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VOS/ABB gaat ervan uit dat het tekort

samenhangt met de financiële problemen

met het Vervangings- en Participatiefonds

(Vf/Pf). Deze problemen moesten worden

weggewerkt door tijdelijke forse verhogin-

gen van opslag en premie, wat algauw

100 miljoen euro per jaar betreft. 

Doordat de opslag in gelijke mate is ver-

hoogd als de premie (of omgekeerd),

heeft dit voor het onderwijsveld geen

budgettaire gevolgen. Maar als de be-

taling in feite voor een deel volgt uit het

niet indexeren van het budget personeels-

beleid, worden de problemen van Vf/Pf

deels afgewenteld op het onderwijsveld.

Dit is geen vrolijk verhaal, benadrukt

VOS/ABB, zeker niet tegen de achter-

grond van de komst van lumpsum. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl
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Indexering personeelsbudget blijft uit

OCW komt dit jaar niet met een

indexering van de bedragen voor

personeels- en arbeidsmarktbeleid.

VOS/ABB vindt dat het departement

de bedragen wel degelijk had moeten

verhogen conform de ontwikkeling

van de personeelslasten. De maatre-

gel heeft ongetwijfeld te maken met

de problemen met het Vervangings-

en Participatiefonds (Vf/Pf).

Navraag leert dat OCW beweert geen

geld te hebben voor indexering. Deze ver-

kapte bezuiniging blijkt al sinds het voor-

jaar op het ministerie bekend. In de

begroting van OCW over 2005 staat ner-

gens dat de indexering die de afgelopen

jaren wel plaatshad, nu achterwege blijft.

Het ministerie heeft de kwestie ook ner-

gens aan de orde gesteld.
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VOS/ABB begint ledenpanel

Direct via e-mail meepraten over

actuele zaken? Dat kan straks bij

VOS/ABB. Er komt een ledenpanel.

De panelleden kunnen via e-mail snel hun

mening geven over actuele onderwerpen

uit de onderwijswereld. Het panel is niet

het enige middel waarmee VOS/ABB de

belangenbehartiging en dienstverlening

wil afstemmen op de wensen uit het veld.

We houden ook stevig contact met de

leden door middel van regionale bijeen-

komsten en ledencommissies. Het nieuwe

panel is bedoeld als een waardevolle

aanvulling. 

Het panel krijgt ongeveer vier keer per

jaar een aantal actuele vragen, waar de

leden snel op kunnen reageren. Het zal

een vaste, representatieve groep van

leden zijn, verdeeld over primair onderwijs

(circa 75 leden), voortgezet onderwijs

(circa 40 leden) en WEC-speciaal onder-

wijs (circa 15 leden). De inbreng van de

ledenpanels komt op www.vosabb.nl en

in de nieuwsbrieven. Daar zullen wij ook

aangeven wat VOS/ABB met de ideeën

doet.

Opgeven kan tot 3 oktober via het digitale

aanmeldformulier op onze site. Dat kunt u

vinden bij het artikel over het ledenpanel

in de rubriek ‘Nieuws’ op www.vosabb.nl.

Voorwaarden zijn dat u een e-mailadres

hebt en snel kunt reageren op onze vra-

gen.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl


Imagocampagne van OCW

De nieuwe campagne ‘Je groeit in

het onderwijs-Schooljaar 05/06’ van

OCW moet het imago van het werken

in het onderwijs verbeteren. Minister

Maria van der Hoeven heeft de mil-

joenencampagne vorige week vrijdag

gepresenteerd.

De nieuwe campagne richt zich zowel op

televisie als op internet. Gedurende het

hele schooljaar worden vijf leerlingen

gevolgd. Op acht of negen verschillende

momenten komt de televisiekijker en

internetgebruiker in documentairevorm te

weten wat er met de leerlingen gebeurt.

De tv-spotjes zullen alleen te zien zijn op

Nederland 3, Net-5 en SBS-6. De doel-

groep bestaat uit mensen van 20 tot 40

jaar met een hbo-diploma of universitaire

titel.

OCW benadrukt dat niets in scène wordt

gezet. Volgens het ministerie krijgt ieder-

een de kans te zien hoe het er echt aan

toe gaat in het onderwijs. De campagne

laat ook de verrichtingen zien van de

mensen uit de directe (school)omgeving

van de vijf leerlingen, zoals hun leraren,

mentor, vrienden en ouders. De nieuwe

campagne is met nadruk geen directe

wervingscampagne, maar een manier om

het beroep van leerkracht op een positie-

ve manier onder de aandacht te brengen. 

Het wrange is dat de lancering volgt op

het onmiddellijk vastlopen van de CAO-

onderhandelingen met de vakbonden. Die

stapten uit het overleg, omdat de minister

aangeeft dat zij in de loonontwikkeling de

nullijn vasthoudt. Ook VOS/ABB is teleur-

gesteld over deze houding van de minis-

ter. ‘Het is treurig dat minister Van der

Hoeven het onderwijs opnieuw zo weinig

te bieden heeft’, aldus VOS/ABB-direc-

teur Philip Geelkerken in een commentaar

op www.vosabb.nl. Geelkerken zegt ook

dat het kabinet niet alleen geld moet ste-

ken in fraaie campagnes, maar ook in het

salaris van de leerkrachten. De campagne

van OCW kost 2.745.000 euro.

De campagne staat op 

www.werkeninhetonderwijs.nl


Wet Lumpsum PO in Staatsblad

De wetswijziging voor de invoering

van lumpsumbekostiging in het pri-

mair onderwijs is verschenen in het

Staatsblad.

De koningin had de wet al op 16 juli onder-

tekend, maar alle andere handtekeningen

waren pas op 30 augustus gezet. Nu is de

‘Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van

onder meer de Wet op het primair onder-

wijs, de Wet op de expertisecentra en de

Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in

verband met de invoering van lumpsumbe-

kostiging in het primair onderwijs’ versche-

nen in het Staatsblad 2005, 423.

