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Grote tekorten voor onderhoud
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Scholen blijken structureel in geld-

nood te zitten, met name voor de

kosten van onderhoud en leermidde-

len. VOS/ABB heeft er in een brand-

brief aan de minister en de Tweede

Kamer op aangedrongen hier nu echt

iets aan te doen. 

De brandbrief volgt op de uitkomsten van

een aantal onderzoeken, die de minister

heeft laten uitvoeren naar de hoogte van

de financiële vergoedingen die scholen

ontvangen. Deze vergoedingen worden

eens in de vijf jaar vastgesteld. Vijf jaar

geleden bleken ze te laag te zijn, en nu

wéér. Voor onderhoud ontvangen scholen

jaarlijks 40 miljoen euro (33 procent) te

weinig, en voor leermiddelen 14 procent.

Juist nu de begroting voor 2007 wordt

vastgesteld en de verkiezingstijd aan-

breekt, dringt VOS/ABB bij de minister

aan op een reactie op de ernstige signa-

len uit de onderzoeksrapporten. ‘Scholen

hebben recht op een gebouw om trots op

te zijn, met goede materialen voor leerlin-

gen en leraren’, aldus VOS/ABB in de

brief.

De brandbrief en de onderzoeksrappor-

ten, alsmede het commentaar van

VOS/ABB erop, staan op de website

www.vosabb.nl (homepage).

Frisse Doos tegen muffe lucht

Een ander probleem waar 80 procent van

de scholen mee kampt, is een slecht bin-

nenklimaat: muffe en benauwde lokalen.

Uit onderzoek van het instituut SenterNo-

vem blijkt dat dit leidt tot mindere leer-

prestaties en een hoog ziekteverzuim

onder leerlingen en leraren. SenterNovem

heeft een pakket ontwikkeld met tips om

scholen te ondersteunen bij het verbete-

ren van het binnenklimaat. Het eerste

exemplaar van dit pakket, de Frisse Scho-

len Doos, wordt op 7 september gepre-

senteerd aan minister Van der Hoeven van

onderwijs.

SenterNovem wil met dit project niet

alleen de luchtkwaliteit in scholen verbe-

teren, maar ook het energieverbruik terug-

dringen. Dat kan door isoleren en ventile-

ren. 

Scholen kunnen de Frisse Scholen Doos

aanvragen via www.frisse-scholen.nl Meer

over dit onderwerp in het volgende num-

mer van Kernthema Huisvesting, dat in

oktober verschijnt.

Advertenties: (2)
Bijlagen:
‘Bouwen aan beter onderwijs’

Brochure ‘Zicht op financiën’




Controles op rookverbod 

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

gaat dit schooljaar op scholen con-

troleren of het rookverbod wordt

nageleefd. Gekeken wordt of de

scholen het rookverbod correct heb-

ben ingesteld, aangeduid en handha-

ven. 

Tijdens deze actie worden ruim 800

inspecties uitgevoerd op scholen in alle

soorten onderwijs. Er wordt nagegaan of

de openbare ruimtes zoals klaslokalen,

kantines, gangen en trappen en werkplek-

ken (kantoorruimten) rookvrij zijn. Als er

een specifieke rookruimte is, wordt

gecontroleerd of deze aan de eisen vol-

doet (speciaal voor het roken, afgesloten

ruimte en geen hinder en overlast in de

aangrenzende ruimten). Een school die

zich niet aan de regels houdt, loopt het

risico van een geldboete die kan oplopen

tot 2400 euro.

De VWA vindt het belangrijk om deze

controles in het primair en voortgezet

onderwijs uit te voeren, omdat de meeste

mensen beginnen met roken als ze tussen

13 en 15 jaar zijn. Wanneer het rookver-

bod correct is ingevoerd, worden jonge-

ren op school niet of minder geconfron-

teerd met roken en is de kans dat zij

beginnen met roken kleiner, denkt de

VWA.

De wet- en regelgeving omtrent het rook-

verbod bij onderwijsinstellingen is sinds 

1 januari 1990 van kracht. Op de website

www.vwa.nl is meer informatie te vinden. 

Voor advies over de invoering van het

rookverbod kunnen scholen terecht bij

STIVORO, telefoon 0900 - 9390 of

www.rokenendewerkplek.nl


PvdA wil af van wachtlijsten so

PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eij s-

ink wil af van de wachtlijsten in het

speciaal onderwijs. Daarom heeft ze

het actieplan ‘Onderwijs als kinder-

recht’ gelanceerd, dat tot doel heeft

deze wachtlijsten terug te dringen. 

“Ik ben verbijsterd dat we het normaal vin-

den dat er wachtlijsten voor het so zijn”,

aldus Eijsink tijdens de presentatie van het

plan op de Berg en Bosch school in Biltho-

ven. “Eindelijk pakken we met elkaar een

groot probleem op dat al jaren doorwoe-

kert”, zegt Rob de Koning van de AOb. 

Het actieplan van de PvdA is tot stand

gekomen in samenwerking met tien orga-

nisaties, waaronder onderwijs- en ouder-

organisaties. De kritiek op minister Van

der Hoeven is groot. Eijsink: “Zij beweert

dat er nauwelijks wachtlijsten zijn, maar er

zitten meer dan 2000 kinderen niet op

school. En keer op keer geeft de minister

niet thuis als hier aandacht voor wordt

gevraagd.”

“De minister creëert zelf de wachtlijst”,

legt Pieter Greidanus, directeur van de

(v)so-school Berg en Bosch uit. “Het komt

door het huisvestingsbeleid dat gedecen-

traliseerd is. En als onze leerlingaantallen

omhoog gaan moeten we de eerste vijf

maanden de nieuwe docenten zelf beta-

len.” De Berg en Bosch school heeft

momenteel een wachtlijst van 35 kinderen.

Over de brug komen

Eigenlijk is er helemaal niet veel geld voor

nodig om het probleem op te lossen, is de

conclusie van de aanwezigen. Maar de

minister moet er wel mee over de brug

komen.

