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positief over de oprichting van de WPO.

VOS/ABB wil via een enquête onder alle

leden nagaan of dit oordeel brede steun

krijgt. Als dat zo is, zal in november van

dit jaar op de algemene ledenvergadering

een voorstel worden gedaan tot wijziging

van de statuten. Dit is nodig om de

bevoegdheid om cao’s aan te gaan over

te dragen aan de WPO.

De WPO kan een eerste stap zijn in de 

richting van sectorvorming in het primair

onderwijs. Sectorvorming houdt in dat er

sprake is van één sectororganisatie die

voor het gehele primair onderwijs (van alle

denominaties) opereert. In het voortgezet

onderwijs is deze ontwikkeling al in gang

gezet. Daarom krijgen de po-leden in de

enquête ook een vraag over sectorvorming.

Wij stellen het op prijs als u het formulier

uiterlijk komende woensdag 25 mei terug-

stuurt. Dat kan in de antwoordenvelop die

bij de enquête is gevoegd.

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405251, speterink@vosabb.nl
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Enquête oprichting WPO

Alle VOS/ABB-leden in het primair on-

derwijs hebben een kort enquêteformu-

lier ontvangen over de oprichting van

de Werkgeversvereniging Primair

Onderwijs (WPO). VOS/ABB wil weten

hoe de leden hier tegenover staan.

Begin april heeft VOS/ABB samen met de

andere werkgeversorganisaties voor het

onderwijs de intentie uitgesproken om te

komen tot één federatieve werkgevers-

vereniging voor collectieve werkgevers-

zaken. Overheid en vakbonden krijgen

daarmee de door hen gewenste krachtige

gesprekspartner. 

De WPO streeft naar een raam-cao met

kaderstellende afspraken en facultatieve

modeluitwerkingen, die de schoolbesturen

ondersteunen om het goed werkgever-

schap vorm te geven. In die zin is de WPO

het antwoord van de sector primair onder-

wijs op autonomievergroting en decentrali-

satie van werkgeversbevoegdheden.

De ledencommissie arbeidsvoorwaarden

primair onderwijs van VOS/ABB oordeelt
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Veel respons enquête 
administratiekantoren 

De VOS/ABB-enquête over de onder-

wijsadministratiekantoren heeft 

een goede respons gehad. Er zijn in

totaal 430 formulieren teruggestuurd

(ruim 12%). 

Gezien de gemiddelde respons van 6%

op landelijke enquêtes is 12% een hoge

score. VOS/ABB is dan ook tevreden en

bedankt de leden voor hun medewerking.

De gegevens worden op dit moment nog

nader uitgewerkt, maar enkele resultaten

zijn al bekend. 

Zo hebben de leden in totaal over 62 admi-

nistratiekantoren een mening gegeven.

Het pakket personeels- en salarisadmi-

nistratie wordt het meest (100%) afge-

nomen bij de administratiekantoren. 

De pakketten bestuurs- en management-

ondersteuning (93%), financiën (90%) en

ICT (76%) zitten daar vlak onder. Dienst-

verlening op het gebied van huisvesting

(46%) en facilitaire zaken (35%) is minder

in trek.

De eerste analyses laten zien dat op het

gebied van de personeels- en salaris-

administratie ruim 90% van de leden de

kantoren een voldoende of meer geeft.

Voor de financiële dienstverlening (begro-

tingen, jaarrekening) geeft 85% een vol-

doende of meer. Hetzelfde percentage is

ook op de bestuurs- en management-

ondersteuning van toepassing. Voor huis-

vesting geldt een percentage van 80, voor

facilitaire zaken 67 en voor ICT 80. Minder

goed scoren de managementrapportages

op het gebied van personeel en financiën.

In beide gevallen is 25 tot 30% hier onte-

vreden over.

De verzamelde gegevens worden uitge-

werkt in een conceptrapport, dat eind mei

aan de administratiekantoren wordt toe-

gezonden voor een reactie. Ook de deel-

nemers aan de enquête ontvangen een

rapport. Naar verwachting in november

zal het eindrapport gereed zijn en zullen

de eindconclusies en aanbevelingen

beschikbaar komen.

Doel van de enquête is om de kwaliteit

van administratiekantoren in beeld te

brengen. Dit is van belang met het oog 

op de komende lumpsumbekostiging in

het po.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


VOS/ABB: Eén geschillen-
commissie

Net als minister Maria van der Hoeven

vindt ook VOS/ABB dat er één geschil-

lencommissie moet komen voor het

primair en voortgezet onderwijs. 

In een brief aan de vaste kamercom-

missie heeft VOS/ABB de motieven

voor deze keuze uiteengezet.

Eerder stelde de minister bij de Eind-

rapportage Wet Medezeggenschap Scho-

len voor om tot één geschillencommissie

te komen. Niet alle onderwijsorganisaties

zijn het daarmee eens, maar VOS/ABB

wel. Volgens VOS/ABB leidt het onder-

scheid tussen openbaar en bijzonder

onderwijs niet noodzakelijkerwijs naar een

eigen geschillenbeslechting per richting

Directeur Philip Geelkerken zet de motieven

voor die keuze duidelijk op een rij in zijn

brief aan de kamercommissie. Hij vraagt

de kamerleden deze argumenten te

betrekken bij de besluitvorming over de

Eindrapportage WMS. Belangrijkste argu-

ment voor de keuze van één commissie

vindt VOS/ABB de borging van gelijkheid

van behandeling. ‘In gelijke gevallen moet

een zelfde procesbehandeling plaats-

vinden, die leidt tot uniforme uitspraken.

De instelling van één commissie waar-

borgt optimaal de toepassing van dat

gelijkheidsbeginsel, en staat evenmin in

de weg dat ongelijke gevallen als uiting

van (denominatieve) cultuurverschillen op

hun eigen merites worden beoordeeld’,

schrijft Geelkerken in zijn brief. 

Volgens hem zijn er juridische noch 

praktische redenen om de geschillen-

beslechting per richting te organiseren.

