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een andere school kunnen aanwijzen.

De PvdA wil verder dat ook voor het bij-

zonder onderwijs algemene acceptatie-

plicht gaat gelden. 

In het VVD-manifest ‘Om de vrijheid’ 

verliest artikel 23 het van artikel 1 in de

Grondwet. De VVD stelt het verbod op

discriminatie boven dat van de vrijheid van

onderwijs. De VVD heeft in haar manifest

ook opgenomen dat homoseksuele leer-

krachten nooit om hun geaardheid mogen

worden geweigerd. De VVD pleit net als de

PvdA voor een algemene acceptatieplicht.

Het manifest moet nog worden goed-

gekeurd op het VVD-congres in mei.

Minister Van der Hoeven zegt dat de

wens om artikel 23 anders in te vullen,

voorkomt uit de angst voor de islam. 

Zij wil niets veranderen aan het artikel,

omdat dit volgens haar een einde aan 

de vrijheid van onderwijs betekent en 

de terugkeer van het ‘staatsregentisme’.

Meer op www.vosabb.nl
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Uitnodiging themabijeenkomsten

Politiek stort zich op artikel 23

Grondwetsartikel 23 over de vrijheid

van onderwijs staat volop in het

nieuws. De PvdA presenteerde

onlangs een plan om het artikel te

moderniseren. De VVD heeft in haar

jongste manifest opgenomen dat de

invloed van artikel 23 moet worden

beperkt. CDA-minister Maria van 

der Hoeven geeft tegengas. Zij blijft

grote waarde hechten aan het artikel.

In de PvdA-notitie ‘Ouders en scholen

samen sterk – De vrijheid van onderwijs

opnieuw ingevuld’ stelt de partij onder meer

het Leerlingen Populatie Plan (LLP) voor.

Elke gemeente zou met het LLP een instru-

ment in handen moeten krijgen om autoch-

tone en allochtone leerlingen gelijkmatiger

over de verschillende scholen te spreiden.

Ook wil de PvdA dat ouders bij aanmel-

ding van hun kind een lijstje invullen met

daarop de scholen van hun voorkeur. Als

de school van de eerste keuze vol is, zou

de gemeente in overleg met de ouders
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‘Kabinet moet spreiding 
mogelijk maken’

Het spreidingsbeleid kwam de afge-

lopen tijd ook op lokaal niveau in het

nieuws. CDA-Tweede-Kamerlid Jan

Jacob van Dijk zegt als voorzitter 

van de stichting Christelijk Primair

Onderwijs Betuwe (CPOB) dat het

kabinet schoolbesturen en gemeen-

ten instrumenten in handen moet

geven om de segregatie in het onder-

wijs tegen te gaan.

Directe aanleiding voor zijn uitspraak is 

de afwijzing door het Commissie Gelijke

Behandeling (CGB) van het spreidings-

beleid in Tiel. Van Dijk fungeert als woord-

voerder namens de drie schoolbesturen in

Tiel en de gemeente.

De CGB oordeelt dat het spreidingsbeleid

in Tiel niet door de beugel kan. Dit oordeel

baseert de commissie op het feit dat het

beleid uitgaat van de hoeveelheid 1.9-leer-

lingen van de scholen. Als een school er

daar te veel van heeft, kan in overleg met

de ouders worden besloten kinderen door

te verwijzen naar een andere school. In

feite zijn 1.9-leerlingen allochtone kinderen.

Dit betekent, zo laat de CGB weten, dat de

betrokken schoolbesturen en de gemeente

Tiel discrimineren op grond van ras. 

Woordvoerder Van Dijk is teleurgesteld

over de uitspraak. Hij wijst erop dat het

beleid al sinds 1993 succesvol is. 

‘Er zijn geen zwarte scholen meer in Tiel,

ze zijn allemaal gemengd’. De commissie

baseert zich volgens Van Dijk op twee

zaken ‘waarin misschien iets niet goed is

gegaan’. Het gaat om twee inschattings-

fouten of kinderen konden worden aan-

gemerkt als 1.9-leerling. 