Ondertussen is de algemene maatregel

van bestuur al zover, dat die deze

maand in Tweede Kamer ligt. Deze alge-

mene maatregel van bestuur betreft de

inbouw van de personele bekostiging,

die tot nu toe afzonderlijk in de forma-

tiebesluiten was geregeld, in het Beko-

stigingsbesluit WPO respectievelijk

WEC. De wijzigingen WMO worden

begin 2006 van kracht, waarschijnlijk

met de rest van de nieuwe bekosti-

gingsartikelen.

In de rechterkolom naast dit artikel in de
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rubriek ‘Nieuws’ kunt u de integrale tekst

downloaden van de Wet lumpsum PO

zoals die in het Staatsblad is gepubli-

ceerd.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Notitie regelingen lumpsum

Met lumpsum worden enkele nieuwe

zaken voor de bekostiging van

belang. Dat betreft bij de overgang

per 1 augustus 2006 de zogenoemde

overlopende loonkosten, het betaal-

ritme en het onderhoud van de

bedragen. Op www.vosabb.nl kunt u

daarover een uitgebreide notitie

downloaden.

Declaratie hield simpel gezegd in dat

tegoedbonnen werden ingeleverd en het

ministerie zorgde voor een tijdige betaling

van de salarissen, premies en andere werk-

geverslasten. Algemene salarismaatregelen

en premiewijzigingen waren in wezen geen

zaak om je druk over te maken. Het minis-

terie zorgde voor de technische omreke-

ning. Lumpsum houdt in dat de werkgever

vooraf geld krijgt en zelf verantwoordelijk

wordt voor tijdige en correcte betaling van

de salarissen. Daardoor is het van belang te

weten wanneer het Rijk welk geld vers-

trekt. Dat begint meteen bij de overgang

naar lumpsum per 1 augustus 2006. 

Het is onder de declaratie gebruikelijk dat

de salarisbetaling een maand later wordt

gevolgd door de afdracht van de loonbe-

lasting en de pensioenpremies. Het bete-

kent in dit geval dat in augustus een extra

budget aan de werkgever wordt overge-

maakt om onder eigen verantwoordelijk-

heid te zorgen voor de correcte en tijdige

betaling over juli in augustus. Zo zijn er

nog enkele overlopende loonkosten die

kort na 1 augustus 2006 naar de werkge-

ver worden overgedragen. 

De betaling door het Rijk vindt maande-

lijks plaats, waarbij niet méér wordt uitge-

keerd dan nodig. Dit houdt in dat het Rijk

datgene overmaakt wat in die betreffende

maand ook daadwerkelijk moet worden

betaald. De vakantie-uitkering bijvoor-

beeld wordt gedurende het hele jaar

opgebouwd, maar feitelijk betaald in de

maand mei, terwijl de loonbelasting en de

premiebetaling erover feitelijk in juni moet

worden betaald. Net als onder lumpsum

houdt het Rijk rekening met dit betaalrit-

me. 

De gemiddelde personeelslast (gpl) is de

grondslag voor de vaststelling van de

bedragen die per school en per leerling

worden toegekend. De gpl wordt beïn-

vloed door algemene salarismaatregelen

en door wijzigingen in de premies. Boven-

dien speelt de landelijke gemiddelde leef-

tijd een rol bij de bepaling van de gpl. 

Er moet dus regelmatig aanpassing van

de gpl plaatsvinden.

In de rechterkolom naast het artikel over

dit onderwerp in het dossier ‘Lumpsum

PO’ op www.vosabb.nl kunt u de notitie

downloaden. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl

Meer nieuws over lumpsum vindt u in het

Kernthema Lumpsum PO.

Bij deze nieuwsbrief treft u de

VOSS/ABB-uitgave ‘Personele kosten

onder lumpsum’ aan en een folder over

een driedaagse lumpsum-cursus.


Kengetallen in jaarverslag

Het jaarverslag primair onderwijs

over het kalenderjaar 2005 is slechts

verplicht op het onderdeel belenen

en beleggen en het overzicht van de

aanvullende subsidies. Voor 2006

geldt wel de verplichting een jaarver-

slag in te leveren, met tot 1 augustus

2006 de Aanvraag Vaststelling Rijks-

vergoeding (AVR) als bijlage. Als een

bestuur besluit ook de overige

onderdelen al over 2005 in te dienen,

koppelt CFI hierover terug. Daarmee

is voor velen echter nog niet duidelijk

hoe het staat met de kengetallen 

primair onderwijs. 

Het Model Kengetallen Primair Onderwijs

is over 2004 en 2005 nog niet verplicht.

Het model is pas voor het eerst verplicht

over het jaar 2006. Daarmee loopt de ver-

plichting wat de kengetallen betreft gelijk

met het jaarverslag. Voor zowel de pilot 

1- als pilot 2-besturen gaat de verplich-

ting van digitale aanlevering eerder in,

namelijk over 2005. Ook voor de kenge-

tallen van het Model Kengetallen Primair

Onderwijs geldt dat deze eerder mogen

worden aangeleverd.

Van de gevraagde kengetallen zijn de

delen Ka4, Kb8 en Kb9 van het formu-

lier KP1 Model Kengetallen Primair

Onderwijs niet verplicht. Zie hiervoor

pagina 45 van de toelichting op het

model in het OCW-voorschrift Jaarver-

slaggeving Primair Onderwijs. Het is

echter voor de schoolbesturen zelf wel

relevant deze onderdelen te vermel-

den. Met name gemeentelijke bijdra-

gen kunnen een vertekend beeld

geven van de financiële positie van

een instelling als zij niet in de kenge-
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tallen worden opgenomen. Ook de

twee andere componenten (energie en

ict) zijn relevant voor het financiële

beeld.

Verschillende eisen

De invoering van het verplichte jaarver-

slag voor het openbaar primair onderwijs

brengt voor deze sector extra problemen

met zich mee. De voorschriften van OCW

voor de financiële jaarrekening verschil-

len namelijk van de voorschriften die

voor de gemeenten gelden. Dit verschil

werkt door naar het onderwijs waarbij de

gemeente integraal schoolbestuur is. Dit

geldt ook voor het onderwijs dat onder

een bestuurscommissie ex art. 83 van de

gemeentewet valt. Openbaar primair

onderwijs dat valt onder een verzelfstan-

digd bestuur, zoals een stichting, een

openbare rechtspersoon of een open-

baar lichaam o.g.v. de wet gemeen-

schappelijke regelingen heeft hier geen

last van. 

