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De keuze om de toekomst van het onder-

wijs centraal te stellen in het jaarverslag

van VOS/ABB en op de discussiemiddag,

hangt samen met de publicatie van het

rapport ‘In het zicht van de toekomst’ 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het SCP stelt zichzelf acht vragen over

het onderwijs. Deze vragen vormen de 

leidraad voor interviews in ons jaarverslag

met opinion leaders uit het onderwijs, het

bedrijfsleven, de journalistiek en de

wetenschap.

De discussiemiddag is op woensdag 

18 mei in Kenteq, Korenmolenlaan 4 in

Woerden. Inloop 13.30 uur, programma

14.00-17.00 uur. De toegang voor leden

van VOS/ABB is gratis. Inschrijven via

Anja van Rossum, 0348-405282, fax

0348-405205, avanrossum@vosabb.nl.

Niet-leden kunnen ook deelnemen door

95 euro over te maken op bankrekening-

nummer 55.39.18.842 onder vermelding

van ‘Discussiemiddag 18 mei’, uw naam

en functie. Graag tot 18 mei!

In dit nummer


Ook werkgeversorganisatie po

Sterke belangenbehartiger

pagina 2


E-mailactie VOS/ABB succes

Vervangingsfonds 

handhaaft 85%

pagina 2


Lumpsum geen achteruitgang

Opluchting na nieuwe cijfers

pagina 2

Brochure ‘Goed besteed’ / 3

Managementstatuut / 4

Verbindend werken / 4

Wet medezeggenschap / 4

Loondoorbetaling / 5

Tegemoetkoming ZKOO / 5

Geld voor achterstanden / 5

Compromis schooltijden / 5

Samenwerking Bijlmer / 6

Jong-overeenkomst / 6

Ander nieuws op www.vosabb.nl / 6

Advertenties | 2 |

Bijlagen:
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Folder Voordelige energie

Over de toekomst van het onderwijs
VOS/ABB organiseert op woensdag

18 mei in Woerden een discussie-

middag over de toekomst van het

onderwijs. Dit thema staat ook 

centraal in ons jaarverslag over 2004,

dat deze maand uitkomt. Tot de 

sprekers behoren voorzitter Loek

Hermans van MKB-Nederland, direc-

teur Wim Blok van het Bestuur Open-

baar Onderwijs Rotterdam en onder-

zoekster Ria Bronneman van het

Sociaal en Cultureel Planbureau.

De discussiemiddag staat onder leiding

van Adjiedj Bakas. Hij is directeur van het

bureau Dexter bv in Amsterdam en specia-

list in de marketing van demografie. Eind

maart verscheen zijn boek ‘Megatrends

Nederland’. Het eerste exemplaar werd

overhandigd aan minister Rita Verdonk van

Vreemdelingenzaken en Integratie. Bakas

is adviseur bij tal van bedrijven, zoals KLM,

Vendex KBB en Interpay. Hij is lid van de

Wetenschappelijke Raad Amsterdam.
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Ook werkgeversorganisatie 
primair onderwijs

De samenwerkende werkgevers-

organisaties voor het onderwijs heb-

ben het voornemen om te komen tot

de oprichting van de Werkgevers-

vereniging Primair Onderwijs (WPO).

De formele besluitvorming wordt 

nog voor de zomer afgerond. Deze

vereniging kent een federatieve

structuur. 

Met de oprichting van de WPO wordt een

werkgeversorganisatie neergezet die de

collectieve werkgeversbelangen in de sec-

tor primair onderwijs op een krachtige wijze

kan behartigen. De WPO is het antwoord

van de werkgevers in het primair onderwijs

(Besturenraad, Bond KBO, Concent, VBS

en VOS/ABB) op de nieuwe uitdagingen

van autonomievergroting en decentralisatie

van werkgeversbevoegdheden.

De WPO wil het werkgeverschap van de

schoolbesturen in het primair onderwijs

versterken. Daarvoor is meer beleids-

ruimte voor de schoolbesturen nodig met

erkenning van het verschil in schaal en

professionaliteit binnen de sector primair

onderwijs.