Meer op www.vosabb.nl


Nieuwe opzet ledencontacten

VOS/ABB gaat de contacten met de

achterban intensiveren met meer en

nieuwe activiteiten. Uit onderzoek

eind vorig jaar is bovendien gebleken

dat de leden behoefte hebben aan

meer onderlinge contacten. De nieu-

we activiteiten bieden daar ruimte

voor. Op 1 april beginnen we met een

serie themabijeenkomsten. De uit-

nodiging daarvoor treft u aan als

aparte bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Hieronder een overzicht van de activitei-

ten voor dit jaar.

• Themabijeenkomsten. Dit is de nieuwe

naam van de voormalige netwerkbijeen-

komsten. Twee keer per jaar worden

deze informatieve themabijeenkomsten

belegd, op negen plaatsen in het land.

Naast een centraal thema worden ook

actualiteiten besproken. Als belang-

rijkste doelgroepen zien wij directeuren

en beleidsmedewerkers, maar andere

belangstellenden zijn ook welkom. 

• Contactgroep P&O’ers. In het artikel

hieronder vindt u de oproep om u aan

te melden voor deze contactgroep. 

• Contactgroepen bovenschools

management. Inmiddels staan ruim 

190 bovenschools managers bij ons

geregistreerd. Binnenkort ontvangen zij

een uitnodiging voor een eerste bijeen-

komst in hun regio. We hebben zes

contactgroepen gevormd. Binnen deze

groepen staan de vragen van deze

doelgroep centraal. Actuele thema’s 

zijn kwaliteitsbeleid, sturingsinformatie,

medezeggenschap, lumpsum, perso-

neelsbeleid en huisvesting. 

Naast deze ledencontacten is vanuit

VOS/ABB voor de komende anderhalf jaar

het zogenoemde O-team gevormd om

alle leden bij te staan bij de voorberei-

dingen op lumpsum. Hierover krijgt u 

binnenkort meer informatie.

Naast bovengenoemde activiteiten

bereidt VOS/ABB themabijeenkomsten

voor WEC-scholen voor. Deze bijeenkom-

sten gaan na de zomervakantie van start.

Dan willen we ook beginnen met een pilot

‘spreekuren in de regio’. Meer nieuws

hierover volgt in de zomer.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Contactgroep P&O

VOS/ABB begint een contactgroep

voor P&O’ers. Het is de bedoeling dat

vakgenoten elkaar twee of drie keer

per jaar ontmoeten om informatie en

ervaringen uit te wisselen. De eerste

bijeenkomst is op woensdag 27 april. 

P&O-afdelingen met meer dan één func-

tionaris, treffen we alleen aan bij de aller-

grootste schoolbesturen. Als onderwijs-

organisaties al een P&O-functie hebben,

dan is het meestal een solofunctie.

VOS/ABB denkt dat de behoefte bestaat

om af en toe een vakgenoot te kunnen

ontmoeten om kennis te delen en inspi-

ratie op te doen. 

Aanmelding is mogelijk tot 1 april via fax

0348-405205 of avanrossum@vosabb.nl

o.v.v. van uw naam en werkgever, functie,

telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunt

u alvast aangeven welke onderwerpen u

interesseren. 

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging

met de agenda voor de eerste bijeenkomst
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op woensdag 27 april. De locatie is in

principe het VOS/ABB-kantoor in Woer-

den, maar als er veel aanmeldingen zijn,

wijken we eventueel uit naar een andere

locatie in het midden van het land.

Informatie: Silvia Schouten, 

0348-405255, sschouten@vosabb.nl


Onderwijsnummer 
géén opsporingsinstrument

VOS/ABB is zeer onaangenaam ver-

rast door het voorstel van de Advies-

commissie Vreemdelingenzaken

(ACVZ) om het onderwijsnummer te

gebruiken voor een onderzoek naar

illegalen. De ACVZ probeert zo zelf

de wet te overtreden. Daarin is

namelijk vastgelegd dat het onder-

wijsnummer losstaat van de Vreem-

delingenwet.

Het voorstel doet de ACVZ in het recent

gepubliceerde rapport ‘Terugkeer, de

nationale aspecten: beleid, uitvoering en

draagvlak.’ In dit rapport bepleit de com-

missie een diepgaand onderzoek naar het

functioneren van illegalen in de samen-

leving. Naar de mening van de ACVZ valt

onderzoek naar en over de zogeheten

onderwijsnummers daaronder.