‘Algemeen wordt onderkend dat in de

jurisprudentie, die sinds 1981 is gevormd,

denominatieve aspecten maar in zeer

beperkte mate voorkomen’, zo voegt hij

er aan toe. Omdat voor sommige organi-

saties het denominatieve aspect toch een

belangrijk punt blijkt te zijn, is het wellicht

een mogelijkheid om één landelijke com-

missie in te stellen, die - zeker tijdens 

een overgangsperiode - wordt uitgerust

met denominatieve ‘kamers’. Het is een

tussenoplossing, waarmee VOS/ABB

akkoord gaat.

VOS/ABB vindt dat ook de procesgang ná

de uitspraak van de geschillencommissie

geüniformeerd moet worden. Bovendien

gelden bovenstaande argumenten ook

voor andere geschillen-, bezwaren- en

klachtencommissies in het onderwijs. 

Ook daar geeft VOS/ABB de voorkeur aan

bundeling.

De volledige brief staat op

www.vosabb.nl.
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Verlenging CAO PO tot 2006

VOS/ABB en de andere cao-partijen

stellen voor de CAO PO ongewijzigd

te verlengen tot 1 augustus 2006.

Leden van VOS/ABB kunnen op dit

voorstel reageren. 

Onlangs is de CAO PO verlengd tot 

1 augustus 2005. CAO-partijen vinden het

met het oog op de invoering van deze

geheel vernieuwde CAO PO niet zinvol

om nu nog een aantal technische wijzi-

gingen aan te brengen. Zij hebben daar-

om afgesproken hun achterban te advi-

seren in te stemmen met de verlenging

van de CAO PO tot 1 augustus 2006. De

ledencommissie arbeidsvoorwaarden PO

van VOS/ABB ondersteunt dit voorstel.

Wanneer u tegen verlenging bent, kunt u

dit vóór 1 juni per e-mail aan ons kenbaar

maken. Wij verzoeken u om hierbij de

naam van uw bestuur en het aantal leer-

lingen te vermelden. Het e-mailadres is

caopo@vosabb.nl. Als blijkt dat een sub-

stantieel aantal leden tegen verlenging is,

zullen wij overgaan tot een formele schrif-

telijke stemming.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Contactgroep P&O van start

De contactgroep P&O voorziet in 

een behoefte. Dat is wel duidelijk

geworden tijdens de eerste bijeen-

komst die VOS/ABB eind april heeft

gehouden voor medewerkers per-

soneel & organisatie van scholen. 

De opkomst was groot, zowel vanuit

po als vo.

Op de bijeenkomst voor het po waren

P&O-medewerkers van 27 organisaties

aanwezig. Op de vo-bijeenkomst waren

het er 20. Zij noemden als belangrijkste

doelen van de contactgroep het delen van

kennis met vakgenoten, het bespreken

van praktijksituaties, collegiale consultatie

en informatievoorziening over actuele 

thema’s en ontwikkelingen. 

De deelnemers lieten weten belangstelling

te hebben voor elkaars plannen, ideeën

en besluiten. Zij zijn bereid documenten

aan elkaar beschikbaar te stellen. 

Daarom krijgt elke deelnemer een lijst 

met namen en e-mailadressen. Ook gaat

VOS/ABB onderzoeken of er op de web-

site www.vosabb.nl een kennisbank kan

komen voor deelnemers van de contact-

groep. 

Informatie: Silvia Schouten, 

0348-405255, sschouten@vosabb.nl


Werkconferenties lumpsum

‘Lumpsum: klaar voor de start’ is de

titel van acht regionale werkconfe-

renties in september en oktober. 

De conferenties, die worden georga-

niseerd door de Projectorganisatie

Lumpsum PO, zijn bedoeld voor

bestuursleden, schooldirecties,

bovenschools management, (G)MR-

leden en stafmedewerkers.

Op de conferenties zijn verscheidene

workshops over onderwerpen waarmee

scholen in de praktijk van lumpsum te

maken krijgen. Deelnemers kunnen elk

aan twee workshops deelnemen. Per

organisatie kunnen meerdere personen

zich aanmelden, zodat de school brede

kennis over lumpsum kan opdoen. 

Behalve workshops, zijn op de conferen-

ties ook informatiestands van verschei-

dene onderwijsorganisaties.

Deelname kost 75 euro per conferentie.

Aanmelden kan via www.

deelnameregistratie.nl. 

Meer op www.vosabb.nl 

en www.lumpsumpo.nl


Praktijkonderwijs onder 
lumpsum

De overstap van declaratiebekosti-

ging naar lumpsum voor het praktijk-

onderwijs per 1 augustus 2006 bete-

kent niet alleen een overstap naar

een nieuw bekostigingsstelsel, maar

ook een overgang van rechtspositie

primair onderwijs naar de CAO VO.

Dit heeft als consequentie dat de

organisatie wijzigingen behoeft.

Er wordt verplicht overgeschakeld op

werkgelegenheidsbeleid. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat geen RDDF kan plaats-

vinden, tenzij overleg met het DGO is

gepleegd. Ook aanstellings- en ontslag-

beleid is anders geregeld.

Een ander essentieel verschil zit in het

taakbeleid. In beide sectoren geldt een

normjaartaak van 1659 uur. In het primair

onderwijs geldt een maximale lessentaak

van 930 uur per jaar bij een volledige

betrekking. Bij het voortgezet onderwijs

wordt het aantal uren in overleg met de

personeelsgeleding van de medezeggen-

schapsraad door het bestuur bepaald.

Bovendien is instemming vereist van ten

minste tweederde van het onderwijzend

personeel.
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Overige zaken die naast het aantal lessen

een rol kunnen spelen, zijn de definitie

van een les, de verlofregeling, de groeps-

grootte, het aantal groepen per leraar,

voor- en nawerk, de manier waarop 

de begeleiding van stages wordt georga-

niseerd, de overige schooltaken en 

bijkomende taken, de tijd voor deskun-

digheidsbevordering en het functiewaar-

deringssysteem.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Reglementen Pf/Vf 2005-2006

Het Participatie- en Vervangingsfonds

(Pf/Vf) hebben elk het reglement 

voor het primair onderwijs voor het

schooljaar 2005-2006 uitgebracht.