De WPO streeft naar een raam-CAO met

kaderstellende afspraken en facultatieve

modeluitwerkingen die de (kleinschalige)

schoolbesturen ondersteunen om eigen-

tijds werkgeverschap goed vorm te

geven. De meerwaarde van deze krachten-

bundeling komt tot uiting in de recht-

streekse besluitvorming van de individu-

ele werkgevers in het primair onderwijs

over het CAO-onderhandelingsresultaat.

Daarbij heeft ieder schoolbestuur een

stem en per honderd leerlingen een extra

stem. De vereniging heeft inmiddels al

concept-statuten gereed. Deze kunt u

downloaden op www.vosabb.nl.

De werkgeversorganisaties zijn met de

AVS in overleg over de bredere ontwikke-

lingen binnen de sector primair onderwijs

tegen de achtergrond van Koers PO,

waarin scholen meer ruimte krijgen voor

eigen beleid rond schoolontwikkeling,

professionalisering en innovatie. De

onderhandelaars van VOS/ABB hebben

dit initiatief uitvoerig met de ledencom-

missie Arbeidsvoorwaarden po bespro-

ken. De commissie ARPO is van mening

dat de oprichting van de WPO een posi-

tieve ontwikkeling is.

Via een brede enquête onder al onze

leden in het primair onderwijs willen wij

nagaan of u onze mening deelt. Begin mei

kunt u de enquête tegemoet zien. Onder-

tussen houden wij u op de hoogte over

verdere ontwikkelingen.


E-mailactie VOS/ABB 
groot succes

Onze oproep voor de e-mailactie

richting Vervangingsfonds (Vf) heeft

veel succes gehad. Mede dankzij 

de reacties van onze leden besloot

het bestuur van het Vf om komend

schooljaar het huidige percentage

van 85 te handhaven. Het Vf was 

van plan het percentage te verhogen

tot 95. 

De leden gaven in de e-mailactie niet

alleen hun teleurstelling aan over het plan

van het Vf, maar onderbouwden ook waar

volgens hen de knelpunten zaten. Door

de aangekondigde aanscherping zou per

1 augustus de vrije ruimte waarbinnen

een pooler ten laste van het Vf ander werk

doet dan vervanging, teruglopen van 15%

naar 5%. 

Hierdoor zouden voor ieder personeelslid

in de pool meer vervangingswerkzaam-

heden moeten worden gezocht. Als dat

niet zou lukken, zou het verschil ten laste

van het bestuur komen. Ook waren er al

vergevorderde maatregelen getroffen voor

de personeelsbezetting voor het nieuwe

schooljaar. Naar verwachting zal de bezui-

nigingsmaatregel nu pas per 1 augustus

2006 doorgaan.

Het is volgens het Vf niet de bedoeling

het hele vervangingspoolsysteem op de

helling te zetten. Besturen mogen het ver-

vangingspoolbestand niet opheffen, de

personeelsleden in het RDDF plaatsen en

per 1 augustus 2006 ontslaan. Het Parti-

cipatiefonds (Pf) zal dit bestempelen als

‘eigen beleid’, wat betekent dat de bestu-

ren voor de uitkeringskosten van de per-

soneelsleden kunnen opdraaien.

Niet failliet

Het Vf gaat overigens niet failliet. Er komt

extra geld beschikbaar om de problemen

bij dit fonds op te lossen, zo hebben 

de ministers Maria van der Hoeven van

Onderwijs en Gerrit Zalm van Financiën

met elkaar afgesproken. Dit zei Van der

Hoeven onlangs op een CDA-bijeenkomst

in Barneveld. De financiering komt uit de

extra gelden, die voor het onderwijs zijn

vrijgekomen. 

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Lumpsum geen achteruitgang 

De basisscholen gaan er financieel

niet op achteruit bij de invoering van

lumpsumbekostiging. Dat blijkt uit de

nieuwste cijfers, die onlangs bekend

zijn geworden. Lumpsumdeskundige
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Bé Keizer van VOS/ABB spreekt van

een opluchting, omdat er eerder 

aanwijzingen waren dat scholen bij

lumpsumbekostiging minder geld

zouden krijgen dan nu.

Een eerdere berekening van pilot-besturen

die al met geld in plaats van fre’s werken,

gaf aan dat er sprake zou zijn van een

tegenvaller van ruim 1%. Omdat het bij

lumpsumbekostiging gaat om vele mil-

jarden, zou 1% betekenen dat scholen

tientallen miljoenen euro’s zouden moeten

inleveren. Nu blijkt toch dat daar geen

sprake van is.