“Elk kind heeft recht op kwalitatief goed

onderwijs”, is het standpunt van Eijsink en

haar actieplan. Ze pleit voor een aanpas-

sing van het bekostigingssysteem, een

uitbreiding van het aantal leerkrachten,

een betere regeling van het leerlingenver-

voer en het bekwamen van leerkrachten

in het reguliere onderwijs om kinderen

met problemen te kunnen helpen. “Een te

groot aantal leerlingen valt tussen de wal

en het schip. Daar moet gewoon geld

voor komen.” Van der Hoeven is voorals-

nog niet overtuigd van de wachtlijstpro-

blematiek. Volgens haar gegevens zitten

er 76 kinderen thuis.

VOS/ABB ondersteunt het actieplan van

de PvdA. Het volledige actieplan is te

lezen via www.vosabb.nl 

(dossier: Politiek).


Bijeenkomst lumpsum en 
financiën volgeboekt

De netwerkbijeenkomst lumpsum en

financiën, die VOS/ABB op 20 sep-

tember voor het primair onderwijs

organiseert, is volgeboekt. Belang-

stellenden worden nu op een wacht-

lijst geplaatst.

Uiterlijk 12 september krijgt u dan bericht

of u alsnog kunt deelnemen aan de bij-

eenkomst. Deze staat geheel in het teken

van de veranderingen in het financiële

beleid die voortvloeien uit de invoering

van lumpsumfinanciering. Zie voor het

volledige programma de website

www.vosabb.nl (dossier: Financiën/lump-

sum).

Informatie: Geke Lexmond, tel. 0348-

404815, glexmond@vosabb.nl
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VOS/ABB-leergang financieel
management 

Met het oog op de snelle ontwikke-

lingen in het financieel management

van basisscholen, organiseert

VOS/ABB een driedaagse leergang

financieel management in het primair

onderwijs.

Door lumpsumbekostiging, deregulering,

autonomie- en schaalvergroting worden

sturings- en beheersaspecten steeds

belangrijker voor scholen. Het is van

belang te weten hoe strategische beleids-

keuzes binnen uw organisatie in een

begroting tot stand komen, het liefst

natuurlijk in een meerjarige planning.

De schoolleider, bovenschools manager

of staffunctionaris is verantwoordelijk voor

de budgetbewaking. Hij wil het bestuur

kunnen ondersteunen met adequate

managementinformatie. Dat vereist naast

veel inhoudelijke basiskennis ook een

gedegen kennis van het proces van plan-

ning & control.

In de bij deze Nieuwsbrief gevoegde 

brochure vindt u alle informatie over deze

leergang. Of kijk op www.vosabb.nl, waar

u zich online kunt aanmelden.


Tips en links voor- en naschool-
se opvang

Per 1 augustus 2007 moeten alle

basisscholen de voor- en naschoolse

opvang met de kinderopvang gere-

geld hebben. Er is inmiddels een

Stappenplan en er komt 50 miljoen

beschikbaar voor de aanloopkosten

van scholen. 

Scholen zullen zich vanaf 1 januari 2007

gaan voorbereiden op de invoering van de

voor- en naschoolse opvang. Zij zullen de

wensen van ouders moeten inventarise-

ren. Ook zullen scholen gaan overleggen

met kinderopvangorganisaties in de buurt

of regio om afspraken te maken. Scholen

die eerder aan de slag willen, kunnen nu

al starten, maar vanaf het schooljaar

2007-2008 is het voor alle scholen ver-

plicht om kinderopvang aan te bieden. 

Handige tips en links

Scholen zitten met veel vragen over de

manier waarop ze de opvang moeten

organiseren. Informatie over kinderopvang

vindt u op de volgende websites: 

* www.szw.nl (dossier kinderopvang,

Handboek Wet Kinderopvang): over de

Wet op de kinderopvang

* www.skon.nl, klik op nieuws: enkele

praktijkvoorbeelden vanuit de Stichting

Kinderopvang Nederland

* www.kinderopvang.nl: de branchever-

eniging Ondernemers in de kinderop-

vang of de MOgroep Kinderopvang

www.mogroep.nl 

* www.boink.nl: de visie van ouders via

de Belangenvereniging van ouders in de

kinderopvang

Toelichting en stappenplan

Het schoolbestuur kan de opvang van de

leerlingen op verschillende manieren laten

verzorgen. Hoe en waar het wordt georga-

niseerd is aan de school en ouders. Het

schoolbestuur heeft de verantwoordelijk-

heid voor de kwaliteit van het onderwijs.

De kwaliteit van de voor- en naschoolse

opvang is geregeld in de Wet op de kin-

deropvang. 

Het kabinet heeft een stappenplan gepre-

senteerd, waarin staat hoe de uitwerking

zal plaatsvinden in regel- en wetgeving.

Dit stappenplan is te downloaden van

www.vosabb.nl (dossier: Kinderopvang).

Meer informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl.


VOS/ABB-congres: 
identiteit en imago

Het jaarlijkse congres van VOS/ABB

staat dit keer in het teken van identi-

teit en imago. ‘Openbaar of bijzon-

der, wat doet het er toe?’ Die vraag

staat centraal op donderdag 16

november in stadion Galgenwaard in

Utrecht. 

Trendwatcher Adjiedj Bakas zal deze

‘vriendschappelijke wedstrijd’ in het sta-

dion Galgenwaard in goede banen leiden.

Ook treden er gastspelers op:

* Matt van der Poel, partner van Fresh

Forward, adviesbureau voor strategi-

sche innovatie

* Willem Post, journalist en Amerika-spe-

cialist

* Paul Zoontjes, bijzonder hoogleraar

onderwijsrecht aan de Universiteit van

Tilburg.

Schoolleiders vertellen over hun ervarin-

gen op het gebied van identiteit en imago.

