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module aan om studenten op de leiden

voor het coachen van de leerlingen in de

Uitdaging. Ook de minister was geïnteres-

seerd, omdat het project aansluit bij de

actuele aandacht voor burgerschapslessen.

De Nationale Onderwijsprijs is een twee-

jaarlijks evenement om de positieve en

creatieve kanten van het Nederlandse

onderwijs voor het voetlicht te brengen.

Het Rondeel won in de categorie PO, In

de categorie VO kwam de CVO Groep

Zuidoost-Utrecht in Doorn als winnaar uit

de bus en in de categorie BVE won het

Albeda College in Rotterdam.

Andere prijzen

Naast de Nationale Onderwijsprijzen 

reikte de minister nog andere prijzen uit.

Een daarvan was De Krul van Q-primair,

waarin VOS/ABB participeert. Deze prijs,

voor PO-scholen die vooruitgang boeken

in kwaliteitszorg, is gewonnen door de

Hofscholen, een samenwerkingsverband

van vier basisscholen in Bergeijk.

Meer hierover op www.onderwijsprijs.nl. 
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Het Rondeel blij met Onderwijsprijs

‘Keiblij’ en heel erg trots zijn het

team en de leerlingen van de basis-

school Het Rondeel in Den Bosch. 

Ze hebben de Nationale Onderwijs-

prijs gewonnen. Minister Maria van

der Hoeven van Onderwijs, die onlangs

nog te gast was op Het Rondeel,

reikte vorige week de prijs, de Bron-

zen Olifant, uit.

De algemeen toegankelijke basisschool,

lid van VOS/ABB, kreeg de prijs voor het

project De Uitdaging. Kinderen leren met

dit project letterlijk hun idealen waar te

maken. Een groepje van drie of vier leer-

lingen bedenkt zelf een uitdaging. Een

coach bespreekt het idee met hen en

begeleidt ze. De kinderen krijgen elk 

25 euro om hun idee waar te maken. 

Door hier slim mee om te gaan, weten zij

daar soms meer geld van te maken.

Het project heeft inmiddels flink de aan-

dacht getrokken. Andere scholen willen

het concept graag overnemen en de

plaatselijke pabo biedt een speciale
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Reorganisatie VOS/ABB

Vanaf 1 januari 2005 heeft het

VOS/ABB-bureau een nieuw manage-

mentteam. Vanaf die datum wordt

directeur/bestuurder Philip Geel-

kerken bijgestaan door Joop Vlaan-

deren, Robert Mentink en drs.

Marianne Backer. Dit is het gevolg

van de wijziging van de bestuurs-

structuur die vorig jaar is door-

gevoerd. 

Joop Vlaanderen is verantwoordelijk voor

het onderdeel Verenigingszaken. Het on-

derdeel Consulting, waarin ook de acti-

viteiten voor betaalde dienstverlening 

zijn ondergebracht, wordt aangestuurd

door Robert Mentink. Marianne Backer.

Marianne Backer heeft de leiding over het

LGC/LKC-secretariaat, dat de landelijke

geschillen- en klachtencommissies onder-

steunt.

Mr. Bart Wever die de afgelopen vijf jaar

plaatsvervangend directeur was, stapt

over naar VOS/ABB Consulting. Hij richt

zich daar op advisering bij strategische

vraagstukken, zoals positionering en

schaalvergroting/samenwerking. Daar-

naast houdt hij zich bezig met vraag-

stukken op het terrein van bestuurlijke 

en organisatorische vormgeving, zoals 

de invoering van het Raad van Toezicht-

model, arbeidsvoorwaarden van bestuur-

ders en interne besturingsmodellen. 

U kunt Bart Wever bereiken via het 

secretariaat van VOS/ABB Consulting,

Carolien de Vroege, 0348-405.206, 

cdevroege@vosabb.nl.

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl


Studiedag: Profilering van 
de school

VOS/ABB Consulting en communi-

catieadviesbureau Godding & Co 

bieden een inspirerende incompany-

studiedag aan: Profilering van de

school. Uitgangspunt is dat uw

onderwijsorganisatie een eigen

karakter, een eigen gezicht en zelfs

een eigen stem heeft. Wat is het

effect hiervan op de eigen organisa-

tie en de omgeving? Komt het beeld

dat anderen van uw school hebben

overeen met hoe u er zelf over

denkt? 

De wijze waarop u als onderwijsorganisa-

tie communiceert en de manier waarop u

zich presenteert, bepalen in grote mate

het succes van uw school: nieuwe leer-

lingen en hun ouders kiezen voor het

‘gezicht’ dat hun een goed gevoel geeft.

Eenheid na een fusie heeft meer kans van

slagen als alle communicatieneuzen

dezelfde kant op staan en een eenduidig

persbeleid gemakkelijker is te managen. 

Zowel voor in de communicatie naar bui-

ten toe als die binnen de organisatie zelf

geldt dat u met een goed doordacht plan

uitdagingen beter het hoofd biedt.

De juiste spirit

Een weloverwogen communicatiestrate-

gie is één, maar voor goede resultaten is

het belangrijk dat u niet alleen de struc-

tuur op orde heeft, maar ook energie

steekt in implementatie, innovatie en met

name cultuur: ‘je bent wat je uitstraalt’.

Wilt u een groter marktaandeel, dan zult 

u uw reputatie moeten versterken. 

Creatieve communicatie is daarvoor een

goede aanpak, maar het begint bij bewust

en resultaatgericht handelen, aanhouden

van maatgevende waarden, en het ver-

mogen en de bereidheid om te blijven

ontwikkelen.

Wie, wat, wanneer en hoe?

Tijdens onze incompany-studiedag krijgt

u nieuwe inzichten en praktische tips om

uw school (of scholen) op een professio-

nele manier te presenteren. 