Om een beeld te krijgen van de omvang

van het verschil tussen de eerdere voor-

lopige bedragen en de bedragen die nu

bekend zijn geworden, kan het beste wor-

den gekeken naar de gemiddelde perso-

neelslast (gpl) van de kernfuncties in de

bekostiging. Dat is voor de basisschool

de functie van groepsleerkracht LA, en

voor de SBO en (V)SO die van groeps-

leerkracht LB. Dit is de grondslag voor de

toekenning van de lumpsumbekostiging.

Voor de LA-functie is dat bedrag nu

48.116,68 euro.

90 miljoen meer

Enig rekenwerk geeft dan een stijging van

1,3% aan voor het reguliere basisonder-

wijs ten opzichte van de vorige voorlopige

cijfers. Dat betekent een extra budget van

58,2 miljoen. Voor het SBO wordt een 

stijging van 1,37% berekend (4,8 miljoen)

en voor het (V)SO een stijging van 4,11%

(27,8 miljoen). Opgeteld is er dus in totaal

90 miljoen euro meer voor lumpsum

beschikbaar dan tot nu werd aangenomen

op grond van eerdere berekeningen. 

Het lijkt er daarom op dat veel van de

sombere verhalen over de achteruitgang

met lumpsum mee zullen vallen. Eerlijk

gezegd was er voor echte ongerustheid in

theorie ook geen reden: de invoering van

lumpsum zou immers budgettair neutraal

gebeuren. 

Vragen

Wel is er reden voor een aantal vragen. 

Is de berekende prijs van de gpl van

2002-2003 er zo ver naast geweest? 

Of was de indexering van de prijs van de

gpl die over 2002-2003 was berekend

onjuist? Daarnaast roepen de nieuwe 

gpl-bedragen de vraag op naar de

omvang van de totale declaratie in het

meetjaar 2004-2005. Komt die beduidend

uit boven wat ‘normaal’ zou zijn geweest,

dan zal er een correctie op de bedragen

plaatsvinden, ook weer vanuit het uit-

gangspunt dat de overgang naar lump-

sum in principe budgettair neutraal zal

plaatsvinden. 

Het blijft dus nog even spannend wat uit-

eindelijk de omvang van de declaratie zal

blijken en het uiteindelijke lumpsumbedrag.

We houden u op de hoogte.

Over de voortgang

Over de voortgang van de invoering van

de lumpsumbekostiging heeft Bé Keizer

een overzichtsartikel geschreven. Dit stuk

zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

U kunt de tekst ook downloaden op

www.vosabb.nl in de rubriek ‘Lumpsum’

bij achtergrondinformatie.


Brochure ‘Goed besteed’ 
over lumpsum

Onder de titel ‘Goed besteed, verant-

woorden binnen lumpsum’ heeft 

het projectbureau lumpsum po een

nieuwe brochure uitgebracht. Deze

gaat over de wijze waarop schoolbe-

stuurders en -managers hun keuzen

en beslissingen binnen de lumpsum-

financiering kunnen verantwoorden. 

Verantwoordelijkheid dragen gaat altijd

vergezeld van verantwoorden. Verant-

woording afleggen is een handeling. 

Om dat goed te kunnen, moet je verant-

woordelijkheid voelen. En dat is weer een

kwestie van cultuur in het bestuur en op

de school.

Verantwoording levert ook iets op: door

verantwoording af te leggen geef je de

ander, aan wie je verantwoording aflegt,

de gelegenheid te reageren.Van die reactie

kun je als bestuur en als school leren. Een

lerende organisatie onderkent die functie

van verantwoording. Verantwoording

heeft hiermee ook een directe link naar

kwaliteit.

De brochure ‘Goed besteed’ is te down-

loaden op www.vosabb.nl. 

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen

via info@lumpsumpo.nl.
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Brochure over management-
statuut

‘Bouwstenen voor een management-

statuut’ is de titel van een nieuwe

brochure voor het primair onderwijs.

