
Fo
to

: P
et

er
 A

rn
o 

B
ro

er

tieve modeluitwerkingen die de school-

besturen ondersteunen om eigentijds

werkgeverschap goed vorm te geven. 

De meerwaarde van deze krachtenbunde-

ling van de besturenorganisaties komt

voor schoolbesturen tot uiting in de recht-

streekse besluitvorming van de individuele

werkgevers in het primair onderwijs over

het CAO-onderhandelingsresultaat. Daar-

toe heeft ieder schoolbestuur een stem en

per 100 leerlingen een extra stem.

In de voorfase van het CAO-overleg – dat

in de eerste helft van 2006 moet resulteren

in een vernieuwde CAO primair onderwijs

vanaf 1 augustus 2006 – worden de 

individuele werkgevers geconsulteerd.

Aan de hand van de arbeidsvoorwaarden-

nota 2005 van de WvPO zullen de lid-

organisaties met hun eigen leden spreken

over de inzet voor de CAO 2006 en verder. 
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Werkgeversvereniging Primair Onderwijs
VOS/ABB, Besturenraad, Bond KBO

en VBS hebben op 21 juni de Werk-

geversvereniging Primair Onderwijs

(WvPO) opgericht. Met de WvPO

wordt een vereniging neergezet die

de collectieve werkgeversbelangen

in de sector primair onderwijs krach-

tig zal behartigen. De WvPO is het

antwoord van de werkgevers in het

primair onderwijs op de autonomie-

vergroting en decentralisatie van

werkgeversbevoegdheden naar de

individuele schoolbesturen.

De WvPO 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 WvPO streeft naar een CAO

met kaderstellende afspraken en faculta-
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De uitkomst van deze achterbanraad-

plegingen zal worden besproken in de

arbeidsvoorwaardencommissie van de

WvPO. Deze commissie is zodanig samen-

gesteld dat zij representatief is voor de

werkgevers in de sector primair onder-

wijs. Deze commissie zal het bestuur van

de WvPO adviseren over de inzet en het

mandaat van de onderhandelingsdelegatie

voor het CAO-overleg.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


CAO-PO verlengd tot augustus
2006 

Alle betrokken partijen hebben na

achterbanraadpleging ingestemd 

met de verlenging van de CAO-PO tot

1 augustus 2006. Openbare school-

besturen moeten zelf nog een for-

meel besluit nemen om deze ver-

lenging ook op hen van toepassing 

te laten zijn.

De partijen werken nu aan een geheel 

vernieuwde CAO, waarin alle secundaire

arbeidsvoorwaarden zullen zijn opgeno-

men. Ze hebben eerder in een informele

bijeenkomst uitgesproken dat zij een

grote voorkeur hebben voor het onge-

wijzigd verlengen van de CAO-PO 2002-

2005 tot 1 augustus 2006. Na achterban-

raadpleging hebben alle CAO-partijen

formeel verklaard daarmee te kunnen

instemmen.

Uitdrukkelijk besluit

De CAO is automatisch van toepassing

voor alle PO-scholen voor bijzonder

onderwijs, die zijn aangesloten bij de

Bond KBO, Besturenraad, VBS of

VOS/ABB. Dat is een gevolg van de Wet

op de Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Werkgevers in het openbaar onderwijs zijn

niet automatisch gebonden aan de CAO,

omdat er in het openbaar onderwijs geen

sprake is van een (collectieve) arbeids-

overeenkomst. De Wet op de CAO is dan

dus niet van toepassing. 

Juridisch gezien is de CAO-PO in het

openbaar onderwijs een publiekrechtelijke

rechtspositionele regeling. De geldigheid

daarvan moet tot uiting komen in een 

uitdrukkelijk besluit van het bestuur. Dit

besluit moet intern bekend worden ge-

maakt. De tekst van een dergelijk besluit

kan als volgt luiden:

“Het bestuur van (…..naam) heeft kennis-

genomen van de CAO-PO 2002/2005 met

de daar bijbehorende bijlagen.