Het unieke van deze studiedag is dat de

focus niet alleen op de organisatie, maar

ook op de mens ligt. U ontdekt welke

kwaliteiten en waarden in uw team

belangrijk zijn en hoe u noodzakelijke

competenties kunt ontwikkelen. Om uw

kracht zichtbaar te maken, zoeken we 

tijdens de studiedag naar aansprekende

anekdotes. In de daaropvolgende fase

wordt een aanzet gemaakt voor het com-

municatieplan. Hierin geeft u aan wanneer

u welke doelgroepen wilt aanspreken, 

en op welke wijze. Als de (creatieve) uit-

gangspunten vastliggen, kunt u aanslui-

tend de gewenste middelen realiseren,

zoals website, schoolgids, nieuwsbrief of

folders.

Het rendement

U krijgt beter inzicht in de mogelijkheden

om vanuit eigen kracht te werken aan 

een positieve beeldvorming van uw

onderwijsorganisatie. Er wordt een con-

creet begin gemaakt met de realisatie van

een effectieve strategie en communicatie-

middelen. Verwacht effect: uw school

geniet in toenemende mate van een 

grotere zichtbaarheid in de regio; relaties

leren uw school beter kennen. 

Ook ontstaat er gaandeweg een sterker

‘wijgevoel’ onder uw medewerkers. 

U verovert beetje bij beetje een aantrek-

kelijkere positie op de arbeidsmarkt en

verhoogt daardoor de continuïteit in de

leerlingenstroom.
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Studiedag

De studiedag ‘Profilering van de school’

wordt verzorgd door Raymond Godding

en Robert Mentink. Godding is adviseur

bij communicatieadviesbureau Godding 

& Co. Na enkele jaren onderwijsgerela-

teerde ervaring, begon hij in 1990 zijn

eigen bureau. Tot zijn klanten mag 

Godding onder meer diverse gemeenten,

de Federatie Voortgezet Onderwijs en

relaties van de Onderwijs Service Groep

rekenen. Robert Mentink is teamleader en

senior consultant bij VOS/ABB Consul-

ting. Hij bekleedde diverse management-

functies in het onderwijs. Robert heeft als

consultant veel ervaring in het begeleiden

van veranderingsprocessen. De aanvangs-

datum en de studie-inhoud worden in

overleg met u vastgesteld. De uiteindelijke

offerte is hieraan gerelateerd. Strategische

communicatie is immers maatwerk.

Informatie en aanmeldingen: 

VOS/ABB Consulting, Robert Mentink,

0348-405242, rmentink@vosabb.nl


Workshop: beleid en 
budgettering

Ben Verheijen van VOS/ABB Consul-

tancy organiseert in maart een

workshop over beleid en budgette-

ring. 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 zijn geld en mens-

kracht voor nodig. Budgettering is dus

cruciaal in dit proces. 

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 er 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 in Woerden.

Kosten: 100 euro per persoon.Inschrijven

via de website www.vosabbconsulting.nl

of bij Adriënne Severs-van Maurik,

asevers@vosabb.nl

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl


Meetjaar voorkomt tekorten 
bij lumpsum

De kans is erg gering dat kleine

basisscholen 10% van hun inkomsten

kwijtraken bij de invoering van lump-

sum, zoals in de Tweede Kamer werd

gesuggereerd. Het meetjaar, dat nog

in volle gang is, moet juist voorkomen

dat grote verschillen ontstaan tussen

de bedragen van de huidige en de

toekomstige bekostiging.

Het lopende schooljaar 2004/2005 is aan-

gewezen als het meetjaar, waarin exact

wordt vastgesteld hoeveel elke school op

dit moment aan bekostiging op declaratie-

basis ontvangt. Op basis daarvan worden

per 1 augustus 2006 het lumpsumbudget

én de overgangsregeling bepaald. Het is

van belang in het meetjaar goede bereke-

ningen te maken om tot een zuivere ver-

gelijking te kunnen komen.

VOS/ABB is daarom op dit moment bezig

een ondersteuningsgroep voor scholen

samen te stellen. In deze groep komen

mensen uit het veld zelf, die collega’s wil-

len bijstaan bij het maken van de juiste

berekeningen en het voorbereiden op

lumpsum, onder meer door de admini-

stratieve organisatie op orde te brengen.

De ondersteuners krijgen een praktische

scholing en zullen nog dit voorjaar aan de

slag gaan.

Pas als het lopende schooljaar (het meet-

jaar) is afgelopen, zal duidelijk worden of

de toekomstige bekostiging mee- of

tegenvalt. VOS/ABB expert Bé Keizer

hierover: ‘Door die opmerkingen in de

Tweede Kamer ontstaat misschien het

idee dat scholen er straks veel op achter-

uitgaan. Maar er is op dit moment nog

niets over te zeggen. Vaststaat dat de

overgang op macroniveau budgetneutraal

gebeurt; er is dus geen sprake van een

bezuiniging. Er kunnen weliswaar herver-

deeleffecten optreden, maar die zijn van

beperkte omvang’. 

Behalve de ondersteuningsgroep orga-

niseert VOS/ABB ook regelmatig work-

shops en cursussen over de komende

lumpsumbekostiging.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Nieuw stelsel vervanging/
werkloosheid uitgesteld

Het beoogde nieuwe stelsel voor de

bekostiging van vervanging en werk-

loosheid in het primair onderwijs is
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voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat

heeft minister Maria van der Hoeven

van OCW laten weten in een brief aan

de Tweede Kamer. 

Het was de bedoeling het stelsel in te

voeren op 1 augustus 2007, maar Van der

Hoeven heeft die datum voor onbepaalde

tijd losgelaten, omdat zij eerst de penibele

financiële positie van het Vervangings- en

het Participatiefonds op orde wil brengen.

Zij wil overleg met het bestuur van Vf/Pf

over een structurele oplossing.

Het uitstel heeft ook te maken met de 

vele beleidswijzigingen in het PO, zoals

lumpsum en achterstandenbeleid. Van der

Hoeven stelt de nieuwe invoeringsdatum

afhankelijk van de effecten en de risico’s

voor de scholen.