Met dit boekje kunnen directies en

medezeggenschapsraden een begin

maken met het omzetten van het

directiestatuut in een managements-

tatuut. De brochure is een gezamen-

lijke uitgave van VOS/ABB en de

Algemene Vereniging van School-

leiders (AVS).

De invoering van de lumpsumfinanciering

brengt onder meer de verplichting met

zich mee een managementstatuut te han-

teren. Hoewel het nog geen wettelijke 

verplichting is een statuut in te voeren,

hebben veel leden ons gevraagd een

model te ontwikkelen. De brochure bevat

een model waarmee schoolleiders de 

discussie op gang kunnen brengen over

een statuut dat past bij de organisatie. 

Kern van het managementstatuut is de

regeling van het mandaat van bestuurlijke

taken en bevoegdheden aan het (boven-

schools) management. De regeling volgt

op de discussie binnen de organisatie

over de bestuursfilosofie en de opzet en

inrichting van het management. 

De invoering van lumpsumfinanciering

hoeft geen aanleiding te zijn de gemaak-

te keuzen voor de bestuursfilosofie en

managementstructuur te wijzigen. Toch is

het verstandig deze keuzen bij het opstel-

len en vaststellen van het managements-

tatuut nog eens helder in beeld te brengen.

Zo kunt u de opzet en de inhoud van het

statuut naadloos laten aansluiten bij uw

eigen organisatie. 

De brochure is toegestuurd aan alle 

po-leden, en is te downloaden op

www.vosabb.nl. 


Brochure over verbindend 
werken

‘Verbindend werken’ is een brochure

van Iris Hendriks, senior consultant

bij VOS/ABB Consulting. De brochure

gaat over de ontwikkeling van een

effectieve bedrijfsvoering op scho-

len. De bedrijfsvoering wordt steeds

complexer doordat scholen onder-

nemende organisaties worden. Het

boek van Hendriks fungeert als hand-

leiding en geeft tips om dit proces

succesvol aan te pakken. 

Aan de orde komt onder meer de

gesprekkencyclus als middel voor sturen

op gedrag en resultaat. Ook wordt aan-

dacht besteed aan de concepten 

Investors in People en de Balanced 

Scorecard, instrumenten voor respectieve-

lijk de ontwikkeling van personeel en

resultaatgerichte kwaliteitszorg.

Belanghebbende leden krijgen ‘Verbindend

werken’ gratis toegestuurd. Extra exempla-

ren kosten voor leden 5 euro; niet-leden

betalen 10 euro. Bestellen via de website

www.vosabb.nl, rubriek publicaties.


Nieuwe wet medezeggenschap

De hoofdlijnen van een nieuwe wet

voor de regeling van de medezeg-

genschap staan op papier. Minister

Maria van der Hoeven van Onderwijs,

VOS/ABB en andere onderwijsorgani-

saties zijn het daarover met elkaar

eens geworden. De eindrapportage

ligt nu bij de Tweede Kamer.

Uitgangspunt blijft dat medezeggenschap

een zaak blijft van personeel, ouders en

leerlingen. Maar de minister wil ook ruimte

bieden voor flexibiliteit in de wijze waarop

op lokaal niveau de medezeggenschap-

structuur wordt ingericht. In overleg kun-

nen bevoegd gezag en (G)MR besluiten

de structuur meer op maat en flexibel in

te richten. De minister streeft er naar de

Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)

per 1 januari 2007 in werking te laten 

treden.

Het primair en voortgezet onderwijs

behouden een eigen wettelijke regeling

van de medezeggenschap. De minister

motiveert deze keuze op basis van de

specifieke pedagogische functie van

scholen. Die rechtvaardigt het, aldus de

minister, om ook ouders en leerlingen een

duidelijke rol te laten spelen. Leerlingen in

het voortgezet onderwijs krijgen in de MR

-in aansluiting op het beleid van Koers

VO- een eigen leerlingengeleding. Met de

WMS wil de minister tegen de achter-

grond van de autonomievergroting de

positie van personeel, ouders en leer-

lingen versterken.

Instemmingsbevoegdheden

Personeel, ouders en leerlingen oefenen

dus gezamenlijk medezeggenschap uit.