Het bestuur heeft op (….datum) besloten

voor de periode van 1 augustus 2005 tot 

1 augustus 2006 deze CAO te verlengen

en als rechtspositionele regeling vast te

stellen voor zijn medewerkers verbonden

aan de onder zijn gezag vallende instel-

ling(en) voor primair onderwijs”.

De bevoegdheid tot het nemen van der-

gelijke besluiten is in het algemeen niet

aan de directie van de instelling geman-

dateerd. Indien daar twijfel over bestaat,

wordt aangeraden het bestuur het besluit

te laten nemen. Het besluit dient zo spoe-

dig mogelijk te worden genomen.

Samenwerkingsbestuur

Een samenwerkingsbestuur is een stich-

ting die zowel openbare als bijzondere

scholen in stand houdt. De afzonderlijke

scholen worden in één, nieuwe organisa-

tie samengebracht, terwijl elke school

haar formele richting dan wel het open-

baar karakter behoudt. 

Het personeel dat in dienst is van een

samenwerkingsbestuur heeft de rechts-

positie die geldt voor het personeel van

het bijzonder onderwijs. Indien het samen-

werkingsbestuur is aangesloten bij één

van hiervoor genoemde organisaties van

bestuur en managemet is de CAO-PO

derhalve direct van toepassing en behoeft

het bestuur geen besluit te nemen om de

CAO van toepassing te verklaren.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Kamer kritiseert gewichten-
regeling

De Tweede Kamer heeft veel kritiek

op de nieuwe gewichtenregeling,

zoals minister Maria van der Hoeven

van OCW die voorstelt. De Kamer-

leden vinden dat er geld bij moet om

te voorkomen dat zwarte scholen 

in de grote steden veel moeten in-

leveren. Ook zien zij niets in een taal-

toets voor kleuters en hebben zij 

kritiek op het plafond en de drempel

in de nieuwe gewichtenregeling. 

Dit bleek vorige week donderdag tijdens

het debat over het onderwijsachterstan-

denbeleid. Onder druk van de Kamerleden

beloofde de minister na de zomervakantie

met duidelijke cijfers en berekeningen te

komen, die helder moeten maken wat de

gevolgen van de nieuwe gewichtenrege-

ling zijn. Ook gaat zij in overleg met de

onderwijsorganisaties over de wijze van

invoering. Voorlopig houdt zij wel vast aan

invoering per 1 augustus 2007.

Alle Kamerfracties onderschrijven wel het

uitgangspunt van het wetsvoorstel dat

etniciteit geen rol meer speelt bij de toe-
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kenning van achterstandsgelden. Straks

wordt niet meer gekeken naar de afkomst

van de ouders, maar naar hun opleidings-

niveau. Voor kinderen met laagopgeleide

ouders wordt meer achterstandsgeld toe-

gekend. 

De Kamer vindt het opleidingsniveau van

de ouders een goed criterium, maar niet

voldoende om ernstige achterstanden 

op te sporen. De minister is het hiermee

eens. Zij wil daarom ook een taaltoets

voor kleuters invoeren. De Kamerleden

zien meer in andere criteria, zoals sociaal-

economische factoren of de thuistaal. 

Bovendien vinden zij een taaltoets als

financieringsinstrument ongeschikt, onbe-

trouwbaar, duur en bureaucratisch. De

minister houdt er toch aan vast, maar ze

wil de mogelijkheden van dit instrument

eerst nader onderzoeken in een driejarige

pilot. Intussen kan het geld, dat overblijft

omdat de taaltoets nog niet algemeen

wordt ingevoerd, worden gebruikt om de

zwarte scholen in de grote steden te com-

penseren. 