Het gevolg is dat schoolbesturen die

bestuurlijk onder de verantwoordelijkheid

vallen van de gemeente in feite met twee

voorschriften te maken hebben:

* Het OCW-voorschrift Jaarverslaggeving

voor de sector PO

* Het Besluit Begroting en Verantwoor-

ding (BBV) voor gemeenten

Hoewel beide voorschriften van de

Rijksoverheid afkomen, verschillen ze

van elkaar. De overheid geeft geen

uitleg over hoe het beste met deze

verschillen kan worden omgegaan. De

bestuurscommissie ex art. 83 van de

gemeente Leeuwarden, Proloog, heeft

onderzoek laten doen naar de verschil-

len. Onderzoek is van belang, maar

wellicht nog interessanter zijn goede

adviezen. VOS/ABB heeft daartoe een

notitie laten maken. De notitie is van

H. Rüger, een bekende naam in de

wereld van accountants in het onder-

wijs. De notitie en het onderzoek uit

Leeuwarden staan in de rechterkolom

van het artikel over dit onderwerp in

het dossier ‘Lumpsum PO’ op

www.vosabb.nl.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Notitie governance naar Kamer

Minister Maria van der Hoeven van

Onderwijs heeft de beleidsnotitie

governance naar de Tweede Kamer

gestuurd. Dit is een volgende stap

naar grotere autonomie voor de

onderwijssector.

De notitie van OCW gaat over de grotere

zelfstandigheid die het onderwijs krijgt.

Scholen zullen hun bestuurlijke zaken

vooral zelf gaan regelen, mits er ‘een dui-

delijke scheiding zal zijn tussen bestuur en

intern toezicht’, zo meldt de minister.

OCW zal zich beperken tot besteding

van het geld en de kwaliteit van het onder-

wijs. Alleen als scholen stelselmatig ver-

keerd beleid voeren, zal de minister nog

bestuurlijk kunnen ingrijpen. In alle ande-

re gevallen zullen bestuurlijke aangelegen-

heden een zaak zijn van de scholen,

gemeenten, bedrijven, ouders en jeugd-

zorg.

De onderwijsorganisaties, waaronder

VOS/ABB, hebben in het project Q*Pri-

mair een aanpak ontwikkeld voor slecht

presterende scholen. De aanpak moet

voorkomen dat deze scholen afzakken

naar zeer slecht presterend en de minis-

ter daarom zal ingrijpen. In theorie zou

OCW er toe kunnen overgaan een school

te sluiten. De organisaties vinden dat dit

met alle middelen moet worden voorko-

men.

Het ministerie meldt verder dat het huidi-

ge stelsel is verstard, terwijl maatwerk en

verscheidenheid in aanbod nodig zijn. De

onderwijssector dringt al lange tijd aan

op flexibiliteit en creatieve oplossingen

voor actuele problemen. De minister geeft

in haar notitie aan dat ze de positie van

leerlingen, ouders en personeel wil ver-

sterken, onder meer via het informatie-

recht. De scholen moeten ook duidelijk

aangeven hoe zij met individuele ouders

omgaan. Dat zal onderdeel zijn van de

zorgplicht. 

In de notitie staat ook dat de gemeenten

meer een regierol krijgen dan nu. In de

nieuwe aanpak zullen gemeenten zich niet

meer direct met het interne beleid van de

scholen kunnen bemoeien. De notitie met

bijlagen kunt u downloaden in de rechter-

kolom van het artikel over dit onderwerp

in de rubriek ‘Nieuws’ op www.vosabb.nl.

Daar kunt u ook doorklikken naar een

commentaar van VOS/ABB-directeur 

Philip Geelkerken.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl


Soms vierdaagse lesweek

Scholen voor primair onderwijs

mogen hooguit zeven keer per jaar

een vierdaagse schoolweek invoeren.

Een meerderheid in de Tweede

Kamer en minister Maria van der

Hoeven van OCW kunnen zich vinden

in dit voorstel van de PvdA. 
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Van der Hoeven wilde aanvankelijk alle

basisscholen de vrijheid geven de school-

week te comprimeren tot vier dagen. Maar

de Tweede Kamer had hier bezwaren

tegen, onder meer omdat werkende ouders

dan in logistieke problemen zouden kunnen

komen. Een deel van hen zou meer kinder-

opvang moeten regelen. Bovendien zou de

vierdaagse lesweek leiden tot een te zware

belasting van de gemiddelde leerling. Van

der Hoeven geeft te kennen dat zij kan

leven met het jongste voorstel om basis-

scholen de mogelijkheid te geven maximaal

zeven vierdaagse schoolweken in te voe-

ren. De scholen moeten deze weken sprei-

den over het gehele jaar en bovendien

goede afspraken maken met de ouders.

De discussie over de flexibilisering van de

lestijden sleepte zich al voort sinds 1999.

VOS/ABB is vanaf het begin af aan groot

voorstander geweest van de mogelijkheid

van de vierdaagse schoolweek, met de

nadruk op het woord ‘mogelijkheid’. Dat

past in de vergroting van de autonomie

van de scholen.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Programma’s van eisen 
geëvalueerd 

Eens in de vijf jaar worden de pro-

gramma’s van eisen (pve’s) van het

bekostigingsstelsel geevalueerd. In

het Bestuurlijk Overleg Primair

Onderwijs (BOPO) hebben het minis-

terie van OCW en de organisaties

voor bestuur en management afspra-

ken gemaakt over hoe deze evaluatie

in de komende periode zal plaatsvin-

den. Er komt een speciale stuur-

groep. 