Eerder was al bekend dat de uittredings-

datum van het voortgezet onderwijs uit

Vf/Pf is uitgesteld. Dat was 1 augustus

2005, maar dat wordt hoogstwaarschijn-

lijk 1 januari 2006, zo staat in dezelfde

brief van de minister aan de Tweede

Kamer. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, 

8.30 uur-12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl 


Verkeersmentaliteit zaak 
van de school

Nieuwe wetgeving is niet nodig om

de verkeerssituatie rond scholen 

veiliger te maken. Het is meer een

kwestie van mentaliteit van onder

meer de scholen. Dit zegt VVD-

Tweede-Kamerlid Ruud Luchtenveld.

Luchtenveld reageerde op een onderzoek

dat de educatieve uitgeverij Malmberg liet

uitvoeren door Intomart/GfK. Dit onder-

zoek stond in het kader van een nieuwe

verkeersmethode voor het primair onder-

wijs. Uit het onderzoek kwam naar voren

dat de helft van de ongelukken en bijna-

ongelukken in het verkeer waarbij school-

gaande kinderen zijn betrokken, te wijten

zijn aan de onoplettendheid van de kinde-

ren zelf. Het onderzoeksrapport is bij de

opening van de NOT in Utrecht overhan-

digd aan minister Maria van der Hoeven

van OCW.

Wetgeving

Min of meer toevallig presenteerde ver-

keersveiligheidsorganisatie 3VO op dezelf-

de dag een onderzoek waaruit blijkt dat

de verkeerssituatie rond tweederde van

de scholen gevaarlijk is. 3VO pleit naar

aanleiding van dit onderzoek voor stren-

gere wetgeving, onder meer in de vorm

van meer 30-kilometerzones en het tijde-

lijk afsluiten van wegen bij scholen. Het

pleidooi van 3VO vond direct gehoor bij

GroenLinks. Tweede-Kamerlid Wijnand

Duyvendak kwam met vragen aan minis-

ter Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat.

Duyvendak wil een landelijke wet die het

verkeer rond scholen veiliger maakt. Ook

wil hij, net als 3VO, dat ouders de auto

laten staan en hun kinderen lopend of 

met de fiets naar school brengen.

Mentaliteit

VVD’er Luchtenveld ziet weinig in het 

pleidooi van 3VO en GroenLinks. Volgens

hem is het meer ‘een kwestie van menta-

liteit van ouders en schoolleidingen’, zo

liet hij weten aan persbureau Novum. 

‘Er moet iets gebeuren, maar er moet niet

meteen gegrepen worden naar het instru-

ment van regelgeving. Er kan beter goede

voorlichting worden gegeven; voorkomen

is beter dan genezen’, aldus Luchtenveld.

Zie ook www.3vo.nl en www.malmberg.nl.


Onderwijszorg: meer ruimte,
minder regels

De onderwijszorg moet meer samen-

hang gaan vertonen en eenvoudiger

van opzet worden. Dat blijkt uit ant-

woorden van minister Maria van der

Hoeven van OCW aan de Tweede

Kamer. 

De discussienota ‘De organisatie van de

onderwijszorg’ van VOS/ABB en de PvdA-

notitie ‘Géén kind tussen wal en schip’

hebben de Tweede Kamer en de minister

ervan overtuigd dat de onderwijszorg

beter moet. In september aanstaande

komt de minister met concrete voor-

stellen.

Meer ruimte, minder regels

Van der Hoeven geeft onder meer aan dat

zij de regionale partijen meer ruimte wil

bieden om een sluitende aanpak te ont-

wikkelen voor kinderen die extra zorg

nodig hebben. Daarbij denkt de minister

in eerste instantie aan de schoolbesturen

en het management.

De minister zegt op korte termijn met

maatregelen te komen tegen de proble-

men die zich voordoen in de verwijzing,

indicatiestelling en inzet van ambulante

begeleiding. De termijn voor herindicatie

gaat van twee naar drie jaar. 

De minister liet ook weten met minder

ingewikkelde indicatiestellingen te komen.

‘Het moet eenvoudiger, efficiënter en 

vanuit kinderen en ouders gezien effec-

tiever.’

Niet leuker, wel makkelijker

Hoewel bijna de hele Tweede Kamer aan-

drong op opheffing van de Landelijke

Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI),
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blijft de minister van mening dat de LCTI

moet blijven bestaan. Ook relativeerde zij

de kritiek op de Commissie voor Indicatie-

stelling (CvI). ‘Je zult moeten indiceren 

in het belang van kinderen en ouders’.

Maar het kan wel simpeler, erkent ze:

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel

makkelijker’.

VOS/ABB en de Algemene Rekenkamer

pleiten voor meer geld voor onderwijs-

zorg, maar de minister zegt dat ze daar-

voor onvoldoende budget heeft. Wel wil

de minister inzetten op meer deskundig-

heid van leerkrachten. Ze wees daarbij

ook op maatregelen die al voor een deel

in gang zijn gezet met de invoering van de

Wet Beroepen in het Onderwijs, zoals

specialisatiecursussen.

Autonomie is groot goed

De minister voelt niets voor een sluitende

definitie van onderwijszorg, zoals door de

Tweede Kamer werd geopperd. Zoals in

de notie ‘Koers PO’ is opgenomen, bena-

drukt ze nog eens dat de autonomie van

scholen een groot goed is. Dit betekent

dat er ruimte moet zijn voor verschillende

opvattingen over zorg. 

Uit het debat kunnen we concluderen dat

de Tweede Kamer en de minister de

mening van VOS/ABB delen dat de

onderwijszorg in PO en VO veel te com-

plex is. Het past ook niet bij regionale en

lokale ideeën en oplossingen. 

Samen met de ledencommissies PO,

VO en WEC moeten we de komende 

tijd toewerken naar meer ruimte en 

minder regels. Hierbij staat uiteraard één

ding voorop: een goed traject voor elk

kind.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Stuurgroep herkent knelpunten
in leerlingenzorg

De stuurgroep Kwaliteit van de 

leerlingenzorg in VMBO en Praktijk-

onderwijs herkent veel van de knel-

punten die de Algemene Rekenkamer

vorige maand heeft gesignaleerd in

het rapport ‘Zorgleerlingen in het

VBO’. De stuurgroep meldt al te zijn

begonnen met de aanpak van een

aantal knelpunten.

