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in het risicodragend deel van de formatie

(RDDF) is geplaatst. Formatieruimte is in

de meeste gevallen ook niet voorhanden.

Als niet aan de 95%-eis wordt voldaan,

kunnen de kosten achteraf ook nog eens

op het bestuur worden verhaald.

Al met al veel kommer en kwel door 

maatregelen waar besturen en scholen

part noch deel aan hebben. Vandaar de

oproep van VOS/ABB om de gevolgen

van het beleid van het Vf/Pf financieel

inzichtelijk te maken via e-mails aan

secretariaat@vfpf.nl. 

De volgende stap is dat het bestuur van

het Vf/Pf gewapend met deze praktijk-

voorbeelden naar de politiek kan stappen

om het probleem nogmaals aan te 

kaarten.

Meer over de problemen rond het Vf/Pf

op www.vosabb.nl

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl
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E-mailactie naar Vervangingsfonds

Scholen en hun besturen krijgen

steeds meer last van de geldnood en

de daaruit voortvloeiende maatregelen

van het Vervangingsfonds/Participatie-

fonds (Vf/Pf). VOS/ABB roept haar

leden op het bestuur van het Vf/Pf te

mailen over de concrete gevolgen

voor het onderwijs.

Een e-mailactie kan een goed beeld geven

van de problemen die bij de scholen ont-

staan. Zo leidt de premieverlaging van 

dit schooljaar ertoe dat de scholen bij 

vervanging sneller worden geconfronteerd

met een hogere trede-indeling. Besturen

die door een goed verzuimbeleid minder

vervanging hebben ingezet, zien hun

bonus aan de neus voorbijgaan.

Tussentijds worden bovendien de regels

van de vervangingspool binnen het primair

onderwijs aangescherpt, waardoor be-

sturen financieel in de problemen kunnen

komen. Personeel in de vervangingspool

kan niet worden ontslagen, omdat het niet
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Onbekendheid 
met addendum CAO

VOS/ABB constateert op basis van

contacten met de leden dat het

addendum 2004-2005 bij de CAO po

2002-2004 nog lang niet bij alle

besturen en scholen bekend is.

Het addendum is voor het bijzonder

onderwijs al op 1 augustus 2004 in wer-

king getreden. Voor het openbaar onder-

wijs moet het bevoegd gezag dit formeel

vaststellen. Gebeurt dit niet, dan zijn 

formeel de aanpassingen niet van kracht.

Bovendien is in de CAO po (artikel E2, 

lid 1) vastgelegd dat ieder personeelslid 

in het bezit moet worden gesteld van het

addendum.

Inmiddels hebben alle po-leden van

VOS/ABB een exemplaar van het Adden-

dum ontvangen. Het is meegestuurd met

de Nieuwsbrief po van 4 maart. Meer

exemplaren zijn à 1,50 euro bij VOS/ABB

te bestellen. Dat kan via een online-bestel-

formulier op www.vosabb.nl in de rubriek

‘publicaties’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Ledencommissie uitgebreid

In de nieuwe commissie-opzet van

VOS/ABB hebben de ledencommissies

een nog belangrijkere rol bij de stand-

puntbepaling van onze vereniging. 

De meeste commissies zijn daarom

inmiddels uitgebreid met nieuwe

leden.

De commissie arbeidsvoorwaarden primair

onderwijs heeft twee nieuwe leden ver-

welkomd: de heer Adriaanse, schooldirec-

teur te Helmond, en mevrouw Van Beekom

van de dienst Openbaar Onderwijs (dOO)

in Rotterdam. De heer Cordewener, school-

directeur te Sittard, is in de laatste verga-

dering met algemene stemmen tot voor-

zitter benoemd. De commissie telt nu 

10 leden. Het streven is de commissie 

uit te breiden tot 15 leden, dus er is nog

plaats. 

Het jaarplan van de commissie is met

enkele wijzigingen vastgesteld. Hoofdpunt

in de jaarplanning is de totstandkoming

van de CAO po 2005-2006 en de CAO

2006 en verder. Vooral laatstgenoemde

CAO zal veel aandacht vragen, omdat in

deze CAO ook het huidige Rpb WPO/WEC

zal worden ondergebracht. 