De evaluatie zal zich vooral richten op

aspecten waarvan wordt verwacht dat de

ontwikkelingen in de afgelopen periode

substantiële veranderingen voor de pve’s

met zich mee hebben gebracht. Onder-

zocht zal worden welke veranderingen zijn

opgetreden met betrekking tot de kwali-

teit en de kwantiteit van de materiële

voorzieningen. Pve’s waar geen ingrijpen-

de veranderingen werden verwacht, wor-

den niet verder onderzocht. Na deze eva-

luatie en de daaruit voortvloeiende

aanpassing van bedragen, moet de mate-

riële vergoeding voldoen aan de ‘redelijke

behoefte van een in normale omstandig-

heden verkerende school’. Het resultaat

van de evaluatie zal in de pve’s van 2007

zichtbaar moeten worden. VOS/ABB is

inmiddels zelf een onderzoek begonnen

naar de de ontwikkelingen van de werke-

lijke kosten in relatie tot de ontwikkelingen

van de pve’s. De resultaten van dit onder-

zoek zullen bij de evaluatie worden inge-

bracht.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Premies Vf/Pf

Het Vervangingsfonds en het Partici-

patiefonds (Vf/Pf) hebben de premie-

percentages voor het schooljaar

2005-2006 vastgesteld. Voor scholen

die onder de WPO of WEC vallen,

geldt bij het Vf voor de verplichte

verzekering een premie van 8,6%. 

Bij het Pf geldt een premiepercen-

tage van van 2,85. 

Het Vf kent een verplichte aansluiting

voor personeel dat wordt gedeclareerd

bij het Rijk. Personeelsleden die ten laste

komen van de eigen middelen (de zoge-

noemde declaratiecodes 2, 3 en/of 4)

kunnen vrijwillig worden verzekerd. Voor

deze laatste groep bedraagt de premie

voor het schooljaar 2005-2006 2,5% van

het coördinatieloon sociale verzekeringen. 

Net als in het vorige schooljaar valt de pre-

mie voor de verplichte verzekering uiteen in

twee delen. Het eerste deel is een opslag-

percentage dat het ministerie maandelijks

rechtstreeks aan de scholen uitkeert. Het

tweede deel betreft een opslagpercentage

dat als gevolg van de decentralisatie van de

verlofregelingen sinds 1 augustus 2004 aan

het budget voor personeels- en arbeids-

marktbeleid is toegevoegd en dat u dus uit

dit budget moet betalen. Het opslagper-

centage dat rechtstreeks door het ministe-

rie wordt vergoed, bedraagt 6,95%, zodat u

de resterende 1,65% uit de eigen middelen

moet bekostigen. Het opslagpercentage

voor personeelsleden van wie de loonkos-

ten worden gedeclareerd bij het Rijk, is

gelijk aan de af te dragen premie en

bedraagt 2,85.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.


Promotieperiodiek directie

OCW biedt extra informatie over de

(eventuele) aanpassing van de sala-

risschaal van directieleden in het

kader van de uitvoering van het con-

venant schoolleiders. Centraal staat

de vraag of betrokkenen dan ook

voor een promotieperiodiek in aan-

merking komen.

De basis van deze discussie gaat terug

op de publicatie verbetering beloning

schoolleiders van 21 februair 2001 (Gele

Katern nr. 5/6, blz. 14). Deze regeling

bepaalt dat bij promotie van leraar naar
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een directiefunctie een extra periodiek

wordt gegeven als de directe verbetering

minder dan 200 gulden oftewel 95,94

euro (loonpeil 1 maart 2003) bedraagt. De

regeling is opgenomen in artikel 125 van

het Rechtspositiebesluit WPO/WEC. In

het kort komt het er op neer dat een leer-

kracht die bevorderd wordt naar een

directiefunctie, kans heeft op deze perio-

diek en een (meerhoofdig) directeur niet.

Bij het artikel over dit onderwerp in de

rubriek ‘Nieuws’ op www.vosabb.nl staat

een schema dat duidelijk maakt wanneer

er sprake is van toekenning van een extra

periodiek.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Akkoord op hoofdlijnen over fpu

Werkgevers en werknemers bij de

overheid en in het onderwijs hebben

een hoofdlijnenakkoord bereikt over

wijzigingen in fpu en ouderdomspen-

sioen. Er komt een overgangsregeling

voor diegenen die geboren zijn vóór 

1 januari 1950. Verder zijn afspraken

gemaakt over de levensloopregeling. 

Lopende fpu-uitkeringen blijven op grond

van dit akkoord ongewijzigd. Deze men-

sen mogen tot 90% van het laatstverdien-

de loon bijverdienen (was 100%). Dit geldt

voor werkzaamheden die zijn gestart na 

1 juli 2005. Voor betrokkenen die een

deeltijd-fpu-uitkering hebben, geldt dat

als zij na 1 januari 2006 hun deeltijduitke-

ring willen uitbreiden, er een regeling ont-

staat die overeenkomt met de huidige

fpu-regeling met dezelfde referte-eisen. 

Voor werknemers die op 1 januari 2006 de

leeftijd van 56 jaar of ouder hebben en die

voor hun 65e willen stoppen met werken,

gaat een regeling gelden die overeenkomt

met de huidige fpu-regeling, waarbij de refer-

te-eisen hetzelfde zijn als in de nu geldende

fpu-regeling. Wel wordt de zogenoemde spil-

leeftijd voor deze mensen verhoogd:

* Werknemers geboren voor of uiterlijk op

1 april 1947: 61 jaar en 2 maanden

* Werknemers geboren na 1 april 1947:

62 jaar en 3 maanden

De regeling dat betrokkenen bij langer

doorwerken dan de spilleeftijd 100% fpu

konden bereiken, blijft gehandhaafd. Deze

regeling wordt uiteraard wel aangepast

aan de nieuwe spilleeftijd. Voor werkne-

mers die eerder dan de voor hen gelden-

de spilleeftijd uittreden, geldt een korting

van de basisuitkering uit de fpu. Het

akkoord wordt deze maand voorgelegd

aan de achterban van de werkgevers- en

werknemersorganisaties. Het wordt

definitief als zij ermee instemmen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Sollicitatievrijstelling 57,5-jarigen
versoepeld

Per 1 juli jongstleden is de sollicita-

tievrijstellingsregeling van 57,5-jari-

gen versoepeld. De versoepeling

heeft betrekking op de duur van de

werkloosheid.