Gefaseerde invoering

Herverdeeleffecten zullen er zeker zijn,

erkent de minister, omdat etniciteit niet

meer genoeg is om voor achterstands-

geld in aanmerking te komen. ‘Dat is de

keuze die we maken. Ik wil die effecten

wel opvangen door een gefaseerde in-

voering, in twee jaar, of in vier jaar of mis-

schien in acht jaar, van onderaf’, aldus de

minister. Hiermee haakt ze in op een voor-

stel van VOS/ABB om de scholen in staat

te stellen de nieuwe systematiek zonder

ontslagen in te voeren.

De minister gaat de komende maanden

met de onderwijsorganisaties overleggen

over de eventuele gefaseerde invoering.

De Kamer vindt ook dat scholen die er

geld bij krijgen in de nieuwe regeling, dat

sneller moeten ontvangen. Voor scholen

die er jaarlijks een klein beetje bij krijgen,

moet een aparte regeling worden

bedacht, om te voorkomen dat zij met dat

kleine beetje extra in de praktijk niets kun-

nen doen.

Het Kamerdebat volgde op de aanbieding

van een petitie over de nieuwe gewichten-

regeling. De petitie was een initiatief van

VOS/ABB, de andere onderwijsorgani-

saties voor bestuur en management, de

betrokken vakbonden en de vier grote

steden. De petitie werd aangeboden door

voorzitter Jan Franssen van de Sector-

bestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). 

Meer over deze kwestie op

www.vosabb.nl onder de kopjes 

‘Meer nieuws’ en ‘Commentaar’. 

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Zwarte scholen scoren goed

De etnische concentratie op zoge-

noemde zwarte scholen heeft relatief

weinig gevolgen voor de taalpresta-

ties. Zwarte scholen hebben de 

afgelopen tien jaar meer leerwinst

geboekt dan witte en gemengde

scholen. Dat meldt het Sociaal en

Cultureel Planbureau (SCP) in het

rapport ‘Uit elkaars buurt. De invloed

van etnische concentratie op inte-

gratie en beeldvorming’. 

In het rapport geeft het SCP een beeld

van de invloed van etnische concentratie

op enkele aspecten van sociaal-culturele

integratie en beeldvorming. Naast de 

taalprestaties van leerlingen in het basis-

onderwijs, besteedt het rapport ook aan-

dacht aan de contacten tussen alloch-

tonen en autochtonen en de wederzijdse

beeldvorming.

Wat betreft de schoolprestaties, wordt het

overgrote deel van de verschillen tussen

leerlingen van verschillende herkomst niet

veroorzaakt door de ‘kleur’ van de school.

Het SCP concludeert dat de oorzaak ligt

in sociaal-economische verschillen. Met

andere woorden: de tegenstelling arm-rijk

is bepalend.

Het SCP gaat in het rapport verder in op

het basisonderwijs, door te melden dat

scholen met veel leerlingen van allochtone

afkomst er steeds beter in slagen om de

taalachterstanden bij de kinderen te ver-

minderen. De zwarte scholen boeken op

dit punt een grotere leerwinst dan witte 

en gemengde scholen.

Het SCP-rapport kunt u downloaden 

op www.vosabb.nl bij het bericht over 

dit onderwerp onder het kopje ‘Meer

nieuws’. 


Burgerschapsvorming nieuwe
opdracht

Scholen moeten voortaan actief bur-

gerschap en sociale integratie bij de

leerlingen bevorderen. Daartoe is een

wet aangenomen als aanvulling op

de maatschappelijke opdracht aan

het onderwijs. 

Kinderen groeien op in een pluriforme

samenleving. Scholen moeten zorgen dat

leerlingen kennis hebben van en kennis

maken met de verschillende achtergronden

en culturen van leeftijdgenoten. Dit geldt
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zowel voor het primair als voortgezet

onderwijs. 