In april en oktober volgen twee bijeen-

komsten met alle VOS/ABB-ledencom-

missies gezamenlijk. Aan de orde komen

dan respectievelijk de herijking van de

zorg en het thema ‘verantwoordelijkheid

en verantwoording’.

Meer op www.vosabb.nl


Lezersonderzoek 
Over Onderwijs

VOS/ABB wil graag weten hoe de

lezers Over Onderwijs waarderen.

Daarom voert het bureau Quanta

NpM in opdracht van VOS/ABB een

lezersonderzoek uit onder de abon-

nees van ons vakblad. 

Het invullen van de vragenlijst vergt onge-

veer 20 minuten. De vragen gaan onder

meer over hoe vaak u het blad leest,

welke onderwerpen uw speciale interesse

hebben en hoe Over Onderwijs binnen uw

onderwijsorganisatie circuleert. Ook willen

we graag weten hoe u onder meer de 

lay-out, de indeling en de lengte van de

artikelen waardeert.

Het lezersonderzoek richt zich bovendien

op de vraag hoe de leden de andere infor-

matiemiddelen van VOS/ABB ervaren,

zoals de tweewekelijkse nieuwsbrieven,

de website www.vosabb.nl en onze 

brochures en katernen. Ook willen wij

graag van u weten wat uw mening is over

de regio- en netwerkbijeenkomsten die

VOS/ABB regelmatig organiseert.

Het lezersonderzoek treft u aan bij num-

mer 2 van Over Onderwijs dat deze week

is verschenen.


Steeds meer stichtingen

De stichting wordt populairder als

bestuursvorm in het openbaar onder-

wijs. Dit gaat met name ten koste

van het integraal bestuur, waarbij 

de gemeente de openbare scholen

bestuurt. Het is duidelijk dat steeds

meer gemeenten het bestuur van de

openbare scholen overdragen aan

een zelfstandige stichting. 

De verzelfstandiging gaat hand in hand

met bestuurlijke schaalvergroting. Dat

blijkt uit het feit dat er nu minder school-

besturen zijn dan ruim een jaar geleden,

terwijl de aantallen scholen en leerlingen

in het openbaar onderwijs gelijk zijn

gebleven. Dit blijkt uit een onderzoek van

het ledenbestand van VOS/ABB halver-

wege vorige maand, afgezet tegen het

ledenbestand van november 2003. 

Toen is het bestand gebruikt voor de 

analyse van een enquête naar bestuurs-
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vormen in het openbaar onderwijs, die

VOS/ABB heeft gehouden in het tweede

halfjaar van 2003. 

Uit de enquête bleek al dat veel school-

besturen bezig waren met verzelfstandi-

ging en schaalvergroting. Ruim een jaar

later lijkt dit proces in veel gevallen afge-

rond. Het aantal schoolbesturen met

integrale bestuursvorm is met 36%

gedaald, van 190 tot 122. Het gaat hierbij

om relatief kleine besturen met kleine

scholen.

Ook minder bestuurscommissies

Het aantal schoolbesturen met een

bestuurscommissie is eveneens terug-

gelopen, met 26% van 132 naar 98. 

Ook hier betreft het relatief kleine bestuurs-

commissies, wanneer gekeken wordt naar

vertegenwoordigde scholen en leerlingen.

Hier staat tegenover dat het aantal stich-

tingen in het openbaar onderwijs is geste-

gen met 96% van 26 naar 51. 

Het gaat bij stichtingen om relatief grote

besturen, omdat verzelfstandiging vaak

samengaat met schaalvergroting. 

Dat was al af te leiden uit de gegevens

van november 2003, toen de stichting als

bestuursvorm 7% van het aantal besturen

vormde, terwijl deze besturen 12% van 

de scholen en leerlingen vertegenwoor-

digden. Deze trend heeft zo doorgezet, 

zo blijkt uit de volgende cijfers.