Voor de vrijstellingsregeling gelden nu de

volgende richtlijnen: betrokkenen moeten

ten minste gemiddeld 20 uur per week

gedurende minimaal drie maanden vrijwil-

ligerswerk en/of mantelzorgtaken verrich-

ten. Voor werknemers die na 31 decem-

ber 2003 in de WW zijn gekomen, geldt

dat zij vrijgesteld kunnen worden als zij

een jaar (was twee jaar) na de eerste

werkloosheidsdag nog steeds WW heb-

ben. Vrijwilligers en mantelzorgers die

worden vrijgesteld van de sollicitatie-

plicht, hebben recht op 65 vakantieda-

gen. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Procedure bij afwijzing 
rugzakkinderen 

Scholen die een leerling met een rug-

zak weigeren of willen verwijderen,

moeten dat schriftelijk en met rede-

nen omkleed aan de ouders meede-

len. Openbare scholen moeten bin-

nen acht weken een besluit nemen

over de toelating van een leerling.

Voor bijzondere scholen geldt een

termijn van drie maanden.

Deze procedure beschrijft minister Maria

van der Hoeven van OCW in antwoord op

vragen van de PvdA-Kamerleden Eijsink en

Smits, die signaleren dat veel ouders van

kinderen met een verstandelijke of fysieke

beperking moeite hebben hun kind

geplaatst te krijgen in het regulier onderwijs.

Van der Hoeven vindt dit verontrustend,

omdat de leerlinggebonden financiering

(lgf) juist is ingevoerd om de keuzevrijheid

van ouders te vergroten. De twee Kamerle-

den zeggen dat ouders ‘zelden een formele

schriftelijke afwijzing’ krijgen als een kind

niet terechtkan op een reguliere school.

De minister spreekt in haar antwoord van

‘een ernstige zaak’. Zij wijst er op dat de

versterking van de positie van de ouders

en de toelating van geïndiceerde leerlin-
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Meer op www.platformwsns.nl

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl


Percentages loonsuppletie 
aangepast

Met ingang van 1 augustus 2005 zijn

de uitkeringspercentages van de

suppletieregeling naar beneden bij-

gesteld. De nieuwe percentages gel-

den voor personeelsleden die vanaf 

1 augustus 2005 voor deze regeling

in aanmerking komen.

De percentages zijn vastgelegd in het

Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid

voor onderwijspersoneel primair en

voortgezet onderwijs (BZA). Het betreft

de suppletieregeling van gedeeltelijk

arbeidsongeschikten die na ontslag

wegens arbeidsongeschiktheid hun rest-

capaciteit niet (volledig) benutten. Perso-

neelsleden die al vóór 1 augustus 2005

voor de regeling in aanmerking kwamen,

ontvangen gedurende de eerste 33

maanden 80%. Gedurende de volgende

33 maanden krijgen zij 70%. Personeels-

leden die vanaf 1 augustus 2005 hiervoor

in aanmerking komen, ontvangen de eer-

ste 12 maanden 78% en de volgende 54

maanden 70%.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Controle op brandveiligheid 

De brandweer controleert regelmatig

scholen op brandveiligheid. De eisen

die de brandweer stelt, kunnen ech-

ter van plaats tot plaats verschillen. 

Voor veel schoolleiders is niet altijd duide-

lijk of de eisen redelijk zijn dan wel geba-

seerd zijn op regelgeving. Het voldoen

aan de eisen is vaak een voorwaarde om

in aanmerking te komen voor een

gebruiksvergunning. Maar het aanpassen

van een schoolgebouw aan deze eisen

kan leiden tot een forse kostenpost. Deze

kosten komen in principe voor rekening

van de school, zo leert jurisprudentie.

Omdat de veiligheid van personeel en

kinderen altijd voorop staat, is het

belangrijk te weten aan welke regels moet

worden voldaan. Maar schoolleiders wor-

den nogal eens geconfronteerd met eisen

die overdreven overkomen of waarvan zij

het nut betwijfelen. Zo werd onlangs een

bestuur geconfronteerd met de eis dat

alle tekeningen van de muren moesten

worden gehaald.

De regelgeving voor brandveiligheid is in

hoofdzaak neergelegd in het bouwbesluit

en in de bouwverordening van de

gemeente. Daarnaast kan de gemeente

aanvullende eisen stellen. Ook speelt de

eigen interpretatie van de controlerende

brandweerweerfunctionaris een rol. Dit

complex aan regels is weinig toeganke-

lijk. Om de scholen hierin tegemoet te

komen, heeft de Stichting Brandpreven-

tieweek een controlelijst ‘brandveiligheid

scholen’ opgesteld. De lijst biedt aan de

hand van een groot aantal vragen over

een aantal hoofdthema’s de belangrijkste

aandachtpunten. Tevens is aangegeven

waarop de gestelde voorwaarde is geba-

seerd. 

De lijst kunt u downloaden bij het artikel

over dit onderwerp in de rubriek ‘Nieuws’

op www.vosabb.nl.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl
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gen tot het regulier onderwijs inmiddels

een hoofdthema is binnen het herijking-

traject van de zorg. Ook wordt gewerkt

aan de verbetering van de kwaliteit van

het speciaal onderwijs. Daarom worden

kerndoelen ingevoerd in het speciaal

onderwijs en is vorig jaar het project

‘Kwaliteit speciaal’ van start gegaan.

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl


Multidisciplinaire zorgteams

Scholen werken voor de jeugdzorg het

liefst samen met multidisciplinaire

teams die verbonden zijn aan het

WSNS-project. Ze willen op die manier

structureel gebruik kunnen maken van

alle beschikbare disciplines voor indi-

viduele gevallen. Dat blijkt uit een

onderzoek naar de afstemming van

onderwijs en jeugdzorg, dat is uitge-

voerd in West-Brabant.