Laat er geen misverstand over bestaan:

de ACVZ is een bij de Vreemdelingenwet

ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Het

rapport en het voorgestelde onderzoek

staan in het kader van het uitzettings-

beleid. De randvoorwaarde dat het onder-

zoek op geen enkele wijze illegale kinde-

ren van onderwijs uitsluit, doet daar niets

aan af. Het onderwijsnummer wordt met

het onderzoek binnen het domein van de

Vreemdelingenwet getrokken. 

Ministers 

VOS/ABB zal – zo veel mogelijk samen

met de andere onderwijsorganisaties – 

er bij minister Rita Verdonk voor Vreemde-

lingenzaken en Integratie op aandringen

het advies van de commissie op dit punt

niet over te nemen. Ook zal VOS/ABB bij

minister Maria van der Hoeven van OCW

aandringen op standvastigheid in deze

kwestie.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Masterclass 
verandermanagement 

Drs. Ronald Stevens verzorgt op 

16 en 17 maart een tweedaagse 

masterclass over het onderwerp

‘Verbeteren en vernieuwen’. 

De masterclass is gericht op 

bovenschoolse managers en is 

een initiatief van de projectgroep

Q*Primair.

Deze masterclass is is er één in een 

serie bijeenkomsten over kwaliteits- en

verandermanagement. 

Daarbij kan het gaan om interne en/of

externe veranderingen. 

Het vermogen van (bovenschoolse) 

directeuren om adequaat in te spelen 

op de veranderingen bepaalt in hoge

mate het succes van de onderwijs-

vernieuwing. 

De masterclass, die vijf dagdelen 

beslaat, wordt gehouden in het Golden

Tulip Hotel Zaltbommel. 

De prijs is 675 euro inclusief overnach-

ting. 

Meer informatie op www.qprimair.nl. 


1-Maarttelling voor 
meer geld

Ook dit schooljaar biedt het ministe-

rie van OCW de mogelijkheid tot aan-

passing van de materiële vergoeding

als gevolg van groei per 1 januari

2005. Het is mogelijk een hogere ver-

goeding aan te vragen als op 1 maart

aanzienlijk meer leerlingen school-

gaand en ingeschreven waren dan op

1 oktober vorig jaar. Er hoeft geen

sprake te zijn van daadwerkelijke

groeiformatie.

Een bestuur heeft recht op een extra 

vergoeding met terugwerkende kracht tot

1 januari jongstleden als het aantal leer-

lingen op 1 maart ten minste met 13 is

toegenomen ten opzichte van 1 oktober

2004 plus 3%.

Als een school bestaat uit een hoofd-

vestiging en één of meer nevenvesti-

gingen, dan moet voor elke vestiging

afzonderlijk een telformulier worden in-

gestuurd. Het formulier (CFI 53215) 

moet vóór 15 maart zijn ingediend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Vervangingsfonds voorlopig
gered

De financiële problemen van het 

Vervangingsfonds (Vf) en Participa-

tiefonds (Pf) zijn voorlopig van de

baan, maar nog niet definitief op-

gelost. 

Het ministerie van OCW heeft zich

voor 2005 garant gesteld.
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Voorlopig kunnen de fondsen dus aan 

hun financiële verplichtingen voldoen,

maar eind dit jaar zijn de reserves uit-

geput. Voor 2006 moet daarom een 

structurele oplossing zijn bereikt, zodat de

fondsen ook op lange termijn financieel

gezond blijven. 

Vo nog in Vf/Pf

Intussen is de kans klein geworden dat de

vo-scholen per 1 augustus uit de fondsen

stappen. Waarschijnlijk wordt het op zijn

vroegst 1 januari 2006. Dat komt doordat

het wetsvoorstel decentralisatie van ver-

vangings- en wachtgelduitgaven vo nog

niet door de Kamer is. 

In haar brief aan de Kamer stelt de 

minister dat het uitstappen van het vo 

uit de fondsen geen relatie heeft met de

dreigende tekorten. Omdat, zo zegt zij,

het tekort betrekking heeft op het po. 