De Tweede Kamer besteedde bij de

behandeling van het onderwerp vooral

aandacht aan de consequenties voor het

basisonderwijs. De formulering is zo alge-

meen, dat dit ruimte aan de scholen laat

voor eigen invulling. Het is echter geen

vrijblijvende opdracht. Dat zal tot uiting

komen in de nieuwe kerndoelen. Deze zijn

grotendeels bekend en zullen met nog

enkele wijzigingen in het schooljaar 2005-

2006 van kracht worden.

9/11 en Fortuyn

Het onderwerp kwam op de agenda naar

aanleiding van de onvrede in de samen-

leving na onder meer de aanslagen van

11 september 2001 in de Verenigde Sta-

ten en de moord op Pim Fortuyn op 6 mei

2002. Daardoor kwam een maatschappe-

lijke tendens op gang die duidt op segre-

gatie. Tegen deze achtergrond vroegen

onder meer de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid en de Onder-

wijsraad om meer aandacht voor burger-

schap en integratie. 

Dat resulteerde in twee wetgevingsinitia-

tieven van de Tweede Kamer en de rege-

ring. De Kamer drong aan op een geza-

menlijke formulering, die er is gekomen.

Naast de opdracht zoals die in het begin

van dit bericht staat, stelt de gezamenlijke

tekst dat het onderwijs ook op structurele

en herkenbare wijze aandacht moet be-

steden aan het bestrijden van achterstan-

den, onder meer door taalachterstanden

te verminderen.

VOS/ABB kan zich over het algemeen 

vinden in de aangepaste opdracht aan 

het onderwijs. Deze ligt immers voor een

belangrijk deel opgesloten in de opdracht

aan het openbaar onderwijs. Een uitge-

breidere versie van dit bericht staat op

www.vosabb.nl onder het kopje ‘Meer

nieuws’. 

Informatie: Philip Geelkerken, 

0348-405211, pgeelkerken@vosabb.nl


Nederlanders vóór acceptatie-
plicht

Een ruime meerderheid van de

Nederlands is voorstander van alge-

mene acceptatieplicht op bijzondere

scholen. Dat blijkt uit de Onderwijs-

meter 2005, een onderzoek dat is uit-

gevoerd in opdracht van het ministerie

van OCW.

Maar liefst 71% van de Nederlanders

onderschrijft de stelling dat bijzondere

scholen net als openbare scholen iedere

leerling zouden moeten aannemen.

Ouders zijn hier overigens iets minder

positief over dan de gemiddelde Neder-

landers: van de ondervraagde ouders 

was 63% het met de stelling eens.

VOS/ABB dringt al langer aan op invoe-

ring van algemene acceptatieplicht voor

alle scholen. Nu geldt deze alleen nog

voor openbare scholen, die daardoor over

het algemeen het zwaarst worden belast

met achterstandsleerlingen. Algemene

acceptatieplicht kan leiden tot een meer

evenwichtige verdeling van autochtone en

allochtone leerlingen over álle scholen.

Minister Maria van der Hoeven OCW wil

daar echter niet aan, en ook de Onder-

wijsraad heeft in zijn jongste rapportage

over spreiding geen uitspraak gedaan

over acceptatieplicht. VOS/ABB vindt dat

een gemiste kans, zeker nu blijkt dat er

onder het Nederlandse volk wel draagvlak

voor is 

Geweldsincidenten

Uit de Onderwijsmeter blijkt verder dat

bijna alle Nederlanders (97%) en ouders

(95%) vinden dat scholen verplicht 

moeten worden geweldsincidenten te

melden.Ook wil een ruime meerderheid

van zowel alle Nederlanders (77%) als

specifiek van ouders met een kind in het

voortgezet onderwijs (87%) dat voor leer-

lingen die problemen blijven veroorzaken

op school een oplossing buiten het

onderwijs gezocht moet worden.

Een andere opvallende uitkomst is dat

slechts 40% van de Nederlands vindt dat

islamitische scholen evenveel bestaans-

recht hebben als andere bijzondere scho-

len. Een kwart van de mensen vindt zelfs

van niet. Wordt gekeken naar de ouders

onder de ondervraagden, dan vindt de

helft dat islamitische scholen evenveel

bestaansrecht hebben.