De WSNS-samenwerkingsverbanden

moeten een actieplan maken voor de

realisering van een juiste afstemming van

de activiteiten van alle bij jeugdzorg

betrokken instanties. Op dit moment

laat die afstemming, waarvoor gemeen-

ten verantwoordelijk zijn, nog te wensen

over. Dat was de aanleiding voor het

onderzoek in West-Brabant. De scholen

konden in de vragenlijst kiezen tussen

vier samenwerkingsmodellen: school-

maatschappelijk werk op school, consul-

tatieteams op schoolniveau, één loket

voor WSNS en jeugdzorg en multidiscip-

linaire teams verbonden aan WSNS. Van

de scholen koos 14% voor het eerste

model, 18% voor het tweede, 7% voor

het derde en 44% voor de multidiscipli-

naire teams. 




Nationale Onderwijsweek en
Dag van de Leraar

Onderwijsinstellingen kunnen activi-

teiten aanmelden voor de Nationale

Onderwijsweek (NOW). Het is dit jaar

de derde keer dat de NOW wordt

georganiseerd. Het gaat om de

schoolweek van maandag 3 tot en

met vrijdag 7 oktober (week 40). 

In deze week is ook de Dag van de

Leraar.

De Nationale Onderwijsweek vraagt aan-

dacht voor bezieling en vakmanschap van

docenten, leerlingen met bijzondere talen-

ten, inzet en betrokkenheid van ouders,

open dagen, boekenmarkten, sportactivi-

teiten enzovoort. Dit alles heeft tot doel te

laten zien dat het Nederlandse onderwijs

bruist. Onderwijsinstellingen kunnen acti-

viteiten aanmelden die speciaal in het

kader van de NOW worden ontwikkeld,

maar ook al bestaande activiteiten zijn

welkom. Alle aanmeldingen worden ver-

meld op de NOW-website. Indien moge-

lijk en gewenst kan de NOW-organisatie

publicitaire ondersteuning bieden. 

Zie www.onderwijsweek.kennisnet.nl.

Leerlingen, ouders, collega’s en schoollei-

ders kunnen ook kandidaten aanmelden

voor de titel Docent van het Jaar 2005. 

De verkiezing maakt deel uit van de Dag

van de Leraar op woensdag 5 oktober,

midden in de NOW. De Dag van de Leraar

is de Nederlandse variant van de interna-

tionale World Teacher’s Day. Zie voor

meer informatie www.dagvandeleraar.nl.

Daar kunnen ook kandidaten worden aan-

gemeld. De inschrijving sluit op dinsdag

27 september. 


Scholen hebben moeite met
maatschappelijke taak

Scholen krijgen steeds meer maat-

schappelijke taken toebedeeld, maar

worstelen met de vraag hoe ze dat

allemaal moeten invullen. Dat blijkt

uit de verkenning ‘Grenzen aan de

maatschappelijke opdracht van de

school’ van het Sociaal en Cultureel

Planbureau (SCP).

De nieuwe taken waar scholen zich voor

gesteld zien, hebben te maken met

opvoeding, burgerschapsvorming, voor-

komen van segregatie en overdracht van

normen en waarden. Het vak burgerschap

is officieel een kerndoel geworden. Ook

kregen scholen onlangs nog de oproep te

letten op radicalisering van jongeren. Van

scholen wordt dus veel verwacht, maar in

een tijd van toenemende autonomie is het

minder duidelijk hoe de scholen dat alle-

maal (moeten) invullen.

Het SCP sprak met verscheidene deskun-

digen, onder wie directeur Philip Geelker-

ken van VOS/ABB. Zij vinden het niet gek

dat dit soort zaken bij de scholen terecht-

komen, maar ook dat dit niet al te veel tijd

mag kosten, want dan komen de scholen

niet meer aan ‘gewone’ kennisoverdracht

toe. Veel scholen zijn nog zoekende naar

de grenzen aan hun maatschappelijke

taak. 

Meer over de nieuwe verkenning op

www.scp.nl.
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OBS “de Oosterboerschool “ is sinds 25 jaar gevestigd in de wijk de Oosterboer en is één van de vier
basisscholen in deze wijk. De school wordt bezocht door ongeveer 235 leerlingen, verdeeld over 9
groepen en heeft 17 leerkrachten en 4 medewerkers met onderwijsondersteunende taken. OBS “de
Oosterboerschool” is onderdeel van het OOM (Openbaar Onderwijs Meppel). Binnen het OOM wordt
gewerkt vanuit een duidelijke visie op onderwijs, met heldere keuzes, kaders en samenhang. Deze
werkwijze geeft de schooldirecteuren en hun teams binnen de gegeven kaders de benodigde vrijheid.

Door het vertrek van de huidige directeur is er per 1 januari 2006 een vacature ontstaan voor een:

Directeur OBS de Oosterboerschool (v/m)
Voor 1,0 wtf.

Uw functie:
De primaire opdracht van de schooldirecteur is verantwoordelijkheid dragen voor het integraal
managen van de onderwijsprocessen binnen de school, het personeel, de schoolidentiteit en de
verankering in de wijk. De directeur heeft tot taak optimale samenwerking te realiseren tussen
leerkrachten, ouders/verzorgers, OOM en partners in de directe omgeving. Daarnaast verwachten wij
van hem/haar impulsen en bijdragen in het kader van de ontwikkeling van het Openbaar Onderwijs
Meppel.

Wat brengt u mee?
U hebt een duidelijke visie op onderwijs en u bent in staat resultaatgericht te werken alsmede
teamgeest en samenwerkingsbereidheid te bevorderen. U bent communicatief en sociaalvaardig,
daadkrachtig, besluitvaardig en proactief. Ook bent u aantoonbaar betrokken bij alle leeftijdsgroepen.
Daarnaast verwachten wij dat u initieert, inspireert en waardeert. U beschikt over een
schoolleiderdiploma en u bent een voorstander van het Openbaar Onderwijs.

Kortom een directeur met managementervaring die de verdere ontwikkeling en professionalisering van
de school als een uitdaging ziet.