Bezoekers kunnen vragen stellen over

imagobeleid. Neem uw eigen folders en

flyers mee, want er is ruimte om deze

voor te leggen aan experts.

Het congres begint na afloop van de alge-

mene ledenvergadering, die is gepland

van 9.30 tot 10.30 uur. Het congres duurt

tot circa 16.30 uur en de kosten daarvan

zijn 95 euro voor leden van VOS/ABB en

195 euro voor niet-leden. Aanmelden via

www.deelnameregistratie.nl. Op de web-
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site www.vosabb.nl staat meer informatie.

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Regeling overlopende kosten

Overlopende kosten zijn (loon)kosten

die scholen hebben gemaakt in de

periode 1 januari tot en met 31 juli

2006 en die pas na 1 augustus 2006

door de overheid worden betaald. In

de Regeling overlopende kosten is

vastgelegd hoe deze kosten dit jaar,

na invoering van de lumpsumbekosti-

ging, voor het laatst worden afgehan-

deld. 

Het gaat om loonkosten die op grond van

de regelgeving zoals die gold tot en met

31 juli 2006, voor vergoeding door het

ministerie van OCW in aanmerking zou-

den komen en die tot en met 31 juli 2006

nog niet betaalbaar zijn gesteld.

Binnen deze kosten zijn 3 categorieën te

onderscheiden:

1.Aanspraken op loonbelasting en pre-

mies over de maand juli 2006 op basis

van CASO-gegevens.

2.Loonkosten in verband met andere

regulier overlopende kosten op basis

van CASO-gegevens.

3.Overige loonkosten 

Op de website www.vosabb.nl vindt u hoe

deze kosten dit jaar worden afgehandeld

volgens de Regeling overlopende kosten.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815,

glexmond@vosabb.nl


Geld voor schoolbegeleiding
naar besturen

Schoolbesturen kunnen voortaan zelf

rechtstreeks schoolbegeleiding inko-

pen. Op 1 augustus 2006 is de wets-

wijziging vraagfinanciering schoolbe-

geleiding ingegaan. Met ingang van

die datum wordt de rijksvergoeding

voor schoolbegeleiding - gefaseerd -

uitgekeerd aan de schoolbesturen en

niet meer aan de gemeenten. 

Naar aanleiding van deze wetswijziging

hebben de besturenorganisaties in

samenwerking met de Vereniging Neder-

landse Gemeenten en Edventure, de over-

koepelende organisatie voor schoolbege-

leidingsdiensten, een informatief

artikel over de nieuwe regels voor school-

begeleiding samengesteld. Daarin

wordt onder meer ingegaan op de over-

gangsregeling tot 1 augustus 2008, de

regelgeving rond BTW en de regels over

wel of niet Europees aanbesteden. 

U kunt dit document raadplegen op

www.vosabb.nl (rubriek Veelgestelde vra-

gen) onder de kop schoolbegeleiding.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 - 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Wijzigingen voor groeiende
basisscholen

Groeiende basisscholen moeten

sinds 1 augustus een andere proce-

dure volgen om in aanmerking te

komen voor aanvullende bekostiging.

Per 1 augustus zijn de volgende wijzigin-

gen ingevoerd: 

- de aparte eerste schooldagmelding is

vervallen. Wel kan een verzoek inge-

diend worden voor aanvullende bekos -

tiging i.v.m. groei met de teldata 1

augustus, 1 september of de maanden

hierna tot en met 1 april. 

- groeiformatie kan alleen aangevraagd

worden op basis van het aantal inge-

schreven leerlingen op de eerste van de

maand. Dit is dus wel mogelijk met

ingang van 1 augustus. 

- de termijn van indienen van het telfor-

mulier bij CFI is verlengd van twee naar

vier weken. 

- de bekostiging gaat in vanaf de geko-

zen teldatum, dus als er 1 oktober

geteld is, krijgt de school ook met

ingang van 1 oktober de bekostiging

voor de groei. 

- uitsluitend voor de teldatum 1 augustus

geldt een afwijkende inzendtermijn,

omdat scholen soms pas 4 september

starten. Voor de teldatum 1 augustus

geldt 4 weken na 1 september.

In de rubriek veelgestelde vragen onder

groeiregeling treft u meer

uitgebreide informatie aan.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Groeitelling eerste schooldag

Er is iets meer duidelijkheid over de

wijze waarop de groeitelling voor de

eerste schooldag geïnterpreteerd

moet worden.

De afspraak was dat de telling op de eer-

ste schooldag van een basisschool ook

onder lumpsum zou blijven gelden als de

telling op 1 augustus voor de toepassing

van de groeiregeling. Uit de regeling Leer-

lingentelling voor aanvullende bekostiging

in verband met groei voor basisscholen
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die op 20 juli j.l. is gepubliceerd, zou je op

kunnen maken dat die afspraak niet wordt

nagekomen en alleen de feitelijke telling

op 1 augustus respectievelijk 1 september

voor de groeiregeling zou gelden. 

Volgens de laatste informatie moet de

groeiregeling als volgt worden toegepast.

Als u op of kort voor de eerste schooldag

uw leerlingenadministratie bijwerkt, nieu-

we leerlingen inschrijft en deze leerlingen

zijn op 1 augustus 2006 al 4 jaar (of

ouder), dan kunt u voor deze leerlingen

met terugwerkende kracht 1 augustus

2006 als inschrijfdatum kiezen. Bij vol-

doende groei ten opzichte van 1 oktober

2005, kunt u dan toch al vanaf 1 augustus

2006 in aanmerking komen voor de groei-

formatie en het daarmee samenhangende

budget. Alleen de leerlingen die in de

periode 1 augustus 2006 tot de eerste

schooldag 4 jaar worden, kunnen niet met

terugwerkende kracht worden ingeschre-

ven. 