Het Reglement Pf is op enkele details

aangepast:

• Termijn van melding. De indientermijn is

versoepeld van twee naar vier weken 

na beëindiging van het dienstverband.

Verder is verduidelijkt dat beëindiging

van een vervangingsbetrekking niet

hoeft te worden gemeld.

• Het inschakelen van CWI komt te 

vervallen. Alleen een voormelding drei-

gend ontslag wordt geaccepteerd. Het

onderdeel ‘ondersteunen van betrok-

kene bij het zoeken naar een andere

functie’ komt te vervallen.

• De inspanningsverplichtingen als be-

doeld in de categorieën I, II en III van

het Reglement dienen in alle gevallen

schriftelijk te worden onderbouwd.

Deze onderbouwing bestaat uit een

overzicht van data waarop gesprekken

zijn gevoerd en/of van acties die zijn

ondernomen. Dit overzicht moet door

de betrokkene worden ondertekend.

• Aandacht wordt geschonken aan de

overeenkomst in het kader van de 

regeling bestuurlijke krachtenbundeling. 

De regeling zelf is per 1 augustus 2004

komen te vervallen. Dit neemt niet weg

dat de overeenkomst met betrekking 

tot overname van elkaars personeel op

basis van deze regeling nog geldend

kan zijn.

• Een ontslagbesluit wordt in het vervolg

ook geaccepteerd. In het huidige Regle-

ment wordt een afschrift van akte van

ontslag geëist.

• De reden van ontslag van een leraar in

opleiding (LIO) is komen te vervallen.

• Toegevoegd is het ontslag van een

onderwijsassistent in opleiding (OIO).

Ook in het Reglement Vervangingsfonds

voor het primair onderwijs 2005-2006 is

een aantal wijzigingen aangebracht. Zo is

aangegeven dat de premiebetaling in het

kader van de uitvoering van het Conve-

nant Decentralisatie hoofdstuk I-C Rpbo

kostendekkend moet zijn. Dit betekent

dat overschotten en tekorten in de

premieopbrengst verrekend gaan worden

in de premie voor het nieuwe schooljaar.

Verder is in het Reglement opgenomen

dat met ingang van 1 augustus 2005 de

onderwijsassistenten in opleiding (oio’s)

andere personeelsleden mogen vervan-

gen voor rekening van het Vervangings-

fonds. Bij het afsluiten van een vrijwillige

verzekering voor niet door het Rijk be-

kostigd personeel (vóór 1 augustus 2005)

geldt dat voor de vervanging van op dat

moment zieke personeelsleden geen

declaratie kan plaatsvinden. Dit kan pas

na herstel van het afwezige personeelslid.

Hiervoor is een verklaring nodig van de

bedrijfsarts. 

Over de vervangingspools is al het nodige

door ons gepubliceerd. Het percentage

van 95, zoals in het Reglement is ge-

noemd, gaat pas gelden vanaf 1 augustus

2006.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Rpb WPO/WEC verdwijnt

De invoering van lumpsum gaat

gepaard met decentralisatie van alle

secundaire arbeidsvoorwaarden in

het primair onderwijs. In de praktijk

betekent dit dat het Rechtspositie-

besluit WPO/WEC komt te vervallen

en dat de daarin opgenomen onder-

werpen voortaan worden geregeld 

in de CAO PO. 

De werkgeversdelegatie zet in op een

gedifferentieerde CAO die bestaat uit

twee delen. Van de bepalingen in deel 1

mag niet worden afgeweken. De bepa-

lingen in deel 2 kunnen door een indivi-

duele werkgever één op één worden over-

genomen maar hij kan er ook voor kiezen

om over één of meer onderwerpen zelf

afspraken te maken met zijn (gemeen-

schappelijke) medezeggenschapsraad.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Fusiecirculaire verlengd

OCW heeft besloten om de Regeling

samenvoeging van scholen in het

basisonderwijs en (voortgezet) 

speciaal onderwijs (fusiecirculaire)

met een jaar te verlengen.

De samenvoegingscirculaire heeft oor-

spronkelijk een looptijd tot 1 augustus

2005. Deze datum was destijds gekozen
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met het oog op de invoering van de lump-

sumfinanciering in het primair onderwijs.

Zoals bekend is de invoering met een jaar

opgeschoven, waardoor ook de circulaire

met een jaar verlengd wordt tot 1 augus-

tus 2006. Er zijn geen wijzigingen aange-

bracht.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Procesgang eerste ziektejaar
gewijzigd

In verband met de Wet verlenging

loonbetalingsverplichting bij ziekte is

er een wijziging opgetreden in de

regeling procesgang eerste ziekte-

jaar.

In de Wet verlenging loondoorbetalings-

verplichting bij ziekte, die op 1 januari

2004 in werking is getreden, is de periode

waarover de werkgever bij ziekte het loon

moet doorbetalen verlengd van 52 weken

naar 104 weken. 

Deze verlenging brengt een verschuiving

met zich mee van het moment waarop het

reïntegratieverslag moet worden inge-

diend. 

De verplichting vervalt om aan het einde

van het eerste ziektejaar een verslag te

maken. Pas aan het einde van het tweede

ziektejaar kan de werknemer een aan-

vraag indienen voor een WAO-uitkering.

Pas dan wordt het reïntegratieverslag

opgesteld.

Nu de beoordeling van de reïntegratie-

inspanningen één jaar opschuift, is vast-

gelegd om aan het eind van het eerste

ziektejaar een extra evaluatiemoment in 

te bouwen. Werkgever en werknemer 

evalueren dan de geleverde reïntegratie-

inspanningen.