Salaris
De salariëring is conform de rechtspositie Primair Onderwijs.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de directeur Openbaar Onderwijs
Meppel, de heer A.R. Boon, tel. 0522-850609 of 06-20443187. Informatie over de school, inclusief
een profielschets van de functie, vindt u op www.oosterboerschool.nl. Meer informatie over Meppel
vindt u op www.meppel.nl.

Procedure
De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 05 oktober 2005. Een assessment maakt deel uit van
de selectieprocedure en staat gepland op vrijdag 21 oktober 2005.

Reageren?
Stuur uw brief en CV vóór vrijdag 23 september 2005 aan het College van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 501 7940 AM Meppel, vermeld op de envelop: 05-058. Digitaal reageren kan
natuurlijk ook: vacatures@meppel.nl.



Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overfl akkee

Het openbaar primair on-

derwijs op Goeree-Over-

flakkee is sinds 1 januari 

2005 verzelfstandigd in 

een stichting waaronder 

13 scholen ressorteren; 

12 scholen voor open-

baar primair onderwijs 

en 1 speciale school voor 

basisonderwijs, in totaal 

ongeveer 1800 leerling-

en en 175 personeels-

leden. De Stichting OPO-

GO (Openbaar Primair 

Onderwijs Goeree-Over-

flakkee) is een jonge, 

ambitieuze organisatie 

waar kwaliteit voor het 

openbaar primair on-

derwijs voorop staat en 

de school uitgangspunt 

van handelen is. Goeree-

Overfl akkee is landelijk 

gelegen en ten opzichte 

van de Randstad en 

West-Brabant ligt het op 

een prettige afstand.

Voor de openbare basisschool ‘Ollie B. Bommel’ te 
Den Bommel zoeken wij een enthousiaste en 
gemotiveerde 

Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure. 
De gespreksronden staan gepland op 26, 27, 29 en 30 september 2005
Gemotiveerde sollicitaties, voorzien van een duidelijke c.v. per brief of e-mail vóór 20 september 2005 richten aan: Stichting 
OPOGO, t.a.v. G.W.A. Temmink, algemeen directeur, Postbus 231, 3240 AE te Middelharnis of per e-mail: info@sopogo.nl

Mevrouw N. de Jonge-Francke, wnd. directeur, tel. 0187 612007 (school) of 0187 611714 (privé) en/of de heer G.W.A. 
Temmink, telefoon 06 209 56 808 of 0187 488 182 vertellen u graag meer over de functie en het profiel. Voor informatie 
over de procedure kunt u contact opnemen met Lineke Verwijs, bereikbaar onder het telefoonnummer 0187-488185.
Informatie over Stichting OPOGO kunt u vinden op www.sopogo.nl. 

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

directeur (m/v)
in een full-time dienstverband per 1 januari 2006

“Ollie B. Bommel” 
• telt 95 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen en het team bestaat  

uit 7 enthousiaste, ervaren leraren die de kinderen centraal stellen; 
• heeft ouders die sterk betrokken zijn bij de school;
• biedt een veilige omgeving voor kinderen;
• werkt met moderne methoden en materialen;
• werkt met computers als geïntegreerd onderdeel van het leerproces;
• heeft als motto: ‘niet apart maar samen’. 

Wij zoeken een directeur die 
• het openbaar onderwijs een warm hart toedraagt;
• inspirerend en motiverend werkt;
• effectief leiding geeft, maar ook als coach van de teamleden kan optreden; 
• stressbestendig is;
• communicatief sterk is;
• kan relativeren en humor heeft;
• integraal uitvoering kan geven aan onderwijskundig- personeels- en 
 fi nancieel beleid;
• teamleden eigen verantwoordelijkheid geeft en resultaatgericht werken  
 bevordert;
• een positieve bijdrage levert aan het directieberaad van de 13 scholen;
• de 2-jarige post-hbo schoolleiderscursus heeft gevolgd (of bereid is deze 
 te volgen);
• in het bezit is van een relevante onderwijsbevoegdheid;
• flexibel inzetbaar is voor alle groepen.



Informatie:
Voor nadere inlichtingen en een informatiepakket kunt u zich richten tot:
De heer T.H. Tromp, hoofd afdeling MAZA, tel: 0521 - 53 86 50 of
Mevrouw A. Weterings, adjunct algemeen directeur, tel 0521 - 53 84 04
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
Sollicitaties:
U wordt verzocht uw sollicitatiebrief en cv voor 26 september 2005 te sturen aan:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland t.a.v. de afdeling MAZA,
Postbus 162, 8330 AD STEENWIJK

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

De gemeente Steenwijkerland zoekt voor het centraal management van zijn 18 openbare basisscholen een

Algemeen directeur
(wktft 0,8 – 1,0)

(salariëring conform schaal DC + uitloop)

Het openbaar
basisonderwijs
Steenwijkerland bestaat
uit 18 onderwijslocaties.

De scholen worden
bezocht door ruim 1.900
leerlingen. Het
onderwijs wordt door
ongeveer 175
medewerkers verzorgd.

De directeuren zijn
integraal
verantwoordelijk voor
het beleid op de scholen.

Het directieberaad vormt
het overlegorgaan van
de directies en het
centraal management.

Er is een traject ingezet
richting bestuur op
afstand in de vorm van
een bestuurscommissie.