Het opinie-onderzoek ‘De Onderwijs-

meter’ wordt jaarlijks uitgevoerd onder

een representatieve groep Nederlanders

met en zonder kinderen in het basis- en

voortgezet onderwijs. De vragen richten

zich primair op de kwaliteit van het onder-

wijs en op actuele onderwerpen, zoals

vrijheid van onderwijs, bijzondere scholen

en het lerarenbeleid.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Uitstel vraagfinanciering school-
begeleiding

De invoering van de vraagfinancie-

ring schoolbegeleiding is uitgesteld
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tot 1 augustus 2006. Dit staat in een

brief van minister Maria van der Hoe-

ven van Onderwijs aan de Tweede

Kamer. Er werd al algemeen rekening

gehouden met uitstel. Het besluit van

de minister mag dan ook geen ver-

rassing heten. 

Het uitstel is een gevolg van amendemen-

ten die het noodzakelijk maakten het

wetsvoorstel eerst voor te leggen aan de

Europese Commissie. Hierdoor wordt de

oorspronkelijke streefdatum van 1 augus-

tus 2005 niet gehaald.

De minister deelt verder mee dat de over-

gangstermijn ongewijzigd blijft. Dat wil

zeggen dat scholen 50% van de rijks-

middelen voor schoolbegeleiding in de

periode 1 augustus 2006 tot 1 januari

2008 moeten besteden bij de huidige

schoolbegeleidingsdienst. Vanaf 1 januari

2008 zijn de scholen vrij in de besteding

van het toegewezen budget.

Binnenkort verschijnt een publicatie waar-

in de herziening van het bedrag per leer-

ling voor schoolbegeleiding 2005 bekend

wordt gemaakt. Deze publicatie zal ook

duidelijkheid verschaffen over de vergoe-

ding voor ondersteuning van het onder-

wijs aan zieke leerlingen.

Overigens weerspreekt de minister 

kritiek van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG). Die verweet haar ach-

teloosheid bij de aansturing van het wets-

voorstel. Van der Hoeven vindt dat in het

gehele traject de uiterste zorgvuldigheid is

betracht. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Discussie over herijking 
van de zorg

De vereenvoudiging van de indicatie-

stelling, de inrichting van zogenoem-

de reboundvoorzieningen en de kwa-

liteit van het speciaal onderwijs zijn

besproken in de Tweede Kamer. Het

ging om de uitwerkingsnotitie voor

maatregelen op korte termijn en de

vragen en moties van de Kamerleden.

Het debat was onderdeel van het 

traject tot herijking van de zorg.

In haar antwoorden aan de Kamer vroeg

de minister eerst enige aandacht voor de

hoofdlijnen van de herijking van de zorg.

Het is duidelijk, aldus Van der Hoeven,

dat we toe moeten naar een meer globaal

stelsel van regels. Langs drie lijnen wordt

naar een dergelijke opzet toegewerkt. 

In de eerste plaats wordt gewerkt aan een

ambtelijke verkenning van de mogelijk-

heden in wetgevende zin. Langs de twee-

de lijn vindt overleg plaats met de onder-

wijsorganisaties. De derde lijn richt zich

op de positie van de ouders. De grond-

gedachte is dat er meer ruimte geboden

moet worden aan de uitvoering van de

zorg in de praktijk. 

In die nieuwe benadering is sprake van

een plicht om doelstellingen te bereiken.

Voor het bereiken van die doelstellingen is

samenwerking noodzakelijk. De wijze

waarop de doelstellingen worden bereikt,

is aan de uitvoerende partijen zelf.

De minister vroeg ook aandacht voor

planning. Het is niet zo dat de voorstellen

die in september worden gepresenteerd

meteen in uitvoering genomen kunnen

worden. Voorstellen zullen nader moeten

worden uitgewerkt tot een wetsvoorstel.