We verwachten dat daarover nog nadere

informatie verstrekt zal worden en hebben

er op aangedrongen dat dit spoedig zal

gebeuren

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Groeiregeling basisscholen
onder lumpsum

De groeiregeling onder het FBS-sys-

teem gaat uit van de toekenning van

8,72 fre per leerling (groepsformatie

8,28 fre, plus taakrealisatie 0,44 fre).

Omgerekend in fulltime eenheden

(functie schaal LA) wordt dit 0,0487

fte per leerling, rekenkundig afge-

rond op vier cijfers achter de komma. 

Wanneer de school kleiner is dan 148

leerlingen vindt er tot dat aantal van 148

leerlingen een korting plaats op de groei-

regeling als correctie op de kleinescholen-

toeslag die al is toegekend voor het lage-

re aantal leerlingen. Deze korting

bedraagt 2,60 fre per groeileerling bene-

den de 148 leerlingen en dit is in fte:

2,60/179 = 0,0145 fte per betreffende

leerling (rekenkundig afgerond op vier cij-

fers achter de komma).

Bij de groeiregeling wordt voor de bereke-

ning van het bedrag uitgegaan van de lan-

delijke GPL (met de landelijke gemiddelde

leeftijd). Met de landelijke GPL van 

€ 51.066,62 wordt de toekenning: 

€ 2.486,94 per leerling.

De correctie blijft gelden voor een school

met minder dan 148 leerlingen. Dan geldt

als aftrek € 740,47 per ‘groeileerling’ tot

het aantal van 148 leerlingen is bereikt.

Uiteraard moeten de bedragen nog gecor-

rigeerd worden voor het gedeelte van het

schooljaar waarop het betrekking heeft.

Voor bijvoorbeeld 5 maanden geldt de

toekenning van 5/12e deel van het jaarbe-

drag. 

Voorbeeld:

Een school heeft op de teldatum 1 okto-

ber 2005:

- leerlingen van 4 t/m 7 jaar: 65 

- leerlingen van 8 jaar en ouder: 65 

- totaal plus 3%, afgerond naar beneden

op een geheel getal: 133 leerlingen

De school groeit in het schooljaar 2006-

2007 en heeft op 1 november 2006 in

totaal 150 leerlingen. Dat is 17 leerlingen

meer dan 133 leerlingen.

De school ontvangt groeibudget waarbij

tegelijkertijd sprake is van de correctie-

korting tot het aantal van 148 leerlingen:

((2.486,94 * (150 - 133)) - (740,47 * (148 -

133)) = € 31.170,93 op jaarbasis.

Per maand is het € 2.597,58 vanaf 1

november 2006.

Uitgebreide informatie over de groeirege-

ling staat op www.vosabb.nl (dossier:

Financiën/lumpsum).

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Werken met klassenregels

Scholen kunnen gratis gebruik

maken van vier nieuwe werkvormen

voor het opstellen van klassenregels

samen met de leerlingen. De lessen

zijn te downloaden van de website

van het Project Preventie Seksuele

Intimidatie (PPSI), die de pakketten

heeft ontwikkeld.

Veel scholen werken al met klassenregels.

Daarbij blijkt dat regels die leerlingen zelf

hebben verzonnen en afgesproken, in de

praktijk beter worden nageleefd dan

schoolregels die worden opgelegd. Met

de nieuwe werkvormen ‘Klassenregels?

Grote klasse!’ gaan de leraren samen met

de leerlingen aan de slag om tot nieuwe

klassenregels te komen. Ze bespreken

hoe ze samen kunnen zorgen voor een

sfeer waarin iedereen zich prettig voelt. 

Er zijn werkvormen voor onder- en boven-

bouw van het basisonderwijs, voor het

voortgezet onderwijs en voor de bve-sec-

tor.

Voor de onderbouw van het basisonder-

wijs is het pakket ‘Omgaan met elkaar’

ontwikkeld. Aan de hand van dit program-

ma praten kinderen onder leiding van de

leerkracht over al dan niet prettig

gedrag. Aan de orde komen buitensluiten,

opmerkingen over uiterlijk en dergelijke. 
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Voorbeelden:

- Op 12 september 2006 komt een ver-

vanger voor het eerst in dienst voor een

aantal dagen. De EDM dient uiterlijk op

12 september voor de start van de

werkzaamheden plaats te vinden. 

- Op 5 oktober 2006 gaat deze vervanger

weer 2 dagen werken bij deze werkge-

ver. Omdat op 12 september al een

EDM plaatsgevonden, hoeft er in okto-

ber geen nieuwe EDM meer gedaan te

worden. 

- Een vervanger heeft in april 2006 een

week vervangen. Daarna komt hij

weer op 2 oktober 2006 in dienst. Er

hoeft geen EDM plaats te vinden, want

betrokkene is in 2006 al in dienst

geweest. 

- Een vervanger heeft voor het laatst op

13 december 2005 ingevallen. Op 18

september 2006 komt deze vervanger

weer in dienst. Er dient uiterlijk 18 sep-

tember een EDM plaats te vinden,

omdat deze werknemer nog niet bekend

is bij de belastingdienst in 2006.

Informatie: Helpdesk, tel. 0348 405250

van 08.30 tot 12.30 uur,

helpdesk@vosabb.nl 


Besluitvorming CAO PO 
2006-2008

De onlangs afgesloten CAO PO 2006-

2008 is automatisch van toepassing

op het bijzonder onderwijs. De nieu-

we cao is echter pas geldig voor het

openbaar onderwijs nadat daar een

uitdrukkelijk positief besluit over is

genomen. 

De Werkgeversvereniging Primair Onder-

wijs (WvPO) en de vakbonden zetten

onlangs hun handtekeningen onder de

CAO PO 2006-2008. In de WvPO zijn

VOS/ABB en de andere besturenorganisa-

ties vertegenwoordigd.