De algemeen directeur is belast met :
- het ondersteunen van schooldirecteuren bij de uitvoering van hun integraal

schoolleiderschap
- het leiding geven aan de directeuren van de basisscholen, de adjunct algemeen directeur en

het stafbureau
- het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
- de verantwoordelijkheid voor:

o het initiëren, coördineren en uitwerken van de (beleids) advisering aan het bestuur
over het strategisch beleid

o de te nemen strategische beslissingen
o jaarbegroting/-rekening en meerjarenbegroting

- het zorgdragen voor de totale bedrijfsvoering door het opstellen van beleidsjaarplannen en
jaarverslagen

- het voorbereiden en deelnemen aan bestuursvergaderingen
- de externe vertegenwoordiging van het bestuur

Wij verwachten van de algemeen directeur dat hij/zij :
- kennis en inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het basisonderwijs
- kennis van en vaardigheid in het management heeft, bij voorkeur van een

onderwijsorganisatie
- vaardig is in het hanteren van verschillende visies en belangen
- draagvlak kan creëren voor nieuwe ideeën binnen de onderwijsorganisatie en daarbuiten
- kennis en ervaring heeft van planning en control
- communicatief vaardig is
- strategisch beleid naar concrete actieplannen kan vertalen

Wij vragen speciaal iemand met :
- een HBO+ werk- en denkniveau
- aantoonbare ervaring met planning en control
- analytisch denkvermogen
- een managementopleiding op het gebied van onderwijs of daarmee gelijk te stellen ervaring
- ervaring- direct of indirect- met het basisonderwijs
- ervaring met een bestuurscommissie of stichting
- inventieve, innoverende en stimulerende capaciteiten
- vermogen om bewust de openbare identiteit van het onderwijs uit te dragen en te profileren



Stichting Algemeen

Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

24 Scholen voor algemeen toegankelijk onderwijs zijn in de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs

Eindhoven (salto) ondergebracht. De leiding van de organisatie  is in handen van een algemeen directeur,

die wordt bijgestaan door een stafafdeling. Van hieruit wordt in samenspraak met de directeuren het

beleid ontwikkeld. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut. De visie van salto luidt:

‘saltoscholen zijn spil in de wijk met goed en eigentijds onderwijs op maat voor elk kind’. Centraal staan

verder de algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Verder wordt veel aandacht besteed aan

expressie en sociale vaardigheden van de leerlingen, waarbij gelijkwaardigheid en onderlinge acceptatie

uitgangspunten zijn. Tevens wordt binnen het traject integrale kwaliteitszorg, aandacht besteed aan

Zorg op Maat. Website: www.salto-eindhoven.nl

Salto zoekt ter vervulling van drie vacatures:

een beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg
Elke school profileert zich steeds meer binnen vastgestelde bestuurlijke kaders met een doordacht onderwijskundig

concept dat gedragen wordt door het schoolteam en dat helder is geformuleerd in een schoolplan en schoolgids

en naar ouders. De functionaris ondersteunt de scholen en het bovenschools management hierbij, ontwikkelt

onderwijskundig beleid van salto, bewaakt het proces en draagt zorg voor de monitoring, is projectleider integrale

kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingenzorg en zorgverbreding, stimuleert en ondersteunt de directies en het IB-netwerk

en participeert in diverse overlegorganen. Een uitgebreide functie-omschrijving is beschikbaar.

In de sollicitatieprocedure zullen onder meer centraal staan: de visie op onderwijs(vernieuwing) en zorgverbreding,

het inlevingsvermogen in uiteenlopende onderwijskundige concepten, ondernemerschap, kennis van kwaliteits-

zorgsystemen, overtuiging en daadkracht, uitstekende advies-, sociale en communicatieve vaardigheden.

De medewerker wordt mede geworven met het perspectief op de positie plaatsvervangend algemeen directeur

salto. Inschaling vergelijkbaar met directeur DC.

een directeur voor salto-basisschool de vierRing
De vierRing ligt in de Eindhovense wijk de Achtse Barrier. De school telt 212 leerlingen verdeeld over negen stam-

groepen. De schoolpopulatie heeft overwegend een leerlingenweging van 1.0. Het team bestaat uit 14 mede-

werk(st)ers. Werken aan onderwijs op maat, projectmatig werken met wereldoriëntatie, klassenmanagement

en zelfstandig werken en inpassing van ICT in het onderwijs zijn enkele onderwerpen waarop de school thans

in ontwikkeling is. Daarbij blijft uitgangspunt dat de school systematisch werkt volgens de principes van het

Jenaplansysteem.

In de sollicitatieprocedure zal voor deze functie, naast de onder ‘Profielschets directeur’, de visie op planmatige

ontwikkeling van Jenaplanonderwijs centraal staan.

een directeur voor salto-basisschool drents dorp
De school drents dorp ligt in de Eindhovense wijk Drents Dorp. De school telt 192 leerlingen, verdeeld over

negen groepen. Het team bestaat uit 21 medewerk(st)ers. De school neemt actief deel aan het onderwijsachter-

standenbeleid en werkt aan inhoudelijke kwaliteitsverbetering, waarbinnen interne differentiatie (basisontwikkeling

en model directe instructie) en programma’s als Op Stap, Overstap, KNAP en Spel en boekenplan, speerpunten

zijn. De school zal zich in de komende periode samen met een peuterspeelzaal ontwikkelen tot een SPIL-centrum

in geplande nieuwbouw.

In de sollicitatieprocedure zullen voor deze functie, naast de onder ‘Profielschets directeur’ vermelde competenties,

de visie op onderwijsachterstandenbeleid en de op de schoolpopulatie toegespitste sociale en communicatieve

vaardigheden, centraal staan.

Profielschets directeur

Voor beide scholen geldt dat de directeuren op grond van hun persoonlijkheid en deskundigheid, in goede dialoog met

het team en de MR, richting zullen geven aan verdere uitbouw van de geplande vernieuwingen binnen de scholen.

Voor de twee vacante directeursfuncties zullen in de procedure vervolgens centraal staan: team-ontwikkeling

en coaching van leerkrachten, vaardigheden om veranderingen te initiëren en te begeleiden, daadkracht, besluit-

vaardigheid, organisatievermogen, onderwijskundig-, situationeel- en resultaatgericht leiderschap, onderwijskundig

ondernemerschap, inlevingsvermogen, humor en relativeringsvermogen en een open en positieve instelling

t.a.v. samenwerking met ouders en met andere instanties.

Voor de drie functies maakt een assessmentonderzoek deel uit van de procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van salto, de heer E.J.M.van Baarschot,

tel. (040) 260 67 10.

Uw sollicitatie en curriculum vitae verwachten we vóór 19 september 2005 op het adres: 

salto, t.a.v. mevrouw M. van Poppel, Odysseuslaan 2, 5631 JM  Eindhoven.
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