Nieuwe verhoudingen

Door de afname van het aantal openbare

besturen met 20% binnen het leden-

bestand van VOS/ABB (van 371 naar

295), is het aandeel van de stichtingen nu

opgelopen tot 17%. Zij vertegenwoor-

digen nu 26% van de scholen en de leer-

lingen. Het aandeel van de integrale

besturen is teruggelopen van 51% naar

41%. Deze besturen vertegenwoordigen

34% van de scholen (was 44%) en 31%

van de leerlingen (was 37%). Het aandeel

van de bestuurscommissies is gedaald

van 36 naar 33%. Zij vertegenwoordigen

34% van de scholen (was 39%) en 37%

van de leerlingen (was 44%).


School belangrijk bij aanpak
mishandeling

Het belang van een goede aanpak

van kindermishandeling krijgt steeds

meer aandacht. Daarom zijn in

opdracht van het ministerie van OCW

voorbeeldprotocollen opgesteld 

met een concreet stappenplan en

een uitwerking van de landelijke

meldcode. 

Veel kinderen worden mishandeld. Het

belang van een goede aanpak krijgt daar-

om steeds meer aandacht. Beroepskrach-

ten die met kinderen werken, kunnen een

belangrijke bijdrage leveren. Dit geldt

zeker voor beroepskrachten in het onder-

wijs, omdat zij langdurig en intensief 

contact hebben met kinderen. Scholen

kunnen een bijdrage leveren door tijdige

signalering van mishandeling of vermoe-

dens daarvan. De rol van de school is

extra belangrijk, omdat mishandelde 

kinderen meestal niet zelf aan de bel 

kunnen trekken, maar vaak wel bepaalde

signalen afgeven. 

Meldcode en protocollen

Het Nederlands Instituut voor Zorg en

Welzijn (NIZW) heeft een landelijke meld-

code kindermishandeling ontwikkeld.

Deze code beschrijft de rol van beroeps-

krachten en geeft richtlijnen voor het

handelen in situaties en vermoedens van

kindermishandeling. Op basis van deze

meldcode zijn voor het primair en voort-

gezet onderwijs in opdracht van het

ministerie van OCW voorbeeldprotocollen

opgesteld voor huiselijk geweld, mishan-

deling, verwaarlozing en seksueel mis-

bruik. De protocollen zijn uitwerkingen

van de meldcode en bevatten concrete

stappenplannen.

Het voorbeeldprotocol kan worden ver-

taald naar de eigen schoolsituatie. Nog

lang niet alle onderwijsinstellingen hebben

een protocol kindermishandeling, terwijl

dit belangrijk is voor beroepskrachten 

om zorgvuldig te kunnen handelen. De

beschikbaarheid van een protocol geeft

tevens blijk van steun en onderkenning

van de rol van de school. Het Advies- en

Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in de

regio kan worden ingeschakeld voor hulp

bij de totstandkoming van een protocol

voor de eigen school. In de meeste geval-

len speelt ook de jeugdgezondheidszorg

daarbij een rol. 

De voorbeeldprotocollen zijn te vinden 

op onze website onder ‘modellen’ en bij

‘veelgestelde vragen’. Ook de website

www.kindermishandeling.info/onderwijs

richt zich speciaal op de onderwijssector.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Spreidingsbeleid Lochem

De gemeente Lochem en de school-

besturen in het Gelderse stadje heb-

ben een spreidingsbeleid opgesteld.

Het is de bedoeling dat de betrokken

partijen het beleid volgende maand

bekrachtigen.

Het lommerrijke Lochem staat met zijn

bijna 14.000 inwoners ver van de groot-

steedse gebieden waar de segregatie van

het onderwijs een probleem vormt. Toch

|                 | jaargang 7 | 18 mrt 2005 | nr. 43



is ook in Lochem de scheiding tussen

autochtone en allochtone leerlingen in het

primair onderwijs al jaren onderwerp van

gesprek.

In de Lochemse Prinsen- en Prinsessen-

buurt staan de openbare basisschool 

De Toermalijn en de rooms-katholieke

basisschool Sint-Joseph naast elkaar.

