen.  O.b.s. de Posthoorn is als nevenvestiging gelegen in Pesse. Het betreft een 
dorpsschool met ongeveer 90 leerlingen, die verdeeld zijn over vier combinatiegroepen. De school streeft ernaar om 
onderwijs op maat te bieden, in een sfeer van veiligheid en openheid.  In het werken met de groepen ligt het accent op 
zelfstandig werken en samenwerking.  De teams willen, elk op een eigen wijze, onderling samenwerken om te komen tot  
een open, betrokken en enthousiaste wijze van onderwijs geven. De beide locaties kenmerken zich door een 
laagdrempelig karakter. 
De locatiedirecteur heeft naast directie- en managementtaken minimaal één tot anderhalve dag een lesgevende taak. 
 
De persoon die wij zoeken: 

- beschikt over leidinggevende capaciteiten 
- beschikt over goede contactuele eigenschappen en organisatorische kwaliteiten 
- geeft blijk van een ruime mate van flexibiliteit, inventiviteit en creativiteit 
- heeft zich geschoold op het gebied van managementvaardigheden of is bereid die te volgen 
- kan teams binden en inspireren 
- heeft ervaring als leidinggevende 
- kan onderwijskundige opvattingen omzetten in concreet beleid en het ingezette beleid wil voortzetten en 

uitbouwen 
- houdt rekening met de autonomie van beide locaties 
- kan flexibel omgaan met de oudergeleding in de school 

 
Wij bieden: 

• een aantrekkelijke werkomgeving, waarin de werkgever haar medewerkers in de gelegenheid stelt zich 
optimaal te ontplooien 

• een bestuur, dat streeft naar eigentijds, innovatief en kwaliteitsgericht onderwijs 
• een grote mate van verantwoordelijkheid voor de eigen school, ingebed in een bovenschoolse 

managementstructuur 
• een fulltime functie, waarbij de rechtspositie en salariëring conform het Rpbo Cao-PO zijn (salaris conform 

directieschaal DA) 
Procedure: 
Over de procedure kunt u informatie opnemen met de personeelsadviseur mevrouw M.A.Schonewille tel.: 0528-291418. 
Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de algemeen directeur de heer J.Slagter. 
telefoonnummer 0528-291802 of via e.mail: J.Slagter@hoogeveen.nl 
 
Als u wenst te solliciteren, kunt u dit per brief (met uw c.v.) richten aan: 
 
Bestuurscommissie 0penbaar primair onderwijs 
t.a.v. mw. M.A.Schonewille 
Postbus 20.000 
7900 PA  HOOGEVEEN 
e.mail adres: M.A.Schonewille@hoogeveen.nl  
 
Vóór 7 februari 2005  reageren. 

 
             



 

 

 
 

 
 
In  verband met  het  vertrek van de meerschol ig  d irecteur  i s  aan de openbare  bas isscholen 
“Br inkschool” en “De Linde” te  Haren een vacature  in  een vol led ige betrekking  ontstaan 
voor  een:  

Meerschol ig Directeur 

 
Algemene informatie:  

Het openbaar  bas isonderwi js  in  de gemeente  Haren wordt  gegeven op zes  scholen.  De 
Br inkschool  wordt  bezocht  door ongeveer  250 en De Linde  door 135 leer l ingen.  Be ide 
scholen hebben een e igen ident i te i t ,  maar  hebben één (meerschol ig)  d irecteur .  De 
d irecteur  maakt ,  samen met  twee col lega-d irecteuren,  dee l  u i t  van het  be le idsteam 
openbaar  bas isonderwi js .  Het  be le ids team is  een adviesorgaan ten behoeve van de  
gemandateerd bestuurder  en houdt  z ich bezig  met  het  ontwikke len van be le id voor a l le  
openbare bas isscholen.  Het  co l lege van burgemeester  en wethouders  heeft  het  dage l i jks  
bestuur  van het  openbaar  bas isonderwi js  gemandateerd aan het  hoofd van de sector  
samenlevingszaken (gemandateerd bestuurder) .    
 
Uw opdracht :  
Als  (meerschol ig )  d irecteur  bent  u  verantwoordel i jk  voor  de dage l i jkse  le id ing van be ide 
scholen.  U geef t  act ief  s tur ing vanuit  een duide l i jke  v is ie  op onderwi j skundige  processen.  
U coacht  en s tuurt  twee  schoolteams aan en bouwt zodoende aan twee  goed lopende 
bas isscholen.  U bent  in  s taat  voor e lke school  het  huid ige  onderwi jsconcept  vorm te  
geven,  zonodig te  verbeteren en d i t  concept  te ver ta len in  fac i l i ter ing en huisvest ing .  In  
deze funct ie  werkt  u volgens het  door het  bestuur  vas tgeste lde s trateg isch be le idsplan en 
d irect ies tatuut  met  communicat ieprotocol  en legt  verantwoord ing af  aan de gemandateerd 
bestuurder .  
 
U beschikt  over :   

∑  aff in i te i t  met  het  onderwi js .  

∑  meerdere jaren ervar ing in  een managementfunct ie  in  het  onderwi js .  

∑  het  vermogen om onderwi jsvis ie ,  kwal i te i t sontwikke l ing en zorg in de  scholen te  
bege le iden naar  het  gewenste  resu l taat .   

∑  uit s tekende communicat ieve ,  coachende en le id inggevende vaard igheden.   

∑  het  vermogen om een pret t ige  werksfeer  te  scheppen op bas is  van vertrouwen en 
samenwerking .  

∑  veerkracht ;  omgevingsgevoel ighe id ;  creat iv i te i t ;  gevoel  voor humor en 
re lat iver ingsvermogen.   

 

Ons aanbod:   

Een u i tdagende funct ie  in  een dynamische onderwi jsorganisat ie  van twee verschi l lende 
scholen met  een ze l fs tand ig  opererend bestuur  en een ondersteunende afde l ing onderwi js .  
Twee goed geout i l leerde  scholen met  enthous iaste  teamleden en betrokken gemot iveerde 
ouders .  Als  l id  van het  be le ids team heeft  u  een be langr i jke  rol  b i j  het  ontwikke len van 
bovenschools  be le id .  Een sa lar i s  volgens  het  Rechtspos i t iebes lu i t  Onderwi jspersonee l ;  
schaa l  DB.   
 

Informatie  en sol l ic i tat ie :  
Voor  aanvul lende informat ie  kunt  u  op werkdagen tussen 14.00-16.00u contact  opnemen 
met  dhr  J .H.  Barte lds  van de afde l ing OSW van de gemeente  Haren (050-5339953) .  Een 
assessment  maakt  onderdee l  u i t  van de procedure .  Uw schr if te l i jke  so l l ic i ta t ie  moet  u  voor  
1  februar i  2005 s turen aan:  Het  col lege  van B&W van de gemeente  Haren;  t . a .v .  a fde l ing 
onderwi js ;  Postbus  21;  9750 AA Haren.  De so l l ic i ta t iegesprekken v inden p laats  op 
woensdag 23 februar i  2005.  Een eventue le  u i tnodig ing voor een sol l ic i ta t iegesprek 
ontvangt  u  u i ter l i jk  19 februar i  a . s .   