Deze evaluatie is niet vrijblijvend. Komt

het UWV, mede op basis van de inhoud

van de eerstejaarsevaluatie, tot de con-

clusie dat de reïntegratie-inspanningen

onvoldoende zijn geweest, dan wordt de

periode waarover de werkgever het loon

moet doorbetalen met nog eens maximaal

één jaar verlengd.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Aanvullende formatie PO, (V)SO
en REC

Ook voor het schooljaar 2005-2006 

is het mogelijk aanvullende formatie

aan te vragen vanwege bijzondere

omstandigheden. Dit kan op grond

van artikel 120 van de WPO of artikel

117 van de WEC.

De beleidsregel ‘Aanvullende formatie

voor basisscholen, voor scholen voor

(voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) 

en regionale expertisecentra (REC’s) op

grond van bijzondere omstandigheden

voor het schooljaar 2005-2006’ is een

voortzetting van de beleidsregels die in

voorgaande schooljaren golden. De enige

uitzondering dit jaar betreft de opvang en

begeleiding van leerlingen met autisme. 

Het bevoegd gezag van een REC dat voor

aanvullende formatie in verband met

opvang en begeleiding van leerlingen met

autisme in aanmerking wil komen, dient

een aanvraag in bij Cfi. Dit kan met het

formulier CFI 65062. De aanvraag dient

vergezeld te gaan van het model activitei-

tenplan van het Landelijk Netwerk Autisme

(LNA). In dit activiteitenplan moet in elk

geval worden ingegaan op de volgende

punten:

• De inzet van de 211 fre’s op REC-

niveau voor het steunpunt autisme.

• De inzet van de 19 fre’s voor deelname

aan activiteiten van het LNA.

• De wijze waarop invulling wordt gege-

ven aan de steunpuntfunctie.

• Eventuele overige activiteiten.

Na indiening van de aanvraag zal het LNA

het activiteitenplan toetsen. De formatie

wordt slechts toegekend indien het LNA

positief oordeelt over het activiteitenplan.

Alleen het bevoegd gezag van een REC

kan de aanvullende formatie aanvragen.

Verzoeken van scholen worden niet inge-

willigd. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Europese aanbesteding 
verduidelijkt

Het ministerie van OCW heeft een

verduidelijking gegeven over de toe-

passing van de Leidraad voor Euro-

pees aanbesteden. Het gaat met

name om de passages over de aan-

bestedende dienst en de berekening

van het drempelbedrag.

Een bestuur is in principe de aanbeste-

dende dienst. Als het bijvoorbeeld een

opdracht voor schoonmaak van zijn 

scholen in de markt zet, geldt dit als één

opdracht. De opdracht mag dus niet per

school worden gesplitst om zo bijvoor-

beeld onder de drempel te blijven. 

Ook moeten regelmatig terugkerende

opdrachten bij elkaar worden opgeteld.
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Naast de hoofdregel dat het bestuur de

aanbestedende dienst is, kunnen binnen

deze dienst zelfstandige onderdelen 

opereren met eigen inkoopbevoegdheden.

Een school/instelling moet aan een aantal

voorwaarden voldoen om als onderdeel

van een bestuur een aanbestedende

dienst te kunnen vormen. Meer daarover

op www.vosabb.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Website VOS/ABB steeds 
drukker bezocht

Het bezoekersaantal van de website

www.vosabb.nl laat een gestaag 

stijgende lijn zien. Vorig jaar werd 

de site ruim 253.000 keer bezocht.

Dat is ruim een verdubbeling ten

opzichte van 2001. Dit blijkt uit

onderzoek van onze webmaster.

Het eerste volledige jaar waarin onze

webmaster de statistieken van

www.vosabb.nl bijhield, was 2001. In dat

jaar kreeg de site 124.780 hits. Vorig jaar

waren dat er 253.359. Alles wijst erop dat

deze stijgende trend doorzet, want in de

eerste drie maanden van dit jaar is de site

al 69.637 keer aangeklikt.

De homepage en de onderdelen Actueel

en Nieuws vormden in het eerste kwartaal

qua bezoekersaantallen de topdrie,

gevolgd door de loginpagina, de nieuws-

artikelen en de zoekfunctie. Van de

nieuwsartikelen werden de cao-berichten

het meest bezocht. Ook berichten over de

ZKOO-regeling, gezonde scholen en de

ontwikkelingen rond het Vervangings- en

Participatiefonds trokken veel aandacht.

De VOS/ABB-commentaren worden even-

eens goed bezocht. In het eerste kwartaal

is het commentaar over geweld op school

het meest gelezen, gevolgd door de com-

mentaren over de plannen rond de vier-

daagse lesweek, het hoge wettelijke les-

geld en het pleidooi van de VVD om het

vmbo af te schaffen, waarvan onze direc-

teur Philip Geelkerken zei dat dit wel erg

kort door de bocht was.

Faq’s

Bij de veelgestelde vragen sprongen in

het eerste kwartaal de BAPO vo en BAPO

po eruit. Ook de Wet Amber, de ZKOO en

het besluit over ziekte en arbeidsonge-

schiktheid werden vaak aangeklikt. Van

de publicaties werden het Addendum

CAO-PO 2004-2005 en de CAO-VO

2003-2005 het meest geraadpleegd.

De meest bezochte pagina’s van VOS/ABB

Consulting zijn die van het Kenniscentrum,

het Organisatieadvies en de juridische

pagina’s. De workshopfolder ‘Goed on-

dernemerschap’, de informatie over de

studiedag ‘Profilering van de school’ 

en het artikel over de masterclass van

Susanne Piët werden ook veelvuldig aan-

geklikt.

Snel èn zorgvuldig

VOS/ABB is verheugd over de goede

resultaten die de site te zien geeft. De

afdeling Communicatie & Marketing

(C&M) die de internetpagina’s beheert,

heeft zich tot doel gesteld de site zo 

actueel mogelijk te houden. 