VOS/ABB-lid De Toermalijn is nagenoeg

‘zwart’, terwijl de Josephschool bijna

alleen ‘witte’ leerlingen heeft. De gemeente

en de schoolbesturen willen aan deze

scheiding een einde maken.

Maximaal 20%

Het voorstel is nu dat alle basisscholen in

Lochem bij aanmelding van nieuwe leer-

lingen uitgaan van een maximum van

20% achterstandsleerlingen. In De Gelder-

lander wil onderwijswethouder Gudrun

Kreeft-Winters (PvdA) niet ingaan op de

inhoud van het voorgestelde convenant,

dat op 21 april onder voorbehoud wordt

ondertekend. Voor VOS/ABB was zij niet

voor commentaar bereikbaar. 

Directeur Paulien Boogerd van OBS 

De Toermalijn zegt dat zij alle vertrouwen

heeft in het convenant.’Als we nu niets

doen, zal De Toermalijn doodbloeden.

Dan krijgen wij steeds minder leerlingen.

De allochtone ouders hier willen namelijk

ook meer integratie voor hun kinderen.

Daardoor heeft het convenant veel draag-

vlak, ook onder de allochtonen. En de

andere scholen werken eveneens mee’.

De eerste reacties op het nieuws over 

het spreidingsconvenant lijken Boogerd

gelijk te geven. ‘Na dat bericht toonden

autochtone ouders meteen weer belang-

stelling voor De Toermalijn. Ik denk dat

het hier echt gaat lukken’.

Meer op: www.vosabb.nl


Menging Amsterdam minimaal

Gemengde basisscholen in Amster-

dam zijn er feitelijk niet meer. Als er

al sprake is van menging, dan zijn 

de scholen overwegend zwart of wit.

Fifty-fifty bestaat niet meer in de

hoofdstad. 

Dit blijkt uit uit de Diversiteit- en Integra-

tiemonitor van de Dienst Onderzoek en

Statistiek (O+S) van de gemeente Amster-

dam. In paragraaf 6.4 van dit rapport

staat dat de segregatie in het onderwijs is

‘voltooid’. De oorzaak hiervan ligt volgens

de monitor bij de ‘witte vlucht’. Die leidt

ertoe dat sommige scholen sterk groeien

of zelfs wachtlijsten hebben, terwijl andere

scholen in Amsterdam lokalen leeg hebben

staan. 

Het zijn volgens de gemeentelijke dienst

dus met name de autochtone ouders die

er voor zorgen dat de Amsterdamse leer-

lingen qua etniciteit onevenredig over de

stad worden verdeeld. Autochtone ouders

kiezen vaak voor een school op afstand

als de scholen in de eigen wijk naar hun

mening ‘te zwart’ zijn. De meeste alloch-

tone ouders kiezen voor een school direct

in de buurt.

Uit het onderzoek van O+S blijkt verder

dat eenderde van de Amsterdamse basis-

scholen kan worden getypeerd als ‘zwart’

en dat ook eenderde ‘wit’ kan worden

genoemd. De rest is of overwegend zwart

of overwegend wit. Hieruit kan geconclu-

deerd worden dat gemengde scholen met

een evenredige verdeling van autochtoon

en allochtoon in Amsterdam niet meer

bestaan.

De gemeente Amsterdam is niet blij met

deze ontwikkeling. Daarom wordt nage-

dacht over maatregelen. Tot de mogelijk-

heden die de gemeente aangeeft, behoort

het maken van afspraken met school-

besturen over toelating, aanmeldings-

procedures en wachtlijsten. Uit eerder

onderzoek van het SCO-Kohnstamm

Instituut blijkt echter dat de schoolbesturen

in de hoofdstad weinig voelen voor 

dwingende maatregelen. 

Meer op www.amsterdam.nl


Rotterdam investeert in menging

De gemeente Rotterdam trekt 1,6

miljoen euro uit voor uitbreiding 

van een school die autochtone en

allochtone leerlingen wil mengen. 

De investering past in het anti-segre-

gatiebeleid van onderwijswethouder

Leonard Geluk (CDA).