Het bestuur is van mening dat dit wel

degelijk het geval is.

Beide fondsen zijn sinds hun bestaan

gestoeld op het vereveningsprincipe. Dat

wil zeggen dat alle aangesloten scholen in

het po en vo premie afdragen. Op die

manier hebben beide sectoren elkaar in

evenwicht gehouden. Haal je het vo eruit,

dan zijn de fondsen extra kwetsbaar,

omdat de mogelijkheid van verevening

dan niet meer bestaat.

Nog geen nieuw stelsel po

Minister Van der Hoeven is van plan om in

de toekomst ook voor de po-scholen de

uitgaven van vervanging en werkloosheid

te decentraliseren. Dit wil zeggen dat de

scholen dit dan zelf moeten gaan regelen.

In de eerder genoemde brief staat echter

dat zij invoering van het nieuwe stelsel

uitstelt. Dit na overleg met de onderwijs-

organisaties.

Omdat de po-scholen op dit moment al

behoorlijk wat beleidswijzigingen voor hun

kiezen krijgen, zoals lumpsum en achter-

standen, vindt de minister het niet ver-

standig om in dezelfde periode ook een

nieuw stelsel voor vervangings- en werk-

loosheidsuitgaven in te voeren. 

Een nieuwe invoeringsdatum is nog niet

bekend. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Toolbox: instrument vernieuwd 

De financiële arbeidsvoorwaarden

zijn per 1 januari 2005 aangepast.

Daarom is in de Toolbox op www.

vosabb.nl ook het instrument om de

Werkgeverslasten te berekenen bij-

gesteld.

De aanpassingen hebben betrekking op

de premies en franchises voor dit jaar.

Deze aanpassingen staan ook in het Gele

Katern nr. 3 (23 februari). 

De nieuwe versie van het instrument

Werkgeverslasten staat als versie 1c in de

Toolbox. Met het instrument is te zien dat

de premiedruk voor de werknemer met

zo’n 0,7% toeneemt terwijl de werkgever-

slasten met bijna 0,9% stijgen.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkei-

zer@vosabb.nl


Tweede onderzoek lumpsum

Hoe ver zijn de scholen en besturen

inmiddels met hun voorbereidingen

op de lumpsumbekostiging? Daar is

het Projectbureau Lumpsum po

benieuwd naar. Daarom is onder-

zoeksbureau ECORYS-NEI ingescha-

keld om te meten hoe de situatie is.

Hetzelfde onderzoeksbureau heeft in juni

vorig jaar al een eerste meting uitgevoerd.

De respons was toen hoog, wat de zeg-

gingskracht van het onderzoek ten goede

komt. Onlangs is de tweede meting van

start gegaan. 

VOS/ABB doet een beroep op de leden

om ook nu weer medewerking te verlenen

aan het onderzoek. U kunt dan ook zelf

vaststellen hoe ver u gevorderd bent met

de voorbereiding op de lumpsum. Daar-

naast is dit van belang voor de verdere

ondersteuning van scholen en besturen.

De enquête kunt u invullen op

http://enquete.ecorys.nl/lumpsum2

Meer informatie staat in de brief die ECO-

RYS-NEI en het projectbureau lumpsum

aan de scholen hebben verstuurd. 

De brief kunt u ook downloaden op

www.vosabb.nl.


Brochure medezeggenschap 
en lumpsum 

De invoering van lumpsum heeft 

ook gevolgen voor de medezeggen-

schapsraden. Zij krijgen bijvoorbeeld

nieuwe adviesbevoegdheden en kun-

nen zich een krachtiger positie ver-

werven. Daarover gaat een nieuwe

brochure van de projectgroep lump-

sum.

Medezeggenschap is partnerschap, zo

staat in deze brochure. Schoolbestuur, 

-management en MR zijn partners in 

het realiseren van goed onderwijs. 
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De brochure gaat specifiek over de rol en

verantwoordelijkheid van de (gemeen-

schappelijke) medezeggenschapsraad, 

de (G)MR.

De brochure is inmiddels verzonden naar

alle besturen, directies en (G)MR’s van

alle basisscholen. Hij is ook te down-

loaden op www.vosabb.nl.