Juridisch gezien is de nieuwe cao in het

openbaar onderwijs een publiekrechtelijke

rechtspositionele regeling. In het open-

baar onderwijs is de Wet op de Collectie-

ve Arbeidsovereenkomst namelijk niet van

toepassing. Teneinde de afspraken van

kracht te laten zijn voor haar werknemers

dient het bestuur in het openbaar onder-

wijs een apart besluit te nemen, krachtens

welke de CAO voor het primair onderwijs

voor de in de CAO afgesproken geldig-

heidsduur als rechtspositiebesluit voor

zijn werknemers wordt vastgesteld. Elke

nieuwe CAO PO vereist een nieuw besluit.

De geldigheid moet tot uitdrukking komen

in een uitdrukkelijk besluit van het

bestuur. Dit besluit moet intern bekend

worden gemaakt.

De tekst voor een dergelijk besluit kan als

volgt luiden:

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

genomen van de CAO PO 2006-2008 met

de daarbij behorende bijlagen.

Het bestuur heeft op .... (datum) besloten

de cao voor de periode van 1 augustus

2006 tot 1 augustus 2008 als rechtsposi-

tionele regeling vast te stellen voor zijn

medewerkers, verbonden aan de onder

zijn gezag vallende instelling(en) voor pri-

mair onderwijs“.

Voor een stichting op publiekrechtelijke

gronden gelden dezelfde regels. Voor een

samenwerkingsbestuur gelden de uit-

gangspunten van het bijzonder onderwijs.

Er geldt geen verplichting om voor zitten-

de personeelsleden een nieuwe akte van

aanstelling uit te reiken. Het is echter

In de werkvorm voor de bovenbouw, ‘Zo

zijn onze manieren’, verzinnen kinderen

aan de hand van situatieschetsen hun

eigen regels. 

De werkvormen zijn allemaal gratis te

downloaden in de rubriek Tools op de

website www.ppsi.nl.


Oplossing eerstedagsmelding
vervangers 

De eerstedagsmelding (EDM) voor

vervangers is vereenvoudigd en hoeft

maar eenmaal plaats te vinden in

2006. Dit is VOS/ABB overeengeko-

men met het ministerie van OCW.

Daarmee is het EDM-probleem met

betrekking tot vervangers groten-

deels opgelost.

Sinds 4 juli van dit jaar eist de belasting-

dienst, om onder meer zwartwerken tegen

te gaan, dat elke nieuwe werknemer uiterlijk

op zijn/haar eerste werkdag gemeld wordt

via ‘opgaaf eerstedagsmelding’.

Volgens deze regel zouden scholen hun

vervangers elke keer voor een tijdelijke

benoeming of aanstelling moeten melden.

Staatssecretaris Wijn heeft in de Tweede

Kamer toegezegd naar de uitvoerings-

technische problemen hiervan te kijken. 

In afwachting van een eventueel beleids-

besluit vanuit de Belastingdienst, advi-

seert VOS/ABB na overleg met het minis-

terie OCW om alleen werknemers die op

of na 4 juli 2006 voor het eerst dit jaar

worden benoemd of aangesteld aan te

melden op de dag voordat de werkzaam-

heden aanvangen of uiterlijk op dezelfde

dag. Werknemers die al voor 4 juli 2006 in

2006 in dienst zijn geweest, hoeven dus

niet gemeld te worden. 

|                 | jaargang 8 | 1 sept 2006 | nr. 116



raadzaam dit wel te doen. Hetzelfde geldt

voor het uitreiken van een akte van

benoeming door een samenwerkingsbe-

stuur en het bijzonder onderwijs.

CAO-boekje

De integrale tekst van de nieuwe decen-

trale CAO PO 2006-2008 is via de website

www.vosabb.nl (rubriek Publicaties of

WvPO) beschikbaar. Half september komt

het CAO-boekje uit. Leden van VOS/ABB

krijgen één exemplaar toegestuurd; voor

het personeel kunnen dan boekjes wor-

den besteld.

De nieuwe decentrale cao trad op 1

augustus van dit jaar in werking en geldt

tot 1 augustus 2008. Het Rechtspositie-

besluit WPO/WEC komt per 1 augustus

aanstaande te vervallen. De afspraken

gelden voor ruim 180.000 werknemers in

het primair onderwijs.

In de aanbiedingsbrief staan overgangs-

maatregelen voor vervangers, tijdelijke

contracten, verlof in het kader van politie-

ke functies, betaald ouderschapsverlof en

compensatie van zwangerschaps- en

bevallingsverlof gedurende de zomerva-

kantie.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-

405277, jvanwillegen@vosabb.nl of Frans

Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Verdiepingsdagen CAO PO

VOS/ABB organiseert in oktober en

november een viertal regionale ver-

diepingsdagen over de nieuwe,

decentrale CAO primair onderwijs,

die geldt van 1 augustus 2006 tot 1

augustus 2008. 

Op deze studiedagen wordt ingegaan op

de veranderingen die de nieuwe CAO PO

met zich meebrengt. Een daarvan is dat

het Rechtspositiebesluit WPO/WEC ver-

valt. In plaats daarvan komt het Kaderbe-

sluit Primair Onderwijs, waarin alleen de

primaire arbeidsvoorwaarden zoals sala-

ris, omvang normjaartaak en pensioen zijn

vastgelegd. 

De VOS/ABB-studiedagen worden ver-

spreid in het land gehouden in oktober en

november. Uitgenodigd worden bestuurs-

leden, schooldirecteuren, bovenschoolse

directieleden en P&O beleidsadviseurs.

Het programma gaat in op de wijzigingen,

maar ook op de mogelijkheden en de

kansen die deze CAO biedt. 

In de workshops worden de volgende

onderwerpen nader behandeld: 

1. Functiedifferentiatie

2. Professionalisering en de wet BIO

3. De normjaartaak. 

U kunt alle drie de workshops bezoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden in

Assen (20 oktober), Amsterdam (9 novem-

ber) Tilburg (17 november) en Arnhem (30

november). De kosten van deelname

zijn 150 euro voor leden en 195 euro voor

niet-leden. 