Het gaat om de protestants-christelijke

basisschool Nieuwe Park Rozenburg in

Rotterdam-Kralingen. De 1,6 miljoen euro

is bestemd voor de aankoop van grond

en een gebouw. De school breidt uit door-

dat een groep autochtone ouders het 

initiatief heeft genomen hun kinderen

gezamenlijk aan te melden. 

Dit initiatief was eerder te zien bij de 

Rotterdamse openbare basisscholen 

Het Landje en De Vierambacht, die beide

aangesloten zijn bij VOS/ABB. Deze scho-

len hadden voornamelijk allochtone leer-

lingen, maar zijn de afgelopen jaren 

door ouderinitiatieven gemengde scholen

geworden. Wethouder Geluk juicht deze

initiatieven toe.

De Rotterdamse onderwijswethouder wil

voor een betere menging ook dubbele

wachtlijsten invoeren voor autochtone en
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allochtone leerlingen. Zijn doelstelling 

is om de leerlingenpopulatie van alle

scholen in Rotterdam een afspiegeling 

te laten zijn van de wijk waarin ze staan.

VOS/ABB-lid De Pijler in Rotterdam werkt

al sinds jaren naar volle tevredenheid met

dubbele wachtlijsten.


Scholen eenvoudig te hacken

De ICT-veiligheid van scholen laat

nog te wensen over. Dat blijkt uit een

beperkte ethical hack – een digitale

inbraakpoging met toestemming –

die als test in opdracht van Stichting

Ict op School werd uitgevoerd. 

De computers van drie van de zes

geteste scholen waren makkelijk te

kraken. In een brief aan alle scholen

voor basis- en voortgezet onderwijs

vestigt Ict op School de aandacht op

de risico’s die scholen lopen door

onvoldoende beveiliging. Ook wijst

de stichting op de mogelijkheden om

de beveiliging te verbeteren.

Stichting Ict op School liet eind vorig jaar

op vier basisscholen en twee scholen

voor voortgezet onderwijs de ethical hack

uitvoeren. Dit is een inbraakpoging waar-

bij de systemen benaderd worden alsof

het door een computerkraker gebeurt. 

Na toestemming van de directeur of de

bovenschools ICT-coördinator, en in 

principe zonder medeweten van de lokale

ICT-coördinator, voerden specialisten op

gebied van computerbeveiliging een

beperkt aantal testen uit.

Daarbij is getracht via internet, dus van

buitenaf, het interne netwerk te benaderen,

eventueel aanwezige draadloze netwer-

ken te gebruiken en toegang te krijgen tot

administratieve systemen. Vanuit kosten-

overwegingen is geen grootschalige test

uitgevoerd. De uitgevoerde tests geven

dus slechts een indicatie van de mate

waarin de betreffende scholen zichzelf

digitaal hebben beveiligd.

Resultaten

Op alle zes scholen was op gebied van

beveiliging wel wat aan te merken. Bij 

drie scholen was sprake van een situatie

waarin kwaadwillende personen een-

voudig ongeautoriseerde toegang van

binnenuit en van buitenaf konden krijgen.

Op twee locaties werden onbeveiligde

draadloze netwerken aangetroffen die in

beide gevallen van buiten het school-

terrein benaderbaar waren. Er werden

enkele accounts zonder wachtwoord of

met een standaard wachtwoord gesigna-

leerd. Ook werden printers, cd-rom-servers,

printerswitches, switches, een videoserver

en een kopieermachine aangetroffen die

een mogelijke toegang boden voor hackers.

Meer informatie op

www.ictopschool.net/snel/veilig


Helpdesk: 10.000 e-mails

De Helpdesk van VOS/ABB beant-

woordde onlangs de 10.000ste e-mail

in twee jaar tijd. Reden voor een klein

feestje op de Helpdesk. De e-mail-

service blijkt een groot succes.