Dit geldt zowel voor de verenigingsite

www.vosabb.nl als voor de site

www.vosabbconsulting.nl. Het uitgangs-

punt van C&M is om de bezoekers niet

alleen snel, maar ook doelgericht, zorg-

vuldig en constructief te informeren over

relevante ontwikkelingen voor bestuur en

management in de onderwijssector.

Informatie: Hetty Walstra, 0348-405293,

hwalstra@vosabb.nl


Nieuwe cijfers ambulante 
begeleiding

De bekostigingsregels van de ver-

schillende soorten ambulante bege-

leiding zijn aangepast. 

Het gaat hierbij om de Rugzak Ambulante

Begeleiding (RAB), Terugplaatsing Ambu-

lante Begeleiding (TAB) en Preventieve

Ambulante Begeleiding (PAB). Enkele

weken geleden werden al cijfers bekend-

gemaakt, maar het ministerie van OCW

heeft die cijfers nu bijgesteld. 

Op www.vosabb.nl vindt u de tabel met

de jongste cijfers. 

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226 


Herindicatie Leerling Gebonden
Financiering

De termijn van indicatiestelling voor

zogenoemde Rugzakleerlingen is

verlengd van twee jaar naar drie jaar.

Deze verlenging is ook van toepassing 

op de zogenoemde zittende leerlingen.

Met andere woorden: de leerlingen die 

nu nog een beschikking hebben van vóór
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1 augustus 2003 moeten uiterlijk op 

1 augustus 2006 geïndiceerd zijn door de

Commissie van de Indicatiestelling in

plaats van uiterlijk 1 augustus 2005.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Onderzoek naar verwijsgedrag 

Het ITS en het SCO-Kohnstamm

Instituut hebben onderzoek gedaan

naar het verwijsgedrag van achter-

standsscholen. De opdracht voor dit

onderzoek kwam van de landelijke

projectorganisatie WSNS Plus.

Het onderzoek richtte zich op achter-

standsscholen die veel leerlingen verwijzen

naar het speciaal (basis)onderwijs. Doel

was meer zicht te krijgen op de oorzaken

van het verwijsgedrag en op mogelijke

oplossingen van eventuele problemen. 

Het blijkt dat achterstandsscholen ander-

half tot twee keer zoveel verwijzen als het

landelijk gemiddelde. Volgens de onder-

zoekers is dat niet verwonderlijk, gezien

het aantal risicoleerlingen op dit type

scholen. Andere belangrijke factoren 

zijn de leerkracht, de school en context-

factoren. 

Binnen de achterstandsscholen zijn er

ook verschillen. Sommige verwijzen meer

dan andere scholen met eenzelfde popu-

latie. Het blijkt dat weinig-verwijzende

achterstandsscholen actiever zijn in ach-

terstandenbestrijding, resultaatgerichter

werken en streven naar een hoger eind-

niveau van de leerlingen.

Het boekje ‘Verwijsgedrag van scholen

met veel achterstandsleerlingen’ is uitge-

geven bij het SCO-Kohnstamm Instituut.

Het kost 10 euro en kan worden besteld

bij ITS, tel. 024-3653500.


Amendementen school-
begeleiding aangenomen

De Tweede Kamer heeft zich positief

uitgesproken over de amendemen-

ten over de vraagfinanciering voor

schoolbegeleiding en de bekostiging

van het onderwijs aan zieke leer-

lingen. 

Het amendement dat voorstelde de ge-

oormerkte gelden rechtstreeks naar de

schoolbegeleidingsdiensten te sluizen, is

aangenomen. Zoals wij eerder meldden,

voorkomt deze maatregel grote liquidi-

teitsproblemen bij de schoolbegeleidings-

diensten. 

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de

rechtstreekse uitkering aan de school-

begeleidingsdiensten de autonomie van

de scholen niet in de weg zal staan. 

De besturenorganisaties en de branche-

organisatie van onderwijsbegeleidings-

diensten Edventure gaan hier goede

afspraken over maken. 

Regionale verwijzingscommissie

Ook het amendement om een regionale

verwijzingscommissie niet meer automa-

tisch te verbinden aan een schoolbegelei-

dingsdienst, is aangenomen. Dit moet

bewerkstelligen dat een regionale verwij-

zingscommissie kan worden verbonden

aan andere rechtspersonen die voldoen

aan nader bij algemene maatregel van

bestuur vast te stellen voorwaarden. Het

onderwijs aan zieke leerlingen is een zaak

waarbij de schoolbegeleidingsdiensten

betrokken blijven.

Flankerend beleid

Met de minister is afgesproken dat de

schoolbegeleidingsdiensten jaarlijks 

2,7 miljoen euro krijgen voor flankerend

beleid. In het kader van lopende wachtgel-

den zal UWV jaarlijks een bedrag van 1,6

miljoen euro ontvangen. De effecten en de

doeltreffendheid van de wet worden gemo-

nitord. Een verslag hierover dient voor 1 juli

2009 aan de Kamer worden verzonden.

Het flankerend beleid moet worden aan-

gemeld bij de Europese Commissie. 

De vraag is namelijk of hier sprake is van

ongeoorloofde staatssteun. Invoering van

de vraagfinanciering schoolbegeleiding
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op 1 augustus 2005 is dus afhankelijk van

de snelheid waarmee de Europese Com-

missie de vraag van de minister behan-

delt. Normaal gesproken duurt dit zo’n

zes maanden, waardoor de oorspronkelijke

invoeringsdatum op de tocht komt te

staan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30-12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Amsterdam bezorgd over 
zorgleerlingen

Leerkrachten van Amsterdamse

basisscholen maken zich steeds

meer zorgen over het toenemend

aantal zorgleerlingen. Daarbij spelen

vooral huiselijk geweld, verwaarlozing

en armoede een rol. Dit blijkt uit

onderzoek in opdracht van burge-

meester Job Cohen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat

scholen behoefte hebben aan meer geld

voor de begeleiding van zorgleerlingen.

Ook geven de scholen aan dat de door-

verwijsmogelijkheden voor deze categorie

leerlingen moeten worden uitgebreid.