Inschrijven kan al via www.vosabb.nl 


Wijziging reglementen en 
premies Vf/Pf

Het Vervangingsfonds en het Partici-

patiefonds (Vf/Pf) hebben de premies

voor het schooljaar 2006-2007 vast-

gesteld. Ook zijn de reglementen van

beide fondsen afgestemd op de

gevolgen van de invoering van de

lumpsumfinanciering op 1 augustus. 

De premie voor het Vf voor 2006-2007 is

vastgesteld op 8,83%. De premie voor het

Pf bedraagt 2,23%. 

De invoering van de lumpsumfinanciering

in het primair onderwijs heeft ook gevol-

gen voor de reglementen van het

Vf/Pf. Vervanging van een aantal vormen

van verlof komt niet meer voor bekosti-

ging door het Vf in aanmerking. Het gaat

hier om het onbetaald verlof en het onbe-

taald en betaald ouderschapsverlof.

Onder het declaratiesysteem ging het ver-

bruik van fre’s bij vervanging in verband

met de gedecentraliseerde regelingen van

het onbetaald verlof (8.11 t/m 8.16 CAO

PO 2006-2008) en het ouderschapsverlof

(8.19 t/m 8.21) door, terwijl er voor het

ministerie van OCW geen loonkosten

tegenover stonden. 

Onder lumpsum is er geen sprake meer

van fre’s. Bij deze vormen van verlof valt

in principe de salarisdoorbetaling voor de

werkgever vrij. Die heeft daardoor dus

meteen al de middelen in handen om de

vervanging zelf te bekostigen.

Daarom besloot het Vf dat vervanging op

deze gronden niet meer wordt geaccep-

teerd. 

De werkgever zal dus met ingang van 

1 augustus 2006 deze vervanging zelf

moeten betalen. Dit is mogelijk voor de

werkgever doordat bij deze vormen van

verlof in principe geen loondoorbetaling

van de verlofganger plaatsvindt.

De gevolgen van deze wijziging zijn

beschreven in het artikel Declaratie Ver-

vangingsfonds en wijziging daarvan. Dit

artikel staat op www.vosabb.nl (dossier:

Financiën/lumpsum).

Deze wijziging in het reglement van het

Vf heeft echter meteen zijn weerslag op
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de instroomtoets van het Pf. Immers, voor

alle ontslagen die niet samenhangen met

door het Vf bekostigde vervangingen,

geldt de instroomtoets. 

Het Pf heeft het probleem onderkend dat

deze vervangingsaanstellingen niet

meer voor bekostiging door het Vf in aan-

merking komen en dat ze dus in feite

onder de instroomtoets zouden komen te

vallen. Dit is niet de bedoeling en daarom

is het reglement van het Pf op dit punt

aangepast. Ook hierover staat meer op de

website. Alles staat in de rechterkolom

naast dit artikel in het dossier

Financiën/lumpsum.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Problematiek FOA definitief
opgelost

Het bestuur van het Participatiefonds

(Pf) is akkoord met een tussentijdse

oplossing van de problemen met het

functieongeschiktheidsadvies (FOA)

van onderwijspersoneel. Bij ontslag

is geen aparte FOA-beschikking

meer nodig.

Het Besluit ziekte en arbeidsongeschikt-

heid voor onderwijspersoneel PO en VO,

kortweg BZA genoemd, moet nog worden

aangepast aan de situatie dat het UWV in

het kader van de WIA geen FOA meer ver-

strekt. Zolang deze aanpassing nog niet is

gerealiseerd, eist het Pf een FOA-beschik-

king. Dit betekende dat de WIA-beschik-

king niet voldoende was om tot ontslag

over te gaan.

Het bestuur van het Pf heeft besloten om

in de periode totdat het BZA is aange-

past, akkoord te gaan met een tussenop-

lossing van het UWV. Deze tussenoplos-

sing houdt in dat UWV met de kopiebe-

schikking WIA een begeleidend schrijven

meestuurt. Daarin spreekt UWV kortge-

zegd uit dat de werknemer ongeschikt is

voor eigen werk, dat er geen herstelmo-

gelijkheden binnen zes maanden zijn en

dat de werkgever geen reïntegratiemoge-

lijkheden heeft.

Om tot ontslag over te gaan van de werk-

nemer die minder dan 35% arbeidsonge-

schikt is verklaard, zal bij de uitslag een

deskundigenoordeel O&O bij het UWV

moeten worden aangevraagd. In principe

mag deze werknemer niet worden ontsla-

gen, tenzij er zwaarwichtig dienstbelang

aan ten grondslag ligt. Voorbeeld hiervan

is een situatie die leidt tot financiële pro-

blemen voor de werkgever.

Bij aanvang van de WIA-procedure dient

de werkgever de werknemer op de hoog-

te te stellen dat hiermee ook de FOA-pro-

cedure start.

Meer over de FOA-procesgang  en de

verwachte BZA-aanpassing op

www.vosabb.nl (dossier: Werkgeversza-

ken/arbeidsvoorwaarden).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


100 miljoen extra voor beter per-
soneel

OCW steekt structureel 100 miljoen

euro extra in het onderwijspersoneel.

Het geld is met name bedoeld voor

de verdere ontwikkeling van leer-

krachten.

Het ministerie meldt dat het bedrag scho-

len meer beleidsruimte biedt voor hun

eigen personeelsbeleid en voor professio-

nalisering en begeleiding van onderwijs-

personeel. Scholen kunnen het geld ook

besteden aan scholing van zij-instromers,

de begeleiding van beginnende leraren,

stagiaires en leraren in opleiding of het

opleiden van onderwijspersoneel in de

school.

Met de investering kunnen leraren en

werkgevers volgens het ministerie invul-

ling geven aan de Wet op de beroepen in

het onderwijs (Wet BIO) die op 1 augustus

in werking treedt. Tevens kunnen scholen

het geld gebruiken voor professionalise-

ringsthema’s die voortvloeien uit het

nationale onderzoek ‘Onderwijs aan het

woord’.