Twee jaar geleden opende de Helpdesk

voor leden de mogelijkheid om vragen te

stellen per e-mail. Tot dat moment werd

de Helpdesk voornamelijk per telefoon

om advies gevraagd. De e-mailservice

sloeg meteen aan. Er kwamen algauw

zoveel e-mailtjes dat de telefoondienst 

’s middags werd gesloten, zodat alle 

aandacht naar de e-mails uit kon gaan.

‘Een antwoord per e-mail heeft het voor-

deel dat het vastligt en niet verkeerd

begrepen kan worden’, zegt Barend van

der Veere van de VOS/ABB Helpdesk. 

‘Wij kunnen zeker 90% van de e-mails nog

op dezelfde dag afhandelen. De overige

10% krijgt de volgende dag een reactie’. 

Om deze hoge score te kunnen handhaven

is de Helpdesk in de afgelopen twee jaar

uitgebreid tot vier personen. Binnenkort

treedt een vijfde collega aan. Dit met het

oog op de verwachte toename van vragen

bij de invoering van lumpsumbekostiging

in het po. Op dit moment krijgt de Help-

desk veel vragen over de ontwikkelingen

bij het Vervangingsfonds/Participatiefonds

en de gevolgen daarvan. Andere vragen

uit de top 10 betreffen de CAO’s vo en po,

ontslag, RDDF-plaatsing, verlof en ver-

zelfstandiging. 

De Helpdesk van VOS/ABB is elke 

werkdag telefonisch bereikbaar van 

8.30 tot 12.30 via 0348-405250 of help-

desk@vosabb.nl. 

De Helpdesk adviseert op het gebied 

van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie,

financiën, personeelsbeleid, huisvesting

en bestuur en management. 


Helderheid RDDF en ID’ers

In deze tijd van het jaar komen er bij

de helpdesk van VOS/ABB veel vragen

binnen over de plaatsing in het 

risicodragend deel van de formatie

(RDDF-plaatsing). Een veelgestelde

vraag is of het is toegestaan om na

een schooljaar RDDF-plaatsing het

personeelslid nog tot 1 januari 2006

aan te stellen, bijvoorbeeld omdat tot

die datum nog subsidie wordt ont-

vangen.
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Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. 

De vraag is extra relevant doordat veel 

ID-banen per 1 augustus vorig jaar in het

RDDF zijn geplaatst, terwijl gemeenten

hebben besloten om de subsidiëring van

deze banen per 1 januari 2006 te beëin-

digen.

Het RDDF-jaar beoogt een proces in 

werking te stellen waarin de betreffende

werknemer alvast kan uitzien naar ander

werk en de werkgever ook daarin bij-

draagt volgens de inspanningsverplich-

ting. Als tijdens dat jaar blijkt dat het ont-

slag nog enige tijd kan worden uitgesteld,

bijvoorbeeld doordat de gemeente nog

tot 1 januari 2006 subsidie geeft, zal dit

voor beide partijen gunstig zijn. Dit doet

verder geen afbreuk aan het feit dat het

personeelslid in het RDDF is geplaatst. 

Het komt in de praktijk ook voor dat het

betreffende personeelslid het hele daarop

volgende schooljaar nog benoemd kan

blijven. Dan kan deze persoon weer voor

een schooljaar in het RDDF worden ge-

plaatst. Voor dit voorbeeld geldt dat de

RDDF-plaatsing voor een periode van vijf

maanden wordt verlengd en ontslag

plaatsvindt per 1 januari 2006. 

Het plaatsen op projectformatie is niet

aan de orde. Plaatsing op projectformatie

zou oneigenlijk gebruik van dit artikel

betekenen. 

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


BTW-plicht schoolbegeleiding

Per 1 augustus 2005 kunnen scholen

voor het eerst een deel van het geld

voor de schoolbegeleidingsdienst vrij

besteden (25%). De Helpdesk van

VOS/ABB krijgt veel vragen over de

gevolgen hiervan voor de BTW-plicht.

De stelselwijziging (vraagfinanciering)

heeft inderdaad gevolgen voor de BTW-

plicht. In de vergoeding die de besturen

per 1 januari 2005 ontvangen, is hiervoor

een component opgenomen. Of de

schoolbegeleidingsdienst ook BTW in

rekening moet brengen, hangt af van de

situatie.