De stuurgroep onderschrijft de constate-

ring van de Algemene Rekenkamer dat

het onderwijs niet volledig aansluit bij alle

doelgroepen van het VMBO. ‘Aanbod en

onderwijsproces zijn niet toereikend voor

alle doelgroepen’, zo staat in een reactie.

Ook onderkent de stuurgroep dat de

opvang van probleemjongeren veel vergt

van de leerlingenzorg, zelfs ‘meer dan met

de huidige mogelijkheden in redelijkheid

gevraagd kan worden’. De groep wil deze

problematiek aanpakken in samenwerking

met de stuurgroepen WSNS Plus en Kwa-

liteit Speciaal, en in overleg met de scho-

len en samenwerkingsverbanden in het

speciaal onderwijs. Uitgangspunt is dat

de oplossing vanuit de scholen en hun

omgeving moet komen.

Intussen is de werkgroep begonnen met

versterking van het management van

scholen, de ontwikkeling van een kader

voor zelfevaluatie, en met de verbetering

van de aansluiting tussen (speciaal) basis-

onderwijs en VMBO/Praktijkonderwijs.

Daarnaast werkt de stuurgroep aan een

betere samenwerking tussen scholen en

instanties voor jeugdhulpverlening.

De complete reactie van de stuurgroep

Kwaliteit van de leerlingenzorg in VMBO

en Praktijkonderwijs is te lezen op de

website www.leerlingenzorgvmbopro.nl.


Onderwijsachterstanden samen
met WSNS 

Voor een goede coördinatie van het

onderwijsachterstandenbeleid is de

projectgroep Wsns-oab opgericht.

Deze projectgroep onder leiding 

van Roel Weener van VOS/ABB

maakt deel uit van de Stuurgroep

WSNS+.

Wsns-oab bestaat uit vertegenwoordigers

van de besturenorganisaties (waaronder

dus VOS/ABB), de Algemene Vereniging

van Schoolleider (AVS) en een waarnemer

van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG). De nieuwe project-

groep heeft tot doel enkele landelijke 

activiteiten te continueren van het 

Transferpunt Onderwijsachterstanden, 

dat per 1 augustus 2004 is opgeheven. 

Een integrale aanpak van leer- en onder-

wijsachterstanden brengt met zich mee

dat schoolleiding en team zich bewust

moeten zijn van de verschillen en overeen-

komsten tussen WSNS en de bestrijding

van onderwijsachterstanden. De school

moet een weloverwogen keuze maken die

voor de leerlingenpopulatie het meest

geschikt is.

Wsns-oab legt zich toe op:

• basisscholen met veel leerlingen van

laagopgeleide ouders

• doorgaande lijn van taalonderwijs van

voorschool tot voortgezet onderwijs

• sociaal-emotionele ontwikkeling en

sociale competentie

Zie ook www.onderwijsachterstanden.nl

Informatie: Roel Weener, 0348-405224,

rweener@vosabb.nl of Ans Schipper,

0348-405.807, aschipper@vosabb.nl
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Restitutie premie Vervangings-
fonds

De helpdesk van VOS/ABB krijgt 

veel vragen over het niet verstrekken

van de bonus (restitutie) op de 

premie van het Vervangingsfonds (Vf).

VOS/ABB wijst erop dat besturen

bezwaar kunnen maken. 

Het achterhouden van de restitutie zet

kwaad bloed bij de besturen. Soms 

hebben ze geld geïnvesteerd om voor de

restitutie in aanmerking te komen. Het valt

dan ook zwaar nu dit geld er niet komt.

VOS/ABB is vertegenwoordigd in het

bestuur van het Vf/Pf en staat als zodanig,

gelet op de penibele financiële positie van

de fondsen, achter het besluit. Toch wijst

VOS/ABB op de mogelijkheid dat be-

zwaar kan worden aangetekend bij het

bestuur van Vf. Dit moet gebeuren binnen

zes weken na ontvangst van de afwijzings-

brief.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Pensioenpremies ex-werknemers

Het Participatiefonds (Pf) zoekt naar

een oplossing voor de betaling van

achterstallige pensioenpremies voor

ex-werknemers. Voor de toekomstige

betaling van pensioenpremies voor

ex-werknemers is al wel een oplos-

sing gevonden.

Veel scholen zijn onlangs onaangenaam

verrast door een brief van het ABP waarin

melding werd gemaakt van nog niet

betaalde pensioenpremies voor ex-werk-

nemers met recht op WW. De achterstand

in premiebetaling is ontstaan doordat

UWV, anders dan USZO, deze premies

niet aan het ABP heeft afgedragen. 

Het exacte bedrag van de achterstallige

premies krijgen de eerder aangeschreven

schoolbesturen in april van het ABP te

horen. Het gaat dan alleen om het werk-

geversdeel. Vanaf september 2005 wil het

ABP beginnen met de feitelijke incasso

van de achterstallige premies.

Onwenselijk

Het bestuur van het Pf vindt deze gang

van zaken onwenselijk. Het is daarom met

OCW op zoek naar een oplossing. Hier-

voor is voldoende geld nodig, waarmee

het Pf in één keer de achterstallige pre-

mies voor de aangeschreven school-

besturen kan betalen, en wel voordat 

het ABP begint met de feitelijke incasso.

Gelet op de slechte financiële positie van

de fondsen, is dit niet eenvoudig. Wij blij-

ven u op de hoogte houden.

Onuitvoerbaar

Een ander probleem is de toekomstige

premiebetaling voor ex-werknemers. 

De huidige regeling waarbinnen de werk-

gever zowel het werkgevers- als het werk-

nemersdeel van de pensioenpremie moet

voldoen, is praktisch onuitvoerbaar als 

het gaat om het innen van het werknemers-

deel bij de ex-werknemers. Voor dit pro-

bleem is een oplossing gevonden. Tot 

1 april 2005 blijven ex-werknemers met

recht op WW voor 50% pensioen opbou-

wen. Vanaf 1 april 2005 bouwen zij nog

voor 37,5% pensioen op. Als zij dat wil-

len, kunnen ze de resterende 12,5% pen-

sioenopbouw zelf bij het ABP regelen.