Uit dit onderzoek kwam onder meer naar

voren dat docenten zichzelf betrokken en

deskundig vinden. Ze willen graag een

belangrijke bijdrage leveren aan het beleid

op school. De resultaten van het onder-

zoek hebben geresulteerd in de onder-

wijsagenda ‘Waar wij voor staan’. Meer

hierover op de www.vosabb.nl (dossier:

Werkgeverszaken).

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


Wettekst overblijven gewijzigd

De wettekst voor het overblijven in

het basisonderwijs heeft wijzigingen

ondergaan. De wijzigingen komen er

op neer dat het bestuur alleen ver-

plicht is het overblijven te regelen als

de ouders hierom verzoeken. Verder

wordt de verplichting opgenomen dat

in het jaar 2011 ten minste de helft

van degenen die met het toezicht op

de leerlingen worden belast, een
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scholing heeft gevolgd op het gebied

van het overblijven.

Een wezenlijke wijziging is dat het bestuur

alleen een voorziening moet treffen als de

ouders erom vragen. Als aan het verzoek

gehoor wordt gegeven, dan dient het

bestuur er voor te zorgen dat:

* Een overblijfaanpak tot stand komt.

* Overleg over de overblijfaanpak tot

stand komt met degenen die met het

toezicht op de leerlingen worden belast,

en met de ouders.

* Het overblijven plaatsvindt in een veilige

en kindvriendelijke ruimte.

* Met ingang van 1 augustus 2011 ten

minste de helft van degenen die met

het toezicht worden belast, een scho-

ling heeft gevolgd op het gebied van

het overblijven.

* Degene die het overblijven regelt, moet

verzekerd zijn voor wettelijke aanspra-

kelijkheid. 

Bij Koninklijk Besluit zal worden bepaald

wanneer de wijzigingen in werking treden.

Uit onderzoek van VOS/ABB is inmiddels

gebleken dat de Wettelijke Aansprakelijk-

heisverzekering van scholen ook van toe-

passing is op de tussenschoolse opvang.

Voor de overblijf is dus geen extra verze-

kering nodig.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


OCW wil uitstroom pabo’ers
voorkomen

Minister Maria van der Hoeven heeft

een convenant ondertekend om afge-

studeerde pabo’ers die momenteel

geen werk kunnen vinden, voor de

toekomst te behouden voor het

onderwijs.

In april werd al bekend dat de minister 29

miljoen euro zou uittrekken om te voorko-

men dat afgestudeerde werkloze pabo’ers

uitstromen naar andere sectoren en dus

verloren gaan voor het onderwijs. Het

geld gaat naar twaalf regio’s waar het

voor de scholen steeds moeilijker wordt

om aan goed personeel te komen.

Basisscholen mogen het geld gebruiken

om pas afgestudeerde leraren boventallig

aan te stellen. Ook kunnen werkende lera-

ren in het basisonderwijs met behulp van

de financiële injectie van OCW naar het

voortgezet onderwijs gaan. Deze leraren

kunnen dan binnen twee jaar een volledi-

ge bevoegdheid krijgen. 

In het voortgezet onderwijs zal het tekort

aan leerkrachten na 2007 snel oplopen.

Voor het basisonderwijs zal dat naar ver-

wachting na 2010 het geval zijn. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


Workshops over opstellen
bestuursverslag

Het bestuursverslag, dat de school-

besturen eind 2006 als onderdeel van

het jaarverslag moeten opstellen, is

een nieuw fenomeen in het primair

onderwijs. Daarom organiseert het

Projectbureau Lumpsum po in

samenwerking met Cfi een aantal

workshops over de opzet en aanpak

van zo’n bestuursverslag. De meeste

zijn al volgeboekt, maar er is een

extra bijeenkomst gepland op 5 okto-

ber in Zwolle.

De kosten van de workshop zijn 45 euro

per persoon, inclusief een eenvoudige

maaltijd. Het programma begint om 16

uur en duurt tot 21 uur. Aanmelden via 

www.lumpsumpo.nl/bestuursverslag.

Daar vindt u ook meer informatie.


Mariëtte Hamer op 
huisvestingsdag

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer ver-

richt op 26 september de opening

van de studiedag ‘Bouwen aan beter

onderwijs’ in ‘t Spant in Bussum.

Hamer is onderwijsspecialist voor de

PvdA-fractie en als zodanig geïnte-

resseerd in scholenbouw.

Op de studiedag, die is georganiseerd

door VOS/ABB, staat praktische informa-

tie over onderwijshuisvesting - in de

breedste zin van het woord - centraal.

Schoolleiders die te maken hebben of krij-

gen met nieuwbouw, verbouw of uitbrei-

ding van het gebouw, kunnen hier met al

hun vragen terecht. Ook onderhoud en

gebouwenbeheer komen aan bod. Er zijn

vele experts aanwezig en het programma

is zo opgezet, dat de bezoekers hun

eigen vragen kunnen voorleggen aan

deze deskundigen.

Kijk voor het programma in de uitnodi-

ging, die u als bijlage bij deze nieuwsbrief

aantreft. 


Tweede Kamer stemt in met
WMS

De Tweede Kamer heeft het wets-

voorstel Wet medezeggenschap op

scholen (WMS)aangenomen. Het

wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste

Kamer. Indien deze ook met het voor-

stel instemt, zal de WMS naar ver-

wachting per 1 januari 2007 in wer-

king treden. VOS/ABB stelt samen

met de overige onderwijsorganisaties
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een leidraad medezeggenschap op,

waarvan ook verschillende modelre-

glementen deel zullen uitmaken. De

planning is om de leidraad komend

najaar gereed te hebben. 

Op dinsdag 20 juni stemde de Tweede

Kamer over de WMS. Het wetsvoorstel

werd met brede meerderheid aangeno-

men en zal in de nabije toekomst

de WMO 1992 vervangen. Na de zomer-

vakantie zal de Eerste Kamer het wets-

voorstel behandelen. Het streven van de

regering om de nieuwe medezeggen-

schapswet per 1 januari 2007 in werking

te laten treden, lijkt dus haalbaar.