Naar schatting zal pas in 2008 sprake

kunnen zijn van uitvoering van de plannen.

Reboundvoorzieningen

Omdat meerdere Kamerleden vragen

hadden over het toegezegde geld voor

reboundvoorzieningen in het voortgezet

onderwijs en de 1000 extra plaatsen 

in scholen voor speciaal onderwijs 

(cluster 4), ging de minister expliciet 

op die voorstellen in.

Samenwerkingsverbanden vo krijgen een

extra budget (€ 14 miljoen in 2005 op-

lopend tot ruim € 19 miljoen structureel

vanaf 2006) om zogenoemde rebound-

voorzieningen in te richten. REC’s voor

cluster 4 krijgen 1000 extra plaatsen 

(€ 15 miljoen structureel vanaf schooljaar

2005-2006) om leerlingen met gedrags-

problemen op te vangen. ‘Beide projecten

hebben als belangrijk doel om de veilig-

heid in het onderwijs te verbeteren’, zo

staat in de notitie van de minister. 

De reboundvoorzieningen worden inge-

richt bij het regulier voortgezet onderwijs,

ook voor leerlingen uit havo/vwo. De 1000

extra REC-plaatsen zijn voor kinderen die

niet voldoen aan de indicatiecriteria voor

cluster 4. Deze plaatsen worden wel inge-

richt in scholen voor speciaal onderwijs,

omdat zij over de expertise beschikken,

aldus de minister. 

Informatie: Henk Keesenberg, 

06-22939665, hkeesenberg@vosabb.nl


Schoolbreed taalbeleid: 
stand van zaken

Zeven scholen die meedoen aan

‘Schoolbreed taalbeleid’ zijn momen-
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teel in de tweede of derde fase van

dit project. In deze fasen wordt voor

de scholen de basis gelegd om van

elkaar te leren. Uiteindelijk moet dit

leiden tot een verbreding van de ken-

nis naar de bestaande netwerken van

WSNS-OAB.

In januari is Sardes begonnen met de uit-

voering van het plan van aanpak van het

project ‘Schoolbreed taalbeleid’. Er is

aandacht voor de doorgaande lijn in het

primair onderwijs met aansluiting van de

Vroeg- en Voorschoolse Educatie en het

voortgezet onderwijs. Daarnaast ligt de

nadruk op 1.25- en 1.9-leerlingen. 

Het doel is om effectieve of veelbeloven-

de werkwijzen te inventariseren. Succes-

factoren worden in kaart gebracht om 

ze te kunnen overdragen. Het gaat met

nadruk om bestaande werkwijzen en niet

om de ontwikkeling van methoden.

De opzet van het project bestaat uit vier

fasen. In fase 1 wordt een inventarisatie

gemaakt van werkwijzen en kwaliteits-

criteria van schoolbreed taalbeleid. 

Fase 2 richt zich op good practices en

overdraagbare kennis. 

In fase 3 krijgen minder goed presterende

scholen begeleiding op maat. Hierbij 

vormen de inzichten van de succesvolle

scholen het uitgangspunt. In fase 4 zal de

werkwijze van de goed presterende scho-

len worden verbreed naar de bestaande

netwerken, zoals de schoolleidersnetwer-

ken, de WSNS-conferentie in Lunteren, de

conferentie Onderwijskansen–Onderwijs

Anders in november en de samenwerkings-

verbanden van WSNS-coördinatoren.

Dit bericht is een samenvatting van een

uitgebreide weergave van de stand van

zaken. Deze uitgebreide versie kunt u

downloaden in de rechterkolom naast 

het bericht over dit onderwerp op

www.vosabb.nl onder het kopje ‘Meer

nieuws’ en bij het kernthema ‘Onderwijs

en zorg’. 