Driekwart

Zoals het pensioenreglement voorschrijft,

blijven werkgevers na ontslag het werk-

geversdeel van de pensioenpremie (drie-

kwart) betalen voor ex-werknemers met

recht op WW. Die bouwen vanaf 1 april

2005 op basis hiervan voor 37,5% pen-

sioen op, namelijk driekwart van de voor-

malige 50%. Het ABP brengt deze premie

bij werkgevers in rekening. In april volgt

een eerste indicatie van de kosten. De

factuur volgt later. Werkgevers betalen

dus alleen het werkgeversdeel van de

pensioenopbouw van hun ex-werknemers

die recht hebben op WW. Kiezen ex-werk-

nemers ervoor vanaf 1 april 2005 ook

voor de resterende 12,5% pensioen op te

bouwen, dan betalen zij de premie hier-

voor rechtstreeks aan het ABP. 

Onderzocht wordt nog hoe in de toekomst

de betaling van het werkgeversdeel kan

worden vereenvoudigd. Het participatie-

fonds voert hierover nog gesprekken met

OCW. Wij houden u op de hoogte.

Zie ook www.abp.nl

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405.277, jvanwillegen@vosabb.nl


Levensloopregeling en versterkt
pensioen

In het sociaal akkoord zijn afspraken

gemaakt over VUT/prepensioen en

de levensloopregeling. Terwijl de

wetsvoorstellen nog bij de Eerste

Kamer liggen, onderzoeken pensioen-

deskundigen van sectorwerkgevers

en de vakbonden welke varianten

mogelijk zijn. Hier volgt kort de stand

van zaken.

Wat gebeurt er met VUT/FPU?

Het blijft ook straks mogelijk van deze

regelingen gebruik te maken. De fiscale

voordelen van het sparen voor VUT en

prepensioen verdwijnen echter geleidelijk.

Hierdoor worden deze voorzieningen

|                 | jaargang 7 | 4 feb 2005 | nr. 26



hoogstwaarschijnlijk te duur en daardoor

oninteressant. Van 2006 tot 2011 wordt

de werkgeversbijdrage belast met 26%.

Daarna gaan werkgevers zelfs 52%

belasting betalen. Werknemers kunnen na

1 januari 2006 nog maar de helft van de

premie aftrekken van de belasting. Na

2011 is dit helemaal niet meer mogelijk.

Het ligt daarom voor de hand dat de 

premies die nu aan VUT/FPU worden

besteed, een nieuwe bestemming krijgen.

Er worden op dit moment twee alternatie-

ven besproken: de levensloopregeling en

het versterkt ouderdoms- en nabestaan-

denpensioen (OP/NP).

Levensloopregeling

Per jaar mag maximaal 12% van het 

salaris worden gespaard tot een maximum

van 210% salaris. Dit geld wordt ingelegd

bij een verzekeringsmaatschappij of 

Loyalis. De filosofie achter het percentage

van 210 is dat een werknemer er gedu-

rende 3 jaar verlof tegen 70% van zijn

salaris kan opnemen. Dit verlof kan tussen-

tijds of direct voorafgaand aan de pensio-

nering worden opgenomen. Anders dan

bij spaarverlof wordt geen tijd voor tijd

maar geld gespaard. 

Het maximum van 210% wordt afgeme-

ten aan het ingelegde geld. Het uiteinde-

lijk aan verlof te besteden bedrag kan 

– afhankelijk van het behaalde rendement

op de gespaarde gelden – hoger of lager

uitpakken. Het risico ligt bij de individuele

werknemer. 

De levensloopregeling gaat niet samen

met de spaarloonregeling; werknemers

moeten kiezen. Bij ontslag blijft het

levensloopsaldo staan. De werknemer

kan in zijn nieuwe baan verder sparen.

Wanneer iemand niet meer aan het werk

komt, zal het saldo worden toegevoegd

aan het pensioen. 

Versterkt pensioen

Het is mogelijk om extra pensioen op te

bouwen. Het surplus kan dan worden

gebruikt om enkele jaren eerder te stop-

pen met werken. De extra pensioen-

opbouw kan worden gerealiseerd door de

franchise te verlagen of door meer premie

te betalen. De huidige franchise is het

bedrag dat overeenkomt met het gedeelte

van het inkomen dat al wordt gedekt door

de AOW: € 13.000,–. Door de franchise te

verlagen naar bijvoorbeeld € 11.000,–,

wordt over een groter bedrag pensioen

opgebouwd. Het uiteindelijke pensioen is

dan hoger. Een andere mogelijkheid is om

de pensioenpremie te verhogen van 1,9%

naar maximaal 2,25%.

De overheidswerkgevers hebben een

voorkeur voor de levensloopregeling, ter-

wijl de werknemers een voorkeur hebben

voor het versterkt pensioen. De komende

maanden zullen werkgevers en werk-

nemers bepalen aan welke regeling de

premieruimte VUT/FPU wordt besteed

vanaf 1 januari 2006. De invoering van de

levensloopregeling of het versterkt pen-

sioen zal geen gevolgen hebben voor de

BAPO-regeling. 

Het laatste woord is nog lang niet gezegd

in deze discussie. Wij blijven u op de

hoogte houden.

Informatie: Hans van Willegen,

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Discussie over dubbele wacht-
lijsten 

Dubbele wachtlijsten om segregatie

op scholen te voorkomen. Is dat een

goede oplossing? De Onderwijsraad,

die hierover een advies voorbereidt,

is op internet een discussie begon-

nen, en nodigt ouders, leerlingen en

onderwijzend personeel uit om mee

te praten. 