Uitgangspunt is dat de schoolbegeleidings-

diensten over de bij hen rechtstreeks

ingekochte dienstverlening BTW moeten

afdragen. Dit heeft als gevolg dat zij dat

ook bij hun klanten in rekening moeten

gaan brengen.

Als gemeenten de schoolbegeleidings-

diensten blijven subsidiëren via het 

systeem van budgetfinanciering, en de

activiteiten passen in het algemeen

(onderwijs)belang van het lokale over-

heidsbeleid, zal geen BTW-plichtig gelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Tweede Kamer omarmt culturele
canon

De Tweede Kamer neemt het advies

van de Onderwijsraad over dat scho-

len meer moeten doen aan de ont-

wikkeling van een culturele identiteit

bij hun leerlingen. Minister Maria van

der Hoeven van OCW belooft binnen-

kort met een voorstel te komen voor

een zogenoemde culturele canon.

Het begrip culturele canon is afkomstig

van de Onderwijsraad die het in januari

jongstleden introduceerde in het advies

‘De stand van educatief Nederland’. 

De canon moet een vakoverstijgend leer-

programma worden. De inhoud ervan

komt niet alleen terug in het vak geschie-

denis, maar ook in de talen, maatschap-

pijleer, culturele en kunstzinnige vorming,

techniek en aardrijkskunde.

De Onderwijsraad stelt dat met de voor-

gestelde canon allochtone en autochtone

leerlingen dezelfde Nederlandse culturele

identiteit kunnen ontwikkelen. Hierdoor

zal Nederland ook binnen Europa beter

zijn eigen identiteit behouden en levert het

onderwijs bovendien een belangrijke bij-

drage aan het actuele maatschappelijke

debat, zo is de gedachte.

De Tweede Kamer is in ruime meerder-

heid positief over het advies, zo bleek 

tijdens het debat over dit onderwerp.

Minister Van der Hoeven zegde de Kamer

toe binnenkort met een voorstel te komen

om invulling te geven aan de canon. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Basisscholen meer bèta-gericht

Het primair onderwijs moet zich

meer richten op bèta-vakken. Dat

heeft president Willem Levelt van de

Koninklijke Nederlandse Akademie

van Wetenschappen (KNAW) gezegd

bij de presentatie van het rapport

‘Wetenschap en techniek in het

basisonderwijs’.

Prof. dr. Levelt overhandigde het zoge-

noemde visiedocument namens de

Expertgroep Wetenschap en Techniek

Basisonderwijs aan het Platform Bèta
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Techniek. Tegelijkertijd werd het start-

schot gegeven van een project dat basis-

schoolleerlingen moet stimuleren om

‘meer onderzoekend te leren’. 

De expertgroep concludeert dat aandacht

voor natuurwetenschappelijke fenomenen

en technische principes in het basison-

derwijs noodzakelijk is. ‘Ieder kind heeft

van nature een onderzoekende houding.

Deze houding verdient het om gestimu-

leerd, gevormd en uitgedaagd te worden.

Dit is nodig voor het ontwikkelen van 

elementair begrip van kinderen van de

wereld om zich heen’, zo zei Levelt.

De Expertgroep Wetenschap en Techniek

Basisonderwijs is in september 2004 tot-

standgekomen op initiatief van het Plat-

form Bèta Techniek, in nauw overleg 

met de KNAW. In de groep zitten onder

anderen onderwijsexperts van het Cito,

de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)

en het Amsterdamse science centre

Nemo.


VOS/ABB-publicatie 
over kwaliteitsbeleid

Onder de titel ‘Nog één stap’ heeft

VOS/ABB een publicatie uitgegeven

over het opzetten van kwaliteits-

beleid op basisscholen. De uitgave 

is aan alle VOS/ABB-leden in het po

toegestuurd. 

Auteur van het boek is Johan Spitteler,

senior consultant bij VOS/ABB en kern-

docent aan een schoolleidersopleiding.

Hij heeft de fraai geïllustreerde uitgave

geschreven om schoolleiders te helpen

tot een echte kwaliteitsverbetering te

komen. 