Daarnaast hebben de geledingen eigen

instemmingsbevoegdheden. Voor de per-

soneelsgeleding hebben deze bevoegd-

heden betrekking op arbeidsvoorwaarde-

lijke aangelegenheden. Voor de keuze van

die aangelegenheden zal worden aange-

sloten bij de onderwerpen uit de WOR. 

De huidige spiegelbepaling in de WMO,

dat in het geval een geleding instemmings-

recht uitoefent de andere geleding over

het adviesrecht beschikt, komt te ver-

vallen. De grotere zelfstandigheid komt

voorts tot uitdrukking in de bepaling dat
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de geledingen zelf een geschil kunnen

aangaan. Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl 


Loondoorbetaling en BAPO-
korting 

Voor de berekening van 70% loon-

doorbetaling na twaalf maanden

ziekte, dienen alle perioden van 

volledig of gedeeltelijk ziek zijn 

bij elkaar te worden opgeteld. 

De perioden van volledig herstel 

tellen niet mee.

In artikel 4 lid 7 van het gewijzigde Besluit

ziekte en arbeidsongeschiktheid (BZA)

staat dat voor de bepaling van de periode

van twaalf maanden waarover 100%

wordt doorbetaald, perioden van volledig

of gedeeltelijk ongeschiktheid moeten

worden samengeteld. De perioden korter

dan vier weken waarin iemand niet ziek is

in het eerste jaar, schorten de twaalf

maanden van de 100% betaling derhalve

op. Binnenkort staat hierover een toelich-

ting in het Gele Katern. 

BAPO-regeling 

De oude regeling, dat de BAPO-korting

primair onderwijs na 18 maanden vervalt,

blijft gehandhaafd. Het ministerie van

OCW onderhandelt nog met de vakcen-

trales om deze regeling te veranderen.

Voor het voortgezet onderwijs geldt tot 

1 augustus aanstaande dezelfde regeling

als voor het primair onderwijs. Met ingang

van 1 augustus wordt de hele BAPO-

regeling aangepast in de nieuwe CAO-VO

2005-2006. Uitleg volgt nadat de nieuwe

CAO definitief is vastgesteld.

Meer op www.vosabb.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Tegemoetkoming ZKOO 
verhoogd

De tegemoetkoming voor de ziekte-

kosten voor het onderwijs- en onder-

zoekpersoneel (ZKOO) is met ingang

van 1 januari 2005 verhoogd. 

In de sector-cao 2000-2002 voor het pri-

mair- en voortgezet onderwijs is overeen-

gekomen om de tegemoetkoming in de

ziektekosten nominaal te handhaven op

het niveau van 50% van de gemiddelde

ziektekosten. Uit gegevens van het Cen-

traal Planbureau blijkt dat de verzekerings-

premies per 1 januari 2005 gemiddeld met

8,2% zijn gestegen. Gelijktijdig zijn de

MOOZ-bijdrage en de WTZ-pooling 

verhoogd.

Rekeninghoudend met deze verhogingen

gelden vanaf 1 januari 2005 de volgende

bedragen:

(mede) betrokkene € 81,61 (was 76,26)

kind < 16 jaar € 40,81 (was 38,13)

kind 16 jaar of ouder € 51,93 (was 48,83)

De bedragen voor de inkomenstoeslag

van € 12,03 per maand en de aanvullende

inkomenstoeslag van € 5,45 zijn per 

1 januari 2005 niet gewijzigd.

Informatie: Helpdesk, 03484-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Geld voor snelle aanpak 
achterstanden

Een deel van het budget voor onder-

wijsachterstanden wordt komend

schooljaar uitgekeerd voor de vroeg-

tijdige aanpak van achterstanden in

het basisonderwijs. Het gaat een-

malig om 43,7 miljoen euro.

Na komend schooljaar zal het bedrag

ongeveer 60 miljoen euro per jaar bedra-

gen. Het geld is bestemd voor de aanpak

van achterstanden in de groepen 1 tot en

met 4. Voor de verdeling van het budget

geld het zogenoemde schoolgewicht. 

Het bedrag voor komend schooljaar is

eenmalig, omdat voor de periode daarna

het budget is gekoppeld aan de toeken-

ningssystematiek volgens lumpsum. 

Het is praktisch uitgesloten dat scholen 

er vanaf het schooljaar 2006-2007 op

achteruitgaan.