De Tweede Kamer heeft van zijn recht van

amendement gebruikgemaakt om het

wetsvoorstel op een aantal onderdelen

aan te passen. De belangrijkste wijzigin-

gen, die zijn aangenomen, luiden als

volgt:

* In de MR van een school voor voortge-

zet onderwijs zal de ouder/leerlingenge-

leding uit een gelijk aantal ouders en

leerlingen bestaan. Indien een van

beide subgeledingen onvoldoende kan-

didaten heeft, mag de andere subgele-

ding de bestaande vacatures invullen.

* De aangelegenheden fusie en bestuurlij-

ke overdracht worden onder het

instemmingsrecht van de MR gebracht.

* De wijziging van de grondslag van de

school valt onder het instemmingsrecht

van de oudergeleding van de MR.

* De MR zal -overeenkomstig de regels

die gelden voor het bedrijfsleven en de

OR- door het bevoegd gezag jaarlijks

geïnformeerd moeten worden over de

arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van

groepen werknemers, bestuurders en

toezichthouders.

* De wet zal aangeven, dat er één lande-

lijke geschillencommissie is, waarbij alle

scholen zijn aangesloten.

Voorstellen om de faciliteiten van MR-

leden gedetailleerd in of bij de wet te

regelen, haalden geen meerderheid. Dat-

zelfde lot trof het voorstel om de vaststel-

ling en wijziging van het financieel beleid

onder het instemmingsrecht van de MR te

brengen.

Informatie: Janine Eshuis, 0348-

405267, jeshuis@vosabb.nl of Klaas te

Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl
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Vooraankondiging 
driedaagse Lunteren

De jaarlijkse driedaagse studieconfe-

rentie van WSNS Plus in Lunteren

wordt in 2007 op 12, 13 en 14 maart

gehouden.

Zie www.vosabb.nl.
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onderwijs met visie
De Bestuurscommissie PROLOOG zoekt uiterlijk per 1 januari 2007 voor o.b.s. ‘Oud Oost’ een

enthousiaste en inspirerende directeur m/v
(wtf. 1,0000)

De openbare basisschool ‘Oud Oost’ is ontstaan op 1-8-2006 uit een fusie van twee openbare basisscholen 
in de wijk Oud-Oost te Leeuwarden. De school telt ongeveer 375 leerlingen en heeft drie locaties, elk met de 
groepen 1 tot en met 8. De locaties hebben een grote mate van onderwijskundige autonomie binnen het 
gezamenlijke pedagogisch kader van ‘De Vreedzame school’.

Wij zoeken 
- een ervaren enthousiaste directeur die ervaring en affiniteit heeft met de uitgangspunten van 

de ‘Vreedzame School’, zich daarvoor inzet en bereid is dit concept verder uit te bouwen 
- een teamspeler met sterke sociale vaardigheden, die team en leerlingen op de locatie Tjerk Hiddes 

weet te coachen, motiveren, inspireren en initiëren en zorgt voor een goede sfeer
- een sterke leidinggevende die met respect voor de eigen ruimte van elk locatieteam sturing weet te geven 

aan de school.

Meer informatie over de drie locaties, de Vreedzame school, de functie en de selectieprocedure vindt u op de 
website van PROLOOG www.proloogleeuwarden.nl (advertentie) en de oorspronkelijke scholen:
www.obsoostvaarder.nl en www.mennovancoehoornschool.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

primair openbaar onderwijs leeuwarden 
oostergoweg 6 8932 pg leeuwarden 

telefoon 058 234 75 20 fax 058 294 89 39

info@proloogleeuwarden.nl www.proloogleeuwarden.nl 

De bestuurscommissie Proloog is het bestuur 
van alle openbare basisscholen (15) en een 
school voor speciaal basisonderwijs in de 
gemeente Leeuwarden.

In 23 schoolgebouwen werken 
±400 personeelsleden en ontvangen 
±3.800 leerlingen onderwijs.

Kenmerken:
• onderwijs met oog en oor voor kinderen
• respect en zorg voor een ieder
• samenwerkend leren met als doel het 

maximale resultaat
• verschillen zien als inspiratiebron
• speerpunten zijn ict, kwaliteitszorg en 

deskundigheidsbevordering

Samenwerking tussen de scholen wordt 
stap voor stap uitgebouwd, waarbij het 
eigen onderwijsprofiel van iedere school is 
gegarandeerd. Een aantal scholen heeft zich 
ontwikkeld tot brede buurtschool.

De scholen staan verspreid over de stad 
Leeuwarden en de dorpen Wirdum, Goutum 
en Lekkum.



Word jij onze nieuwe 
directeur (v/m) ?

op de bergen

Wij, ruim 185 kinderen, 16 personeelsleden, ouders en bestuur van salto-basisschool
de bergen zijn op zoek naar een inspirerende directeur.

Wij bieden:
- een aantrekkelijke school, die op korte termijn uitgroeit tot SPIL-centrum;
- optimale ontwikkelingskansen;
- een ervaren en enthousiast team;
- vrijstelling van lesgevende taken en administratieve ondersteuning;
- ondersteuning van een professioneel stafbureau.

Voor meer informatie over de
vacature:

www.salto-eindhoven.nl
(onder: personeel)

Word jij onze nieuwe 
directeur (v/m) ?

op de zevensprong

Wij, circa 180 kinderen, onderwijsteam, ouders en bestuur van openbare saltobasisschool
de zevensprong – zijn op zoek naar een nieuwe directeur voor onze boeiende multiculturele
school, iemand met een stevige persoonlijkheid die tegen een stootje kan. 

-
werking met verschillende geledingen.

Voor meer informatie over de
vacature:

www.salto-eindhoven.nl
(onder: personeel)