In Rotterdam wordt op sommige scholen

al gewerkt met dubbele wachtlijsten, één

voor autochtone leerlingen en één voor

allochtone leerlingen. Het is een manier

om ervoor te zorgen dat de school een

afspiegeling wordt en blijft van de wijk

waarin hij staat. Naar aanleiding van de

commotie die hierover eind vorig jaar 

ontstond, heeft minister Maria van der

Hoeven van OCW de Onderwijsraad

gevraagd een advies uit te brengen. 

Dit advies wordt in mei verwacht. 

De raad zal onder meer kijken naar de

vraag of dubbele wachtlijsten juridisch

haalbaar zijn, maar ook naar mogelijke

praktische succes- en faalfactoren van dit

initiatief. Daarnaast onderzoekt de Onder-

wijsraad mogelijke alternatieven, aan de

hand van ervaringen elders in Nederland.

Omdat integratie erg leeft in de Neder-

landse samenleving, is de Onderwijsraad

een discussieplatform gestart op de eigen

website. De raad wil graag meningen

horen over dubbele wachtlijsten, maar

ook ervaringen hiermee of met andere 

initiatieven van gemeenten of scholen

gericht op integratie van allochtonen en

autochtonen in het basis- of voortgezet

onderwijs.

Zie www.onderwijsraad.nl bij onderwerp

‘Tegengaan zwarte en witte scholen’. 


Enquête Protocol School-
zwemmen

Het ministerie van OCW laat een

enquête houden onder scholen,

zwembaden en gemeenten. 

Onderwerp is het Protocol School-

zwemmen. 
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Het Protocol Schoolzwemmen is enkele

jaren geleden opgesteld nadat tijdens

schoolzwemmen een kind was verdron-

ken. In het protocol ligt vast welke verant-

woordelijkheden de scholen en de zwem-

baden hebben. Het is momenteel niet

duidelijk in hoeverre het protocol bekend

is en wordt toegepast. Het protocol moet

bekend zijn bij iedereen die zich met

schoolzwemmen en/of natte gymnastiek

bezighoudt. Daarom is besloten is om een

enquête te houden onder scholen, zwem-

baden en gemeenten. Het onderzoek zal

bij scholen steekproefsgewijs plaatsvinden. 

Na de voorjaarsvakantie zal LC Nederlands

Instituut voor lokale Sport & Recreatie een

vooraankondiging over de enquête ver-

sturen. De enquête wordt daarna binnen

een maand telefonisch uitgevoerd door

het Nederlands research instituut voor

recreatie en toerisme b.v. (nrit). VOS/ABB

roept haar leden op aan de enquête mee

te werken.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Kabinet bespreekt BTW 
op cd-roms

VOS/ABB is verheugd dat minister

Maria van der Hoeven van OCW over-

leg heeft met staatssecretaris Joop

Wijn van Financiën over het hoge

BTW-tarief op digitaal lesmateriaal.

VOS/ABB dringt er al langer op aan

het tarief van 19% te verlagen.

Het ministerie van OCW liet eind vorige

week weten dat Van der Hoeven en Wijn

de problematiek met elkaar bespreken.

Kern ervan is dat voor schoolboeken een

BTW-tarief van 6% geldt, maar dat op

digitale content, zoals cd-roms, 19%
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wordt geheven. Dit betekent dat boeken

waar een cd-rom bij wordt geleverd, extra

duur zijn.

Het hoge tarief voor digitale content

dateert nog uit de tijd dat het niet gebrui-

kelijk was dat bij lesmethoden cd-roms

zaten. Het hoge tarief is een gevolg van

besluitvorming destijds uit Brussel. De

Europese Commissie, het dagelijks

bestuur van de Europese Unie, is de

instantie die het hoge tarief kan verlagen. 

VOS/ABB sneed de BTW-problematiek

eerder aan in de discussie over de almaar

stijgende schoolkosten. In november ging

al een gezamenlijke noodkreet uit van

VOS/ABB en andere besturenorganisa-

ties, ouders en schoolmanagers over de

schoolkosten. De organisaties riepen op

tot afschaffing van het lesgeld en de kos-

ten van schoolboeken. Ook de SP kwam

tot een dergelijke oproep. 

Met internet BTW omzeilen

Intussen heeft de Stichting ICT op School

uitgevers opgeroepen om het digitale les-

materiaal niet meer op cd-rom te zetten,

maar gratis via internet beschikbaar te

stellen. Dan kunnen scholen er toch

gebruik van maken, zonder het hoge

BTW-tarief te hoeven betalen. Bijkomend

voordeel is dat de uitgeverijen dan goed-

koper werken, omdat zij geen cd-roms

meer hoeven te maken. Een andere 

suggestie van ICT op School is om meer

informatie op cd-roms te zetten. Zo 

kunnen de uitgeverijen het effect van het

hoge BTW-tarief in elk geval deels teniet-

doen. 

Zie ook www.ictopschool.net 

en www.vosabb.nl.

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl 


Symposium: regierol gemeenten

De toekomstige positie van de lokale

overheid in het primair en voortgezet

onderwijs is onderwerp van een sym-

posium op vrijdag 4 maart in Utrecht.

Dit naar aanleiding van de recent 

verschenen studie ‘Omstreden

gemeentelijk onderwijsbeleid’ van

prof. Dick Mentink.

Mentink bekleedt de bijzondere leerstoel

‘Onderwijsrecht op pluriforme grondslag’

aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

In zijn studie analyseert hij het gemeen-

telijk onderwijsbeleid over een langere

periode tot eind 2004. Mentink komt met

het voorstel af te stappen van uniforme

decentrale regelgeving. Hij pleit voor 

het model van wetgeving-op-maat per

gemeente. Het onderwerp is actueel door

de politieke discussies over de beleids-

nota’s Koers PO en Koers VO. Naar aan-

leiding van die nota’s heeft de Tweede

Kamer minister Van der Hoeven per motie

verzocht een heldere visie te ontwikkelen

over de bestuurlijke verhoudingen tussen

overheid en onderwijs.

Het symposium, op 4 maart vanaf 14 uur,

wordt georganiseerd door de Stichting

Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op

Pluriforme Grondslag. In deze stichting

participeren het Algemeen Pedagogisch

Studiecentrum (APS), het Contactcentrum

Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO),

de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) en

VOS/ABB.