Informatie: Ans Schipper, 

0348-404807, aschipper@vosabb.nl


Aanvullende formatie cluster 4

Cluster 4-scholen die een forse groei

hebben doorgemaakt, kunnen in aan-

merking komen voor een tegemoet-

koming. De Tweede Kamer is akkoord

met dit voorstel van minister Maria

van der Hoeven van OCW. 

De minister kwam met haar voorstel in

een brief aan de Tweede Kamer. De brief

volgde volgt op het algemeen overleg 

op 25 mei over de groei in cluster 4. 

Op 15 juni heeft de Kamer ingestemd met

het voorstel van de minister om bij een

groei vanaf 20% te voorzien in aanvullen-

de formatie voor de periode augustus tot

en met december 2005.

Scholen in cluster 4 die uiterlijk op 

1 augustus aanstaande te maken hebben

met een groei van minimaal 20% van het

aantal ingeschreven leerlingen, kunnen

uiterlijk tot 1 augustus een verzoek bij Cfi

indienen om in aanmerking te komen voor

aanvullende formatie. Overigens mogen

de scholen de ambulant begeleide leer-

lingen niet meerekenen, omdat die al staan

ingeschreven bij een reguliere school.

Meer over dit onderwerp bij het 

desbetreffende nieuwsbericht op

www.vosabb.nl onder het kopje 'Meer

nieuws'.

Informatie: Henk Keesenberg, 

06-22939665, hkeesenberg@vosabb.nl


Ruime voldoende voor 
Over Onderwijs

Uit het recent gehouden lezersonder-

zoek blijkt dat Over Onderwijs goed

wordt gelezen. Bijna 80% van de

lezers leest het blad grotendeels of

helemaal. Ze waarderen Over Onder-

wijs met een ruime voldoende, name-

lijk een rapportcijfer 7. Een van de

verbeterpunten is de uitstraling van

het blad.

Er is vooral interesse voor de rubriek

VOS/ABB-nieuws en de artikelen. Deze

worden intensief gelezen, zo blijkt uit het

onderzoek. Daarna volgt de rubriek Gelijk

en ongelijk. De overige rubrieken en de

column worden minder goed gelezen. 

Het blad is informatief en goed leesbaar.

De lezer geeft hiervoor een 7.

Voor de vormgeving van Over Onderwijs

worden vooral voldoendes gegeven, hoe-

wel relatief veel lezers vinden dat het blad

een saaie uitstraling heeft door gebrek

aan kleur. De lezer vindt het blad niet te

groot en niet te klein, de omvang van de

artikelen goed en het prima dat het acht

keer per jaar verschijnt. 

Wat betreft de toekomst van Over Onder-

wijs willen de lezers graag hun eigen

onderwijssoort (po of vo) terugvinden in

het blad. Het voortgezet onderwijs ziet 

liever dat het blad informatief is dan 

opiniërend. Het primair onderwijs heeft

behoefte aan praktische oriëntatie; de

theoretische aspecten kunnen meer

achterwege worden gelaten. 

Het blad circuleert vooral onder school-

leiders en bestuurders. Bijna driekwart

van de lezers geeft het blad door aan
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meer dan vijf personen, wat betekent 

dat Over Onderwijs ongeveer 25.000

mensen onder ogen komt.

De redactie gaat de komende maanden

met de resultaten aan de slag.

Het volledige lezersonderzoek staat op

www.vosabb.nl bij het bericht hierover

onder het kopje ‘Meer nieuws’. 

Informatie: Tineke Snel, 

0348-404809, tsnel@vosabb.nl


Nieuwe workshops 
in september

In september, meteen na de zomer-

vakantie, organiseert VOS/ABB Con-

sulting vijf nieuwe workshops. U kunt

uzelf of uw collega hier nu al voor

aanmelden.

7 september: ‘Het verband tussen com-

municatie en presentatie’ door Robert

Mentink.

8 september: ´Kwaliteitsmanagement,

hype of must?´ door Ton Leinse.