Spitteler zoekt het niet in modellen en

theorieën, maar in adviezen voor een con-

crete aanpak. Zijn uitgangspunt is dan

ook: ‘Kwaliteitsbeleid kun je niet op voor-

hand bedenken, maken en vaststellen.

Het is nooit af’. Daarom is het belangrijk

dat er geen kloof ontstaat tussen degenen

die het kwaliteitsbeleid bedenken en

degenen die het moeten uitvoeren, zo

schrijft hij. Vaak volstaat één extra stap

om de kloof te overbruggen. Vandaar de

titel van zijn boek: ‘Nog één stap’. Onder-

titel is ‘Werken aan kwaliteitsbeleid in het

primair onderwijs’. 

Elke bij VOS/ABB aangesloten school

heeft onlangs een exemplaar van ‘Nog

één stap’ ontvangen. Extra boeken zijn

via de website www.vosabb.nl (rubriek

publicaties) te bestellen à 12,50 euro 

voor leden. Niet-leden betalen 17,50 euro.


E-mailnieuwsbrief VOS/ABB

Deze tweewekelijkse nieuwsbrief

kunt u ook per e-mail ontvangen. 

Dit heeft als voordeel dat u het

onderwijsnieuws via VOS/ABB al

woensdag binnenkrijgt.

De e-mailnieuwsbrief bestaat uit 

links naar berichten op de website

www.vosabb.nl. Elk bericht heeft een

korte inleiding, waarna u door kunt klik-

ken naar de volledige berichten die uw

interesse hebben. Als u de nieuwsbrief

ook per e-mail wilt ontvangen, kunt u zich

(gratis) abonneren. Stuurt u hiervoor een

e-mail naar webmaster@vosabb.nl, met

hierin duidelijk vermeld uw e-mailadres en

of u geïnteresseerd ben in nieuws over

primair onderwijs en/of voortgezet onder-

wijs.
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Het Bureau Openbaar

Onderwijs Gorinchem is het

bevoegd gezag over 

8 openbare scholen in

Gorinchem. BOOG investeert

sterk in kindgeoriënteerde

onderwijsontwikkeling,

deskundigheid van leerkrachten

en krachtig management.

AXUM maakt veranderingen
voorspelbaar.

AXUM Organisatie Adviseurs B.V.
Effenseweg 1 • 4838 BA BREDA 
Tel: 076-5216054 • Fax: 076-5142705 
info@axum.nl • www.axum.nl

De ROTONDE, school voor speciaal Basisonderwijs (SBO), heeft 

ca. 175 leerlingen, een regionale functie en een team van ervaren

professionals. De huidige directeur maakt met ingang van het nieuwe

schooljaar 2005/2006 graag plaats voor een opvolger.

Deze nieuwe DIRECTEUR (m/v)
is een sterke persoonlijkheid die naast de formele vereisten:

• mensgericht leider is die duidelijk gaat voor resultaten, daarmee

• een ondernemende, inspirerende en stimulerende voortrekker is voor

het team;

• een boegbeeld voor de school en haar kindgeoriënteerde koers en

• taken toekent aan teamleden op basis van hun professie.

BOOG laat zich in de selectieprocedure ondersteunen door 

AXUM Organisatie Adviseurs. Nadere informatie over de functie vindt u op

www.axum.nl en op www.boog-gorinchem.nl.

Mocht u daarnaast nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

mw. G(Giselinde) Oomen of dhr.W(Wilfred) van Peski van AXUM.

Uw sollicitatie met curriculum vitae stuurt u uiterlijk 31 maart 2005 (18.00 uur) naar

vacature-boog@axum.nl, of naar AXUM Organisatie Adviseurs, Effenseweg 1, 4838 BA,

Breda.

De selectiegesprekken vinden, mede aan de hand van een zelf samen te stellen portfolio,

plaats op 6 en 8 april 2005 te Breda en op 19 en 26 april 2005 te Gorinchem.

Op 2 of 4 mei 2005 wordt eventueel een assessment center uitgevoerd.