Aanmelden kan per mail bij het secreta-

riaat van VBS: telefoon 070-33.15.211,

fax 070-38.14.281, lhulst@vbs.nl. 

Begin februari ontvangt u dan de officiële

uitnodiging en het programma van het

symposium, dat wordt gehouden bij APS,

Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht. 




Vernieuwde brochure over 
pesten

De landelijke ouderorganisaties heb-

ben de brochure ‘Pesten op school.

Hoe ga je er mee om?’ vernieuwd. 

In de vernieuwde brochure kunnen ouders

en scholen terecht voor het Nationaal

Onderwijs Protocol, dat scholen, ouders

en leerlingen kan helpen bij het maken

van afspraken tegen pesten. De brochure

gaat ook in op digitaal pesten via e-mail,

internet en mobiele telefoon. Deze vorm

van pesten is in opkomst en veroorzaakt

steeds meer problemen. De brochure is te

bestellen bij de vier landelijke organisatie

voor ouders in het onderwijs. Leden beta-

len 4,35 euro; niet-leden 8,70 euro.

Zie ook www.voo.nl


Zwijndrecht maakt Unicef-
informatiebrief

De vijf openbare scholen in Zwijn-

drecht die meedoen met het project

Wereldklassen, maken een eigen 

Unicef-informatiebrief. Hierin doen

ze kort verslag van de stand van

zaken.

De vijf scholen uit Zwijndrecht die zich 

bij het project Wereldklassen hebben aan-

gesloten, zijn De Develhoek, De Tandem,

de Koningin Julianaschool, De Dolfijn en

De Twee Wieken. De activiteiten en deel-

nemende groepen verschillen per school.

Zo staat in de nieuwsbrief dat op de

Develhoek de groepen 6 tot en met 

8 meedoen. De kinderen hebben op een

markt allerlei knutselwerkjes verkocht aan

de ouders. De opbrengst kwam ten goede

aan Unicef. Op de Koningin Julianaschool

nemen de groepen 3 en 4 deel aan Wereld-

klassen. Er is een gastles van Unicef ge-

weest en de leerlingen hebben een mini-

rommelmarkt gehouden. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl


Nieuwe folder over Tredin

Bij deze nieuwsbrief zit een hand-

zame folder over het gezamenlijke

aanbod van VOS/ABB en de arbo-

dienst Tredin. Het aanbod houdt in

dat leden van VOS/ABB korting 

krijgen op het verzuimpakket van

Tredin. 

Deze arbodienst-nieuwe-stijl introduceert

op scholen een helder en doeltreffend

verzuimbeleid, dat – zo wijst de praktijk

inmiddels uit – al snel leidt tot verminde-

ring van verzuim. Het verzuimpakket is

zodanig opgezet dat alle partijen er be-

lang bij hebben als het verzuim vermin-

dert. Vandaar de spectaculaire resultaten.

U leest er alles over in de folder. Ook kunt

u informatie vinden op www.tredin.nl en

www.vosabb.nl. 
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Voorjaarsstop

Dit is de laatste Nieuwsbrief PO
vóór de voorjaarsvakantie. 

De eerstvolgende Nieuwsbrief PO
verschijnt op vrijdag 4 maart. 
De e-mailversie krijgt u al op

woensdag 2 maart. 



 

 
 
Onze school 

 
Openbare Basisschool 

‘De Kern’ 
Ede 

De Kern is de eerste brede school 
in een aantrekkelijke groene 
nieuwbouwwijk. 
De school is voortdurend in 
beweging en zal uiteindelijk 
groeien naar maximaal 16 
groepen. 
Een enthousiast jong team  
(7 collega’s) en zeer betrokken 
ouders hebben de wens de 
benoeming van de nieuwe 
directeur op zo kort mogelijke 
termijn in te laten gaan.  
 
 
Het bestuur 
De twaalf openbare basisscholen 
binnen de gemeente Ede zijn 
verzelfstandigd en worden 
bestuurd door een centrale 
bestuurscommissie.  
 
De dagelijkse leiding is in handen 
van de Algemeen Directeur. 
 

 
 
De omgeving 
De gemeente Ede is bekend om 
haar prachtige omgeving, met 
onder meer de Ginkelse heide, 
bossen en recent vernieuwd 
dorpscentrum. 

In verband met het aanvaarden van een andere functie binnen het 
openbaar onderwijs Ede van de voormalige directeur, zoekt Openbare 

Basisschool De Kern 

Herhaalde oproep 
 

 een initiatiefrijke directeur m/v 
(WTF 1,000) 

 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 

�� flexibel, daadkrachtig en deskundig is 
�� een onderwijsvisie heeft die aansluit bij het onderwijsconcept 

van De Kern (samenwerkend leren) 
�� coachend leiding geeft met oog voor het evenwicht tussen 

eenheid en verscheidenheid 
�� beschikt over relevante opleiding en ervaring 
�� communicatief vaardig is en kan omgaan met verschillende 

interne en externe belangen 
�� samen met leerlingen, ouders en team een actieve bijdrage 

levert aan een stimulerend leer - en leefklimaat waarin 
iedereen respect voor elkaar heeft 

�� bewust kiest voor een openbare school die een afspiegeling 
wil zijn van de wijk 

 
In een gesprek met u blijkt dat: 

�� u in staat bent De Kern verder in de wijk te positioneren 
�� u een spilfunctie binnen een brede school ambieert  
 

De procedure: 
Sollicitatiebrieven, voorzien van curriculum vitae en referenties kunt u 
voor 16 februari 2005 zenden naar: Bureau PROO, t.a.v. de heer 
H.G.J. Bijl, algemeen directeur, Postbus 634, 6710 BP  EDE 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau PROO, 
telefoonnummer: 0318 – 611631  
De eerste gesprekken zullen 21-02-2005, in de avonduren 
plaatsvinden. 