15 september: ‘Lerarenportfolio en

bekwaamheidseisen, in relatie tot IPB’

door Jo Simons.

22 september ‘Het ziekteverzuim de baas,

ook zonder Vervangingsfonds’ door Jo

Simons.

28 september ‘Good governance, een

routekaart naar goed bestuur’ door Bart

Wever.

U kunt zich ook nog aanmelden voor de

meerdaagse leergang ‘Jouw persoonlijke

kracht als leidinggevende’door Robert

Mentink en De Baak, management-

centrum VNO-NCW . 

Voor aanmelding neemt u contact op 

met Adriënne Severs-Van Maurik, 

0348-405298, asevers@vosabb.nl. Meer

informatie op www.vosabbconsulting.nl
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Laatste 
nieuwsbrief

Dit is de laatste Nieuwsbrief PO
voor de zomervakantie.

Het eerstvolgende nummer 
verschijnt op 9 september.

VOS/ABB wenst al haar leden
een fijne en zonnige vakantie!

Colofon

Nieuwsbrief Primair Onderwijs

Tweewekelijkse uitgave 

van VOS/ABB

Postbus 162, 3440 AD Woerden

Tel. 0348-405200

Redactie:

Lucy Beker

Martin van den Bogaerdt

Advertenties:

advertentie@vosabb.nl

Informatie over 

advertentietarieven:

www.vosabb.nl (ledenservice)



Wie houdt onze scholen bij de les ?

Maak kennis met de Stichting openbaar onderwijs in Geldermalsen en Neerijnen. Een nagelnieuw 

samenwerkings verband - zelf spreken we liever van een krachtenbundeling - opgericht om de kwaliteit van 

het openbaar onderwijs in Geldermalsen en Neerijnen hoog te houden. Hoewel onze stichting nog in de 

kinderschoe nen staat, liegen onze ambities er niet om. Wij willen dat onze jongste inwoners zich maximaal 

kunnen ontplooien. Daarom zoeken wij mensen met hart voor het onderwijs. 

Bestuurders m/v 
Wij investeren graag in goed onderwijs. Daarom zijn we op zoek naar ervaren 

bestuurders die een sterk beleid voeren. Bruggenbouwers die heldere lijnen 

kunnen uitzetten. We zoeken niet de eerste de beste. We hebben mensen 

nodig met hart voor het onderwijs. Met begrip van bestuurlijke verhoudingen 

en gevoel voor mensen. Die duidelijk communiceren en goed luisteren. 

Mensen die ook een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit 

van onze scholen. Het exacte bestuurderprofiel vindt u op onze websites.

Algemeen Directeur m/v 
Goed onderwijs vraagt om sterk management. Daarvoor zorgt ú. Want u 

bent de motor achter het bestuur van onze stichting. U profileert zich binnen 

uiteenlopende gremia als het aanspreekpunt voor alle beleidsmatige facetten. 

Behalve de statuten en een startnotitie treft u ‘niets’ aan op uw bureau. 

En dat is precies wat deze functie zo interessant maakt. U krijgt alle ruimte 

om het bestuur te inspireren bij het uitzetten van de koers én om de school-

directeuren warm te maken voor vernieuwende ideeën. Klinkt interessant? 

Op www.neerijnen.nl en op www.geldermalsen.nl vindt u een uitgebreide 

beschrijving van de functie.

Uw reactie. 
Houdt u onze scholen bij de les? 
Dan rest maar één ding: reageren. 
Stuur uw sollicitatie naar de 
heer L. Duiverman, Postbus 112, 
4190 CC Geldermalsen. Wij zien 
uw reactie graag voor 1 september 
2005 tegemoet. Voor telefonische 
inlichtingen kunt u ook contact 
opnemen met de heer L. Duiverman, 
tel. (0345) 58 66 11. Een assessment 
maakt deel uit van de sollicitatie-
procedure voor de functie van 
algemeen directeur.