Het onderzoek van de gemeente Amster-

dam richtte zich ook op de interculturele

verhoudingen tussen kinderen. Onder

schooltijd leveren die verhoudingen over

het algemeen niet zoveel problemen op.

Een evenwichtige verdeling van etnische

groepen leerlingen, een gemengd team en

duidelijke regels hebben hier een positieve

invloed op.

De uitkomsten van het onderzoek betref-

fen het primair onderwijs. Voor de zomer

komen er ook onderzoeksresultaten naar-

buiten over het voortgezet onderwijs.

Meer informatie op www.amsterdam.nl


Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Het komt steeds vaker voor dat 

activiteiten buiten de school worden

georganiseerd, zoals kunst en top-

sport. De vraag is of leerlingen voor

deze activiteiten kunnen worden 

vrijgeroosterd van de reguliere

onderwijsactiviteiten.

In het kader van de brede scholen (bij-

voorbeeld venster- en kantoorscholen)

worden ook activiteiten georganiseerd die

aan de school worden gekoppeld. Het

kan zijn dat de activiteiten leiden tot deel-

name van leerlingen onder schooltijd. 

Kan de directie de leerling dan vrij geven

of moet er met andere zaken rekening

worden gehouden?

Artikel 41, lid 2, van de Wet op het primair

onderwijs biedt de mogelijkheid tot het

verlenen van vrijstelling van bepaalde

onderwijsactiviteiten. Anders dan het

woord ‘vrijstelling’ doet vermoeden, gaat

het hierbij niet om het volledig vrijstellen

van deelname aan bepaalde activiteiten,

maar om vervanging van de ene door een

andere onderwijsactiviteit. 

Deze wetsbepaling is bijvoorbeeld toe-

pasbaar als de ouders van een op een

katholieke school ingeschreven islamitische

leerling vragen hun kind vrij te stellen van

deelname aan de lessen catechese op die

school. 

Het bestuur kan zo’n verzoek honoreren

onder de voorwaarde dat daarbij tevens

wordt vastgesteld welke onderwijs-

activiteiten voor die catecheselessen in

de plaats komen. Het bestuur mag in het

verlengde van een dergelijk verzoek niet

toestaan dat de betrokken leerling gedu-

rende de catecheselessen vrij is. 

Als een leerling een middag of een ander

dagdeel vrij wil hebben om bijvoorbeeld

topsport te beoefenen of aan een theater-

productie mee te werken, geldt genoemd

wetsartikel niet. In genoemde voorbeel-

den gaat het om vrijstelling van de

schoolbezoekplicht en de regels die daar-

voor gelden als beschreven in de artikelen

11 en 14 van de Leerplichtwet 1969. 

Artikel 11 gaat om een ‘gewichtige om-

standigheid’. Hieronder wordt verstaan

‘een van de wil van de leerling of zijn

ouders onafhankelijke omstandigheid’. 

Dit is een omstandigheid die zich voor-

doet zonder dat die leerling of diens

ouder daar in redelijkheid veel invloed op

kan uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn

een trouwerij, begrafenis en huwelijks-

jubileum. Topsport en kunst worden niet

als zodanig gezien. 

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Bijeenkomst multiculturele
school 

Is het lerarenkorps van vandaag 

voldoende toegerust voor de multi-

culturele schoolpopulatie? 

Daarover wordt gesproken op de

netwerkbijeenkomst komende dins-

dag 24 mei. De bijeenkomst is een

initiatief van het project Eutonos in

samenwerking met VOS/ABB. 

Deze netwerkbijeenkomst met als motto

‘Diversiteit in scholen’, vindt plaats van

17.30 tot 20.00 uur bij het SBO, Lange

Voorhout 13 in Den Haag. De bijeenkomst

draait om de vraag of het diversiteits-
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beleid een rol kan spelen op scholen met

een multiculturele schoolpopulatie. 

Onder leiding van Marleen Barth (voor-

zitter College van Advies van Eutonos,

Onderwijsbond CNV) gaan rectoren,

schoolbestuurders en andere betrokkenen

bij het onderwijs met elkaar en de overige

aanwezigen in debat. 

Vervolgens geeft John Leerdam (PvdA-lid

van de vaste Kamercommissie Onderwijs)

zijn reactie op discussie. Ter afsluiting is

gelegenheid om na te praten en te net-

werken.

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van

besturen, raden van toezicht en directies

in het onderwijs. 

Aanmelden kan alleen nog vandaag 

(vrijdag 20 mei) bij Ray Ramnewash via

070-3765817 of Hanane Abaydi via 070-

3765907. Aanmelden kan ook per e-mail

(eutonos@caop.nl). 

Let op: het aantal beschikbare plaatsen 

is beperkt. 

Meer op www.vosabb.nl


Conferentie burgerschaps-
vorming

De Islamitische Scholen Besturen

Organisatie (ISBO) houdt op 4 juni in

de Jaarbeurs in Utrecht een confe-

rentie over burgerschapsvorming. 

Doel van de conferentie is iedereen die

betrokken is bij het islamitisch onderwijs

te stimuleren over dit thema na te denken

en er beleid voor te ontwikkelen. ‘Kortom:

hun verantwoordelijkheid te nemen’,

schrijft de ISBO in de uitnodiging.

Op de conferentie komen de volgende

vragen aan de orde: in welke mate nemen

onze kinderen actief deel aan de samen-

leving, in hoeverre voelen zij zich burger

van dit land, zijn zij op de hoogte van de

uitgangspunten van de democratische

rechtsstaat, kennen zij hun (grondwette-

lijke) rechten en plichten en wat zou de

opdracht van het islamitisch onderwijs in

dit verband kunnen zijn? 

Het programma richt zich met name op

directieleden, bestuursleden en leerkrach-

ten die betrokken zijn bij het islamitisch

onderwijs, maar ook andere geïnteres-

seerden zijn welkom. 