 



Stichting Radius zoekt een 

Algemeen Directeur (0,8 - 1,0 fte)
De algemeen directeur is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de voorbereiding, ontwikkeling

en uitvoering van het (strategisch) beleid van de organisatie en is tevens hoofd van het bestuursbureau. 

De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Het bestuur verwacht bij de beleidsbepaling

bestuurlijke ondersteuning van de algemeen directeur. 

Sinds januari 2003 is het bestuur van de stichting Radius 

verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de 

gemeente Franekeradeel. Radius is een organisatie met elf  

basisscholen, waaronder een SBO-school en een school voor 

anderstaligen. In totaal heeft Radius ca. 1150 leerlingen en 140 leerkrachten. 

In de afgelopen twee jaar heeft het verzelfstandigingsproces veel aandacht gevraagd van bestuur en

directie. Een van de opgaven waar Radius nu voor staat, is om door krachtenbundeling de positie

verder te versterken. Ervaring heeft geleerd dat van de algemeen directeur vooral een zakelijke

benadering gevraagd wordt, bij voorkeur vanuit bekendheid met het onderwijs.

De algemeen directeur is voorzitter van het directeurenberaad en laat zich door dit beraad

informeren en adviseren. Hij/zij kan zich laten ondersteunen door deskundigen van binnen 

en buiten de organisatie.

www.stichtingradius.nl
Scholen met een eigen gezicht

Werkzaamheden
• draagt zorg voor de (strategische)

beleidsontwikkeling en -uitvoering
van de organisatie als geheel;

• geeft leiding aan de
onderwijskundige ontwikkeling 
van Radius;

• is belast met de afstemming en
coördinatie van de uitvoering van
het beleid in de scholen;

• geeft leiding aan de organisatie;
• vertegenwoordigt de organisatie

naar derden en behartigt de
belangen van de organisatie.

Functie-eisen
• academisch werk- en denkniveau;
• financieel inzicht en een

bedrijfsmatige, klantgerichte en
flexibele instelling;

• goede kennis van relevante
wetgeving; 

• gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en vaardigheden in
het hanteren van diverse belangen;

• voorstander van openbaar
onderwijs.

Rollen en competenties:
• boegbeeld, onderhandelaar en

krachtenbundelaar (extern en
intern), stimulator;

• pro-actief, inspirerend, realistisch,
overtuigend, open voor
vernieuwing.

Radius biedt:
• een boeiende functie in een zich

ontwikkelende organisatie;
• een bestuur dat op afstand bestuurt

en tevens klankbord is voor de
directie;

• een bij de functie passende
salariëring.

Informatie
Voor informatie over deze functie kunt
u bellen met de heer M. Snel (interim-
directeur), tel. 06 - 53 66 33 16.
Voor het opvragen van een
informatiepakket kunt u contact
opnemen met het bestuursbureau, 
tel. 0517 - 383 548.

Sollicitatie
Uw reactie kunt u sturen naar: 
Bestuur van de stichting Radius, 
t.a.v. de heer M. Snel, Postbus 70,
8800 AB  Franeker. Of per e-mail:
info@stichtingradius.nl.

Uw brief moet uiterlijk 16 februari a.s.
ontvangen zijn. De selectie is op 
18 februari. De eerste gespreksronde
vindt plaats op vrijdag 25 februari. 
Een assessment kan deel uitmaken van
de sollicitatieprocedure en is gepland
op 3 maart.



 
 
Het gemeentebestuur van Staphorst is voor bovengenoemde openbare basisschool op zoek 
naar een nieuwe 
 

Full time directeur (m/v) 
 
die met ingang van het nieuwe schooljaar kan beginnen 
 
 
Schoolgegevens: 
"de Berkenhorst", die is 
gesitueerd in een groei-
ende wijk, telt momenteel 
139 leerlingen, verdeeld 
over 6 groepen.  
 
De school is gehuisvest 
in een nieuwe combi-
school, waarvan ook de 
bijzondere CNS-basis-
school deel uitmaakt. 
 
Op deze school werken 
14 actieve en gemoti-
veerde leerkrachten. 
Collegiale consultatie 
wordt op de school als 
zeer waardevol ervaren.  
 
Zorgverbreding en 
vormen van adaptief 
onderwijs krijgen volop 
aandacht. 
 
Er wordt grote waarde 
gehecht aan een veilig 
pedagogisch klimaat met 
aandacht en zorg voor 
het individuele kind. 
 

Wij verwachten van de kandidaat dat hij/zij: 
��de doelstelling van het openbaar onderwijs onderschrijft; 
��ervaring heeft in het leidinggeven en de opleiding schoolleider 

heeft gevolgd of bijna heeft afgerond; 
��visie heeft op verantwoorde onderwijsvernieuwing en 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs; 
��in staat is een team te inspireren en te motiveren op basis van 

een gemeenschappelijk gedragen onderwijsvisie; 
��waarde hecht aan een optimale samenwerking met alle andere 

schoolgeledingen; 
��zorg draagt voor een positief schoolklimaat voor de kinderen en 

het team; 
��bereid is lesgevende taken te doen; 
��goede contactuele eigenschappen heeft. 
 
Overige informatie: 
��een psychologisch onderzoek kan onderdeel zijn van de 

sollicitatieprocedure; 
��het salarisniveau is vastgesteld op schaal DA.  
��bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur, lettend op de 

samenstelling van het team, uit naar een mannelijke directeur. 
 
Wilt U meer weten? 
Informeer dan bij de heer E. Ypey (interim-directeur), tel. 0522-
461359 (maandagmiddag, woensdag en vrijdagmorgen op school) 
Als u vooraf een kennismakingsbezoek aan de school wilt 
brengen, dan bent u van harte welkom. 
 

 
Sollicitaties. 
Voor 12 februari 2005 a.s. richten aan burgemeester en wethouders van Staphorst, Postbus 
2 7950 AA Staphorst (linkerbovenhoek vacature obs Staphorst) of naar het e-mail adres: 
J.Hattem@Staphorst.nl 
 

 
obs "de Berkenhorst" 
Staphorster Kerkweg 40 
7951 JS  Staphorst 