Een uitgebreide toelichting door senior

beleidsmedewerker Bé Keizer van

VOS/ABB vindt u op www.vosabb.nl.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 

van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@

vosabb.nl, Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl.


Minister komt met compromis
schooltijden

Minister Maria van der Hoeven van

OCW is met een compromisvoorstel

gekomen voor flexibilisering van de

schooltijden in het primair onderwijs.

Scholen krijgen als het aan haar ligt

meer vrijheid door onder meer de

huidige urenverdeling tussen onder-

en bovenbouw los te laten.

In het voorstel van de minister, waarover

zij overleg heeft gevoerd met VOS/ABB

en andere onderwijsorganisaties, staat

ook dat in de bovenbouw de vijfdaagse

schoolweek het uitgangspunt blijft, 
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maar dat scholen hier onder bijzondere

omstandigheden van kunnen afwijken.

Voorwaarde is wel dat de ouders hiervan

tijdig op de hoogte worden gesteld. 

Als het aan de minister ligt, zijn scholen

vrij om zelf te bepalen wat bijzondere

omstandigheden zijn. Als voorbeelden

noemt zij rapportdagen en lokale feest-

dagen.

Meer op www.vosabb.nl


Samenwerking openbaar 
en bijzonder 

De Volkskrant heeft in de maandag-

editie uitgebreid aandacht aan de

samenwerking tussen het openbaar

en bijzonder basisonderwijs in Am-

sterdam-Zuidoost. Een openbare,

oecumenische en islamitische basis-

school gaan daar samen een brede

school vormen.

Het gaat om de openbare basisschool

Bijlmerhorst, de oecumenische school 

De Polsstok en de islamtische As Soeffah.

De Bijlmerhorst is via de Bestuurs-

commissie Openbaar Primair Onderwijs

Amsterdam Zuidoost Sirius verbonden

aan VOS/ABB. Er komt een nieuw

gebouw, waarin elke school zijn eigen

plaats krijgt. Het is dus niet zo dat ze

gaan fuseren.

Directeur Ton Gloudemans van de Bijl-

merhorst zegt in De Volkskrant dat de

nieuwe brede school ‘het hart van de

buurt’ wordt. Hij zegt dat de besprekingen

om samen te gaan werken vlot verliepen.

De drie scholen waren er samen van over-

tuigd dat ze ‘de kloof moesten overbrug-

gen tussen moslims en niet-moslims’. 

De drie betrokken scholen in Amsterdam-

Zuidoost (Bijlmer) staan in een buurt met

veel achterstandsleerlingen. Het is de

bedoeling via het bredeschoolconcept 

de ouders taalcursussen en opvoedings-

ondersteuning aan te bieden.

Meer op www.volkskrant.nl


Jong-overeenkomst 
ondertekend 

In Den Haag hebben dertien gemeen-

ten, twee provincies en twee stads-

regio’s de Jong-overeenkomst onder-

tekend. Ook de handtekeningen van

onder anderen de ministers Maria

van der Hoeven van OCW, Aart Jan

de Geus van SZW en Gerrit Zalm van

Financiën staan eronder.

De Jong-overeenkomst is bedoeld om

alle instanties die bij de jeugdzorg zijn

betrokken zijn, ervaringen met elkaar te

laten delen. Het convenant past in de

Operatie Jong van jeugdcommissaris 

Steven van Eijck. Doel van die operatie is

om de uitval van jongeren tegen te gaan.

De betrokken gemeenten, provincies en

stadsregio’s hebben een zogenoemde

Rode Telefoon ter beschikking. Daarmee

kunnen ze in contact komen met Van

Eijck of met de betrokken kabinetsleden

die zich persoonlijk aan het project hebben

gecommitteerd. Zo heeft minister Zalm 

de stadsregio Amsterdam geadopteerd 

en heeft staatssecretaris Ross-van Dorp

Rotterdam onder haar hoede.

Meer op www.minvws.nl
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de basis
 openbaar scholennetwerk heerenveen

Bij het openbaar Scholennetwerk De Basis is plaats voor een 

adjunct-directeur/locatieleider v/m
voor de meester Duisterhoutschool voor zeer moeilijk lerenden aan 
de locatie Oosterwolde voor 4 dagen, waarvan 11/2 dag lesgevende taken. 