Gedrukte exemparen kunnen worden 

bijbesteld via info@lumpsumpo.nl.


Nog geen flexibele schooltijden

Een meerderheid van de Tweede

Kamer is ertegen om scholen meer

vrijheid te geven bij het bepalen van

de schooltijden. De meerderheid 

wil in de wet vastleggen dat het uit-

gangspunt een vijfdaagse school-

week is. Dat werd duidelijk in het

debat over het wetsvoorstel ‘Meer

keuzevrijheid voor de scholen bij de

inrichting van de onderwijstijd’. 

Het debat mondde uit in een discussie

over de vraag of scholen zelf mogen kie-

zen voor een vierdaagse schoolweek, met

instemming van de medezeggenschaps-

raad. Met name VVD, PvdA en D66 toon-

den zich tegenstanders van het wets-

voorstel. Hun bezwaren richtten zich met

name op de gevolgen van een extra vrije

dag voor de kinderen en het gebrek aan

opvangmogelijkheden. Het CDA en de

ChristenUnie steunden de minister.

Principiële vraag

Echt onderzoek of veel scholen inder-

daad zouden kiezen voor zo’n vierdaagse

schoolweek is niet gedaan. Het lijkt 

moeilijk voorstelbaar dat meer dan een

handjevol scholen dit structureel zou

invoeren. De discussie ging echter om 

de principiële vraag of deze keuze kan

worden overgelaten aan de school zelf.

De minister nam het voorstel uiteindelijk

terug met de toezegging dat ze zal zoe-

ken naar een nieuwe formulering, die

maximale flexibiliteit oplevert en de wens

van de de Kamer respecteert om de vijf-

daagse schoolweek vast te leggen. 

Het duurt nog wel een halfjaar voordat de

minister met een nieuw voorstel komt. 

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Netwerk Zorgleerlingen 

Bij de start van WSNS Plus is het 

initiatief genomen tot de oprichting

van het Netwerk Zorgleerlingen. 

De vraag om uitbreiding van het net-

werk met bijvoorbeeld leerlingzorg-

specialisten ligt al enige tijd op tafel.

Ook professionals in de leerlingzorg

achten dat landelijk overleg over de

kwaliteit van de zorg nuttig en nood-

zakelijk. 

Het overleg moet volgens zorgspecialis-

ten en vertegenwoordigers van belangen-

organisaties aandacht besteden aan 

actuele knelpunten. Zo kan worden

gedacht aan de implementatie van de

zogenoemde éénzorgroute en het Master-

plan Dyslexie. 

Het zou overigens wenselijk zijn dat zorg-

overleg te richten op zowel het primair als

het voortgezet onderwijs. Het is de over-

tuiging dat, hoewel de onderwijsculturen

van po en vo van elkaar verschillen, het

zinvol is het overleg van meet af aan

breed in te richten. 

Onderwijspraktijk 

Het overlegorgaan biedt de gelegenheid

ontwikkelingen en beleid te toetsen aan

professionals die bij de uitvoering van

beleid in de praktijk betrokken zijn. In het

overlegorgaan moet het gaan over de

praktijk en niet over bestuurlijke vragen.

Het overlegorgaan zal drie keer per jaar

bijeenkomen en werken met een doel-

gerichte agenda. De frequentie wordt

afgestemd op de agenda van het overleg-

orgaan.

Informatie: Roel Weener, 

0348-405280, info@wsnsplus.nl


Rotterdam wil meer 
vakantiescholen

De Rotterdamse onderwijswethouder

Leonard Geluk wil alle stadskinderen

in de gelegenheid stellen ook in de

vakantie naar school te gaan. Hij wil

dat bekostigen met welzijngelden.

In Rotterdam is de protestants-christelijke

Groen van Prinstererschool in de voor-

jaarsvakantie van start gegaan met de

vakantieschool. De school ligt in de deel-

gemeente Fijenoord in Rotterdam-Zuid.

Dit is een wijk met een hoge dichtheid

aan achterstandsleerlingen, van wie er

veel te maken hebben met een complexe

thuissituatie. Het kan voor hen beter zijn

om tijdens de vakantie niet thuis, maar op

school te zitten.