Informatie: Aziz Adahchour, 

030-2549008/06-17338258, 

a.adahchour@deisbo.nl


‘OCW te rigide met schakel-
klassen’

Elf gemeenten vinden dat het 

ministerie van Onderwijs te star de

regels hanteert rond een pilot met

schakelklassen. Vlissingen heeft

hierover geklaagd bij de vaste

Kamercommissie voor OCW. Dat

doet de Zeeuwse stad mede namens

de tien andere betrokken gemeenten.

OCW heeft 29 gemeenten geselecteerd

om volgend schooljaar deel te nemen aan

de pilot schakelklassen. Eén gemeente

heeft zich teruggetrokken, waardoor er

nog 28 over zijn. Van de 33 aangemelde

schakelklassen, zijn 15 aanvragen nog

niet goedgekeurd. Dit komt volgens de

betrokken gemeenten doordat OCW de

regeling ‘heel star’ heeft toegepast.

Het gaat hierbij om de bepaling dat een

schakelklas administratief gekoppeld

moet zijn aan één school voor basison-

derwijs. Ook als de schakelklas een voor-

ziening is voor meerdere basisscholen,

moeten de leerlingen bij deze ene school

worden ingeschreven. Vooral kleine

gemeenten die een schakelklas voor

meerdere scholen wilden inrichten, heb-

ben dit als een groot probleem ervaren.

In de brief aan de kamercommissie staat

ook dat het model van de verlengde

schooldag problemen oplevert. Dit model

vereist een extra onderwijsaanbod van

minimaal 400 uur. Dit komt neer op 10 uur

extra per week, oftewel een uitbreiding

van de schooltijd met 40 tot 45%. Dit is

praktisch onuitvoerbaar, benadrukken de

klagers.

Meer op www.vosabb.nl


Website over leerplicht

De website www.leerplicht.net is

online gegaan. Het is een algemene

vraagbaak over de leerplicht en de

aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Scholen in acht gemeenten in de pro-

vincie Utrecht kunnen deze website

ook gebruiken voor het elektronisch

registreren van verzuim en in- en uit-

schrijving van leerlingen.

De website geeft antwoorden op vragen

als: wanneer begint de leerplicht, mogen

leerlingen buiten de schoolvakanties om

met vakantie, welke religieuze feestdagen

zijn er, wanneer is iemand een voortijdig

schoolverlater, wat is een startkwalificatie,

mag een leerling wel worden verwijderd? 

Het leerplichtnet is een initiatief van de

gemeenten Abcoude, Breukelen, De

Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Mont-

foort, Oudewater en Woerden. Zij hebben
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hun aanpak voor het handhaven van de

leerplicht en het voorkomen van voortijdig

schoolverlaten geregionaliseerd. Dit bete-

kent dat zij voor alle jongeren in hun regio

de Leerplichtwet op uniforme wijze toe-

passen. Daarvoor is de leerplichtadmini-

stratie in elke gemeente op dezelfde leest

geschoeid. De website www.leerplicht.net

is hierbij een belangrijk instrument. 

Meer op www.vosabb.nl


AOb-enquête over dalend
leerlingenaantal

De daling van het aantal leerlingen in

het openbaar onderwijs is een gevolg

van het toenemende aantal alloch-

tone leerlingen in deze sector. Dat

denkt 42% van de deelnemers aan

een enquête van het Onderwijsblad

van de Algemene Onderwijsbond

(AOb).

De resultaten van de mini-enquête staan

in het jongste nummer van het Onderwijs-

blad, dat op 14 mei is uitgekomen. 

Vanwege de vakantieperiode was de

respons op deze enquête vrij gering.

Slechts 292 mensen brachten hun stem

uit.

Van de deelnemers denkt dus 42% dat de

daling van het aantal leerlingen in het

openbaar onderwijs het gevolg is van de

‘verzwarting’. Andere oorzaken waaruit de

deelnemers konden kiezen, waren het

gemis aan een duidelijke identiteit van het

openbaar onderwijs (22%), de onvoldoen-

de investeringen in deze sector door de

gemeenten (19%), de niet-toereikende

financiële middelen die de stichtingen

voor openbaar onderwijs meekrijgen

(12%) en de fanatieke werving door het

bijzonder onderwijs (5%).

De enquête volgde op een artikel in het

Onderwijsblad van 19 maart, waarin werd

ingegaan op de daling van het aantal leer-

lingen in het openbaar onderwijs. 

De auteur baseerde zich op cijfers van 

het ministerie van OCW. Een grondige

analyse van deze cijfers door VOS/ABB

na publicatie van het AOb-verhaal, toonde

aan dat de daling van het aantal leerlingen

vooral het gevolg is van de afname van

het aantal asielzoekers en in mindere

mate van de ‘verzwarting’ of het vermeen-

de imagoprobleem van het openbaar

onderwijs.

De peiling van de AOb toont aan dat de

deelnemers een verkeerd beeld van de

situatie hebben. VOS/ABB vindt het van

het grootste belang dit verkeerde beeld

uit de wereld te helpen met goede infor-

matievoorziening. De analyse van de 

cijfers, zoals die is gemaakt door senior-

beleidsmedewerker Maurits Huigsloot,

staat op www.vosabb.nl onder het kopje

'Meer nieuws'.
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Op 1 augustus 2005 wordt het openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Bodegraven,
Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen verzelfstandigd.

In verband met deze besturenfusie zoekt de Stichting B.G.R.W. i.o.:

een INSPIREREND ALGEMEEN DIRECTEUR (M/V), 1 fte

die de scholen met nieuw elan leidt naar de toekomst.

De Stichting telt 10 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor zeer moeilijk
lerende kinderen. Affiniteit met het openbaar primair en speciaal onderwijs is een vereiste.
De algemeen directeur is namens het bestuur belast met de algemene, dagelijkse leiding van de
stichting, waarbij de besturingsfilosofie volgens het Governance Policy®- model van Carver bepalend
is. De algemeen directeur is belast met de uitvoering van de borging van de grondslag en
doelstellingen van de stichting, alsmede het toezicht op de goede uitvoering van het door het bestuur
vastgestelde beleid.