De Basis vormt een veelkleurig palet van 

22 samenwerkende scholen voor openbaar

(speciaal) basisonderwijs, aangestuurd door een

bestuurscommissie. Driehonderd medewerkers

zetten zich in om elk van de ca. 3000 leerlingen de

best mogelijke basis te geven voor de toekomst. 

In de visie van De Basis is openbaar onderwijs

ontmoetingsonderwijs, waar kinderen leren van en

met elkaar. Waar zij respect leren hebben voor

ieders mening of overtuiging. Waar verschillen

tussen kinderen gekoesterd worden. Op dit

fundament bouwt elke school binnen het netwerk

aan zijn eigen identiteit. Daarnaast maken een eigen

onderwijsconcept, team van professionals en

directeur elke school uniek.

Gezamenlijk vormen de scholen een sterk netwerk,

dat zijn kennis en krachten bundelt tot een geheel

dat méér is dan de som der delen. De deuren staan

open voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de brede

wijkschool. De scholen werken er hard aan om

adaptief onderwijs te bieden, waardoor elk kind

binnen de eigen mogelijkheden tot optimale

ontwikkeling en prestaties kan komen. Die ambitie

geldt ook onze medewerkers. De Basis streeft een

goede match na tussen organisatiedoelstellingen en

individuele kwaliteiten en wensen. Een professioneel

ondersteuningsapparaat, geleid door de algemeen

directeur, verzorgt alle administratieve en

beleidsondersteuning en werkt voor de scholen aan

een prettige werkomgeving en gunstige

randvoorwaarden.

De Basis, postbus 159, 8440 AD  Heerenveen

e-mail: algemeen@debasisheerenveen.nl

www.debasisheerenveen.nl

Meester Duisterhoutschool is een school met

3 locaties waarvan 1 in Oosterwolde. 

De locatie telt ongeveer 50 leerlingen

verdeeld over 4 groepen. 

Er werken 15 teamleden in een tijdelijke

huisvesting op weg naar nieuwbouw in een

multifunctioneel scholencentrum.

visie

Van een nieuwe adjunct-directeur/

locatieleider verwachten wij dat hij of zij:

- gaat werken overeenkomstig de opvattingen

binnen het openbaar scholennetwerk 

De Basis;

- in samenspraak met de directie het

onderwijskundige, personeels- en financiële

beleid vorm geeft;

- inspirerend en stimulerend leiding geeft

onder verantwoordelijkheid van de

directeur, waarbij rekening gehouden wordt

met de verschillen tussen mensen;

- het klimaat van de locatie bewaakt, waarbij

competenties centraal staan;

- samen met het team de pedagogische en

didactische lijn van de school verder uit wil

bouwen.

profiel

Wij zoeken adjuncten, die voldoen aan het

onderstaande profiel:

- voorstander zijn van het openbaar

onderwijs;

- in staat zijn de veranderende inzichten met

betrekking tot zeer moeilijk lerenden

pedagogisch en didactisch vorm te geven

binnen de locatie;

- beschikt over uitstekende sociale,

communicatieve en organisatorische

vaardigheden;

- de (adjunct) schoolleidersopleiding hebben

gevolgd, of bereid zijn deze te volgen;

- teamspeler zijn, die rekening houden met

de diversiteit binnen het multifunctionele

team, stelling durven te nemen,

besluitvaardig zijn en kunnen delegeren;

- een grote mate van zelfreflectie hebben;

- sollicitanten dienen in het bezit te zijn van

de wettelijk vereiste bevoegdheid, alsmede

de opleiding speciaal onderwijs hebben

gevolgd.

salaris

Overeenkomstig de inschalingvoorschriften

van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC 

(max. salarisschaal adjunctdirecteur B). 

inlichtingen

Nadere inlichtingen kunnen worden

ingewonnen bij de heer A. Vromans,

personeelsadviseur, telefoon 0513 656 640. 

sollicitaties

Sollicitaties vóór 26 april 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/Duisterhout 

in de linkerbovenhoek van de enveloppe, 

of per email:

j.p.tenbrink@debasisheerenveen.nl. 

De sollicitatiegesprekken zullen gehouden

worden in week 17.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet

op prijs gesteld.