Geluk zei op Radio en TV Rijnmond dat hij

niet snapt waarom voor kinderen in een

stad als Rotterdam hetzelfde aantal uren
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onderwijs geldt als voor leeftijdgenoten in

andere, minder problematische delen van

het land. Hij wil met minister Maria van

der Hoeven van OCW overleggen over de

mogelijkheid het aantal onderwijsuren uit

te breiden.

De Rotterdamse wethouder zei verder dat

hij de kosten voor de extra onderwijsuren

wil dekken met geld uit de pot voor Wel-

zijn. In die zin sluit de CDA-wethouder

aan bij de trend in Rotterdam en andere

steden om de maatschappelijke functie

van scholen verder te verbreden.


Bekwaamheidseisen 
vormingsonderwijs 

VOS/ABB steunt het initiatief om de

kwaliteitseisen voor leraren gods-

dienstige en levensbeschouwelijke

vorming in het openbaar onderwijs

vorm te geven. Dat daarbij ook aan-

dacht wordt besteed aan de plurifor-

miteit van geloof en levensbeschou-

wing vindt VOS/ABB zeer positief.

De verplichting tot het opstellen van

bekwaamheidseisen komt voort uit de 

de Wet op de Beroepen in het Onderwijs

(Wet BIO). Artikel 46 van de Wet op het

Primair Onderwijs (WPO) vormt de basis

voor de actief pluriforme opdracht van het

openbaar onderwijs. Met eerbiediging van

ieders godsdienst of levensbeschouwing

heeft het openbaar onderwijs ‘aandacht

voor de godsdienstige, levensbeschou-

welijke en maatschappelijke waarden

zoals die leven in de Nederlandse samen-

leving en met onderkenning van de 

betekenis van de verscheidenheid van 

die waarden’. 

Daarnaast opent artikel 50 WPO de

mogelijkheid dat het schoolbestuur leer-

lingen in de gelegenheid stelt op school,

binnen de schooltijden, godsdienstonder-

wijs of levensbeschouwelijk vormings-

onderwijs te volgen. Artikel 50 regelt als

het ware een bijzonder onderwijsaspect in

het openbaar onderwijs en vormt als zo-

danig een vluchtheuvel voor ouders voor

wie een school met de verlangde richting

ontbreekt. Het schoolbestuur heeft met de

inhoud echter geen enkele bemoeienis. 

Artikel 51 regelt wie godsdienstonderwijs

of levensbeschouwelijk vormingsonder-

wijs mag geven. Tot de komst van de Wet

BIO waren geen kwaliteitseisen voor deze

leraren vastgesteld. 

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Methode-oriëntatie 
voor speciale scholen

De moderne methoden en leermid-

delen voldoen goed, maar ze worden

nog niet optimaal gebruikt in het

speciaal onderwijs. Daarom organi-

seert de projectgroep WSNS Plus

drie Methode Oriëntatie Dagen op 

5, 6 en 7 april, respectievelijk in

Zwolle, Eindhoven en Rotterdam.

Er is onderzoek gedaan naar de nieuwe

methoden en leermiddelen voor het 

speciaal onderwijs. Daaruit blijkt dat deze

voldoende mogelijkheden bieden om 

aan te sluiten bij leerstrategieën en de

instructiebehoeften van kinderen. 

Datzelfde onderzoek toont echter ook

aan dat deze mogelijkheden nog weinig

bekend zijn en daardoor onvoldoende

worden benut. 

Het programma begint met een korte 

plenaire inleiding over WSNS Plus en het

keuzen die voorafgaan aan de invoering

en implementatie van methoden. Daarna

verzorgen educatieve uitgeverijen een

aantal workshops in twee ronden. 

Het programma duurt van 09.30 tot 

13.30 uur, inclusief lunch.

Inschrijven kan via 

www.deelnameregistratie.nl


Onderzoek onder 
samenwerkingsscholen

Het SCO-Kohnstamm Instituut heeft

op verzoek van de Tweede Kamer

onderzoek gedaan onder samen-

werkingsscholen. Dit naar aanleiding

van de herziening van artikel 23. 