De algemeen directeur:
• zal belast worden met de implementatie van de visie en missie van de organisatie en de

daarin geformuleerde doelstellingen.
• geeft leiding aan het ondersteuningsbureau.
• draagt zorg voor de ontwikkeling, formulering, uitvoering, coördinatie, evaluatie en bewaking

van het personeels-, financieel en materieel beleid door:
o adviseren van het bestuur op de diverse beleidsterreinen
o informatievoorziening aan het bestuur
o analyseren en bestuderen van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

Profiel
• U heeft een academisch werk- en denkniveau. Naast een managementopleiding heeft u zeer

brede kennis en ervaring in het onderwijs. Kennis van de WPO en de WEC is een vereiste.
• U weet wat onderwijskunde, organisatie en beheer, personeelszaken, financiële en materiële

zaken in het primair onderwijs betekent voor het werk binnen de scholen. U bent vaardig in
het omgaan met belangentegenstellingen en het creëren van draagvlak voor beleid. U bent
goed in staat om de samenhang van diverse beleidsterreinen in de uitvoering te bewaken. U
kunt planmatig en projectmatig werken en u bent ondernemend.

• U bent een ervaren en deskundig leidinggevende, die goed kan delegeren. U hebt ervaring in
de aansturing van autonome eenheden.

• U weet anderen te inspireren en bent een motiverend vernieuwer. U heeft ervaring in het
hanteren van ontwikkelingstrajecten. Faciliterend en coachend leiderschap zijn voor u
vanzelfsprekend.

• U bent bekend met het Policy Governance®-model van Carver en heeft hier bij voorkeur
ervaring mee.

Geboden worden:
De functie van algemeen directeur is gewaardeerd in schaal DD.
Procedure:
Bij de selectie zijn vertegenwoordigers van bestuur, directie en GMR betrokken. Een assessment
maakt onderdeel uit van de procedure.
Sollicitanten dienen beschikbaar te zijn op de volgende data:
8 en 9 juni 1e ronde gesprekken
13 t/m 17 juni assessment
24 en 27 juni 2e ronde gesprekken
28 of 29 juni afsluitend gesprek

Voor nadere informatie omtrent de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw J.C. Weenink,
personeelsconsulent, tel. 0182-588108. Hier kunt u tevens een informatiepakket opvragen.

Sollicitaties, bij voorkeur digitaal, dienen voor 24 mei 2005 ontvangen te zijn bij: Stichting B.G.R.W. i.o,
t.a.v. de heer A. Vos, p/a Gemeente Gouda, afdeling OBOO/mevr. J.C. Weenink, Postbus 1086, 2800
BB Gouda, e-mail: a.weenink@gouda.nl

(advertentie)



Met ingang van 1 augustus 2005 zal een bestuurscommissie het bevoegd gezag
vormen van 17 openbare scholen in Purmerend. Hieronder valt één school voor
speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal (voortgezet) onderwijs (ZMLK).

De bestuurscommissie zal op hoofdlijnen besturen. Een aantal bestuurlijke taken
en bevoegdheden wordt gemandateerd aan een algemeen directeur die ook de
directeuren van de scholen zal aansturen.
De algemeen directeur wordt bijgestaan door een eigen bureau van bestuurs- en
managementondersteuning (BMO), gevormd vanuit de huidige afdeling openbaar
onderwijs. Deze afdeling wordt per gelijke datum gereorganiseerd, waarbij de
salarisadministratie, de personeelsadministratie en de financiële administratie
van de scholen bij een extern bureau worden ondergebracht.

In verband hiermee zijn wij op zoek naar een:

wij zoeken:
een algemeen directeur die:
• diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het primair

onderwijs heeft en over aantoonbare leidinggevende ervaring beschikt;
• inzicht heeft in de organisatie (o.a. financieel, personeel en materieel beheer

en beleid) van het primair onderwijs;
• werkprocessen kan organiseren en begeleiden;
• een eigen motiverende en coachende leiderschapsstijl heeft ontwikkeld;
• integrale beleidsafwegingen kan maken;
• in conflictsituaties en/of onder tijdsdruk prioriteiten kan stellen;
• contacten kan onderhouden;
• relativeringsvermogen en gevoel voor humor heeft.

wij bieden:
• een uitdagende functie die veel ruimte biedt voor eigen initiatief;
• salarisniveau: schaal DD;
• toepassing van de CAO-PO.

Algemeen:
De sollicitatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de bestuurscommissie,
de GMR, schooldirecties, de afdeling Openbaar Onderwijs, het hoofd van die
afdeling alsmede een onafhankelijk technisch voorzitter.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Algemeen Directeur
Het betreft een nieuwe en uitdagende functie, waarin van
de kandidaat zowel ambitie als gevoel voor gegroeide
situaties die verandering behoeven, wordt gevraagd.
Een onderwijskundige opleiding is niet nodig,
aantoonbare affiniteit met het primair onderwijs wel.

www.purmerend.nl

Purmerend biedt
u dé kans.

U bent
voorstander van
openbaar onderwijs. 

U wilt meer weten?
Voor een uitgebreide profielschets kunt
u telefonisch contact opnemen met
mevrouw M.H. Janssen van de
afdeling Openbaar Onderwijs,
tel. (0299) 452 435 (ma-do-vr).
Voor inhoudelijke informatie kunt u
terecht bij de heer M.C.P.G. Hendrikx,
hoofd afdeling Openbaar Onderwijs
a.i., tel. (0299) 452 397.

U wilt solliciteren?
U kunt uw sollicitatiebrief met
CV vóór 1 juni 2005 sturen aan:
De voorzitter van de Benoemings-
adviescommissie, t.a.v. de heer
M.C.P.G. Hendrikx, Postbus 15,
1440 AA Purmerend, onder
vermelding van alg.dir./OO
in de linker bovenhoek
van de envelop.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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