De herziening moet het mogelijk

maken een samenwerkingsschool 

in stand te houden. 

Het is een lange weg om de stichting 

van een formele samenwerkingsschool

wettelijk mogelijk te maken. Eerst dient

artikel 23 van de Grondwet te worden

gewijzigd. Naar verwachting wordt dit

proces medio dit jaar afgerond. 

Vervolgens is aanpassing nodig van de

bestaande onderwijswetten (WPO, WVO

en WEC). 

Proeve

Hoe de aanpassing er uit zal zien, heeft

minister Maria van der Hoeven van OCW

al geschetst in haar ‘Proeve wetsvoorstel

samenwerkingsscholen’. Decennialang

bestaan er echter al samenwerkings-

scholen. Omdat een juridische regeling

nog ontbreekt, zijn ze formeel-juridisch

openbaar óf bijzonder. Het gaat om circa

40 scholen.
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Op verzoek van de Tweede Kamer heeft

de minister laten onderzoeken hoe de

bestaande samenwerkingsscholen den-

ken over het stelsel zoals dat in de proeve

is geschetst. Het resultaat van het onder-

zoek, dat is uitgevoerd door het SCO-

Kohnstamm Instituut, is eind januari naar

de Tweede Kamer gestuurd.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405277, ntebos@vosabb.nl


Benchmark voor interne 
bureaucratie

Benchmarking moet de interne

bureaucratie van scholen en bestu-

ren transparant maken. Dit zal vol-

gens minister Maria van der Hoeven

van OCW scholen en besturen prik-

kelen om de interne bureaucratie tot

een minimum te beperken. 

De minister sprak met de Tweede Kamer

over vermindering van de regeldruk. 

Daarbij kwam de verkenning van de

Onderwijsraad over bureaucratisering 

aan de orde. De raad constateert dat

autonomievergroting en deregulering op

school- en bestuursniveau bureaucrati-

sering tot gevolg heeft gehad. 

Enkele Kamerleden vroegen zich af hoe

deze bureaucratie in de hand kan worden

gehouden, zonder dat dit weer resulteert

in allerlei nieuwe regels. De minister denkt

dat als besturen in het kader van good

governance rekenschap in het jaarverslag

afleggen over kostendoelmatigheid in 

vergelijkend perspectief, dit voldoende

prikkels zal opleveren om de bureaucratie

binnen de perken te houden. 

Kwart reducering

In juni zal de minister de Tweede Kamer

laten weten wat de stand van zaken is in

de operatie om medio 2007 de regeldruk

met een kwart te reduceren. Zij zal dan

ook de doelen tot 2007 kenbaar maken.

Van der Hoeven liet al doorschemeren dat

de volledige 25% waarschijnlijk niet zal

worden gehaald. 

Dit is mede het gevolg van beleid dat 

pas zijn vruchten zal afwerpen na 2007.

Zij noemde als voorbeeld de invoering

van het financieel jaarverslag in het 

primair onderwijs. Dat zal eerst leiden 

tot een administratieve verzwaring en 

pas later (2008) tot een verlichting. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Addendum CAO-po

Als aparte bijlage bij deze nieuws-

brief treft u het Addendum bij de

CAO-po, dat onlangs in druk is ver-

schenen. Vanaf dit moment beschik-

ken alle leden van VOS/ABB dus over

één exemplaar van dit Addendum. 

Volgens artikel E2, lid 1 van de CAO-po

zijn schoolbesturen verplicht de CAO-

teksten inclusief deze aanvulling aan 

hun personeelsleden te verstrekken. 

Extra exemplaren van het Addendum 

kunt u bestellen à 1,50 euro via het bestel-

formulier op de website www.vosabb.nl

(homepage of rubriek publicaties). 

Informatie: Irene Smit, 

0348-405203, ismit@vosabb.nl
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de basis
 openbaar scholennetwerk heerenveen

Bij het openbaar Scholennetwerk De Basis is plaats voor een 

enthousiaste directeur v/m
voor de openbare basisschool De Streek, wtf 1,0000.

Openbaar scholennetwerk De Basis bestaat uit 

21 zelfstandige scholen voor openbaar primair

onderwijs in de gemeente Heerenveen. 

De Basis omvat 19 basisscholen 

(waarvan 11 in de dorpen en 8 in Heerenveen), 

een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en 

een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk). 

Elke school heeft een eigen onderwijsconcept,

team, organisatie en een eigen directeur. 

Binnen het netwerk zijn er grote scholen die soms

met parallelgroepen werken en kleinere scholen 

met combinatiegroepen. 

Er is een Jenaplanschool en een school die zich

ontwikkelt richting Daltononderwijs. 

Voorts is de ontwikkeling richting de brede

wijkschool ingezet. Alle scholen werken op hun

eigen wijze aan het optimaal omgaan met

verschillen tussen leerlingen. 

Scholennetwerk De Basis staat aan het begin van 

een ontwikkeling. Het scholennetwerk is ingesteld

door de gemeenteraad van Heerenveen en wordt

sinds het schooljaar 1999-2000 bestuurd door een

bestuurscommissie, die in de praktijk als een

zelfstandig schoolbestuur opereert. 

De samenwerking tussen de zelfstandige scholen

wordt stapje voor stapje verder ingevuld. Het

scholennetwerk heeft een algemeen directeur en

een eigen bureau (7,5 fte) dat alle administratie en

beleidsondersteuning verzorgt voor het openbaar

primair onderwijs in Heerenveen.

postbus 159, 8440 AD Heerenveen

e-mail: algemeen@debasisheerenveen.nl  

website: www.debasisheerenveen.nl

Basisschool De Streek te Tjalleberd is een

dorpsschool met ongeveer 55 leerlingen

waar op een adaptieve manier gewerkt

wordt.

visie

Van een nieuwe directeur verwachten wij dat

hij of zij:

- gaat werken overeenkomstig de opvattingen

binnen het openbare scholennetwerk 

De Basis;

- in samenspraak met de betrokkenen het

onderwijskundige, personeels- en financiële

beleid vorm geeft;

- inspirerend en stimulerend leiding geeft

waarbij rekening gehouden wordt met de

verschillen tussen mensen;

- het schoolklimaat bewaakt, waarbij

competenties centraal staan;

- samen met het team de pedagogische en

didactische lijn van de school verder uit 

wil bouwen;

- de missie - visie van de Streek uitdraagt 

en uitbouwt.

profiel

Wij zoeken een directeur die voldoet aan het

onderstaande profiel:

- voorstander is van het openbaar onderwijs;

- de schoolleiders-opleiding heeft gevolgd,

dan wel bereid is deze te gaan volgen;

- open staat voor nieuwe ontwikkelingen en

deze kan toetsen aan een consistente visie

op de maatschappij en het onderwijs;

- beschikt over uitstekende sociale,

communicatieve, organisatorische  en

coachende vaardigheden;

- een teamspeler is, op school- en

bovenschoolsniveau, die stelling durft te

nemen, besluitvaardig is en kan delegeren;

- een grote mate van zelfreflectie heeft;

- bereidheid heeft voor lesgevende taken;

- op de hoogte is van de nieuwste ICT

ontwikkelingen;

- bereidheid heeft om in de voor de school

relevante netwerken van het dorp te

participeren;

- de Friese taal in ieder geval passief wil

leren beheersen;

- dient in het bezit te zijn van de wettelijk

vereiste bevoegdheid.

salaris

Overeenkomstig de inschalingsvoorschriften

van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC. 

inlichtingen

Nadere inlichtingen kunnen worden

ingewonnen bij de heer A. Vromans,

personeelsadviseur, tevens voorzitter 

van de sollicitatiecommissie, 

telefoon 0513 656 640. 

Op aanvraag is een informatiepakket

beschikbaar.

sollicitaties

Sollicitaties vóór 15 maart 2005 richten 

aan de algemeen directeur van Openbaar

Scholennetwerk De Basis, de heer 

J.P. ten Brink, Iepenlaan 2, 

8441 BT Heerenveen, onder vermelding 

van vacature/Streek in de linkerbovenhoek

van de enveloppe, of per email:

j.p.tenbrink@debasisheerenveen.nl. 

De sollicitatiegesprekken zullen gehouden

worden in week 12.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet

op prijs gesteld.


