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Wat willen de politici met het onderwijs?
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Het dossier Politiek op de website

www.vosabb.nl geeft een toelichting

op de conceptverkiezingsprogram-

ma’s die de politieke partijen hebben

opgesteld voor de Tweede Kamerver-

kiezingen op 22 november.

Het komt erop neer dat de partijen extra

willen investeren in onderwijs, maar de

bedragen die zij daarvoor beschikbaar

willen stellen, variëren nogal. D66 spant

de kroon als het om extra geld gaat. De

partij van Alexander Pechtold belooft 5

miljard euro extra. GroenLinks van Femke

Halsema wil er 3,7 miljard euro extra in

investeren.

Veel partijen, waaronder de PvdA van

Wouter Bos, stellen de leraar centraal. De

Partij van de Arbeid wil dat de salarissen

10 procent omhoog gaan voor leraren in

het primair onderwijs en het vmbo. Ook

wie lesgeeft aan kansarme kinderen of in

achterstandswijken, zou daarvoor extra

moeten worden beloond.

De VVD van Mark Rutte en de SP van Jan

Marijnissen stellen in hun conceptpro-

gramma’s dat het aantal managers in het

onderwijs omlaag moet. Dit zou de creati-

viteit en het werkplezier van de leerkrach-

ten ten goede komen, zo stellen zij.

VOS/ABB werkt in het kader van de

Kamerverkiezingen aan een pakket van

aandachtspunten voor de politiek.

Belangrijk daarin is de positie van de

leraar. Speciale aandacht gaat uit naar de

arbeidsomstandigheden in het onderwijs.

In het dossier Politiek op de website

www.vosabb.nl staat meer informatie.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl 

Advertenties: (1)




Kamervragen na brandbrief
VOS/ABB

Tweede Kamerlid Fenna Vergeer (SP)

heeft Kamervragen gesteld over de

geldnood bij scholen. Ze wil van

minister Maria van der Hoeven van

OCW weten of die denkt het pro-

bleem te kunnen oplossen.

Onlangs stuurde VOS/ABB een brandbrief

over deze kwestie aan de minister en de

Tweede Kamer. De brief volgde op enkele

onderzoeken, waaruit blijkt dat scholen

structureel te kampen hebben met te lage

vergoedingen door de rijksoverheid.

Kamerlid Vergeer wil van de minister

weten of die de tekorten voor onderhoud

en leermiddelen gaat compenseren,

‘zodat de scholen aan hun verplichtingen

kunnen voldoen’. Ook zou Van der Hoe-

ven moeten aangeven hoe zij denkt te

kunnen voorkomen dat scholen ‘telkens

weer met tekorten worden geconfron-

teerd, door gestegen prijzen of omdat zij

aan nieuwe eisen moeten voldoen (...)’.

Vergeer geeft aan dat de minister het pro-

bleem allang had moeten oplossen. Het

SP-Kamerlid eist daarom een snelle reac-

tie van de minister. De Kamervragen van

Vergeer staan in de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier: Brie-

ven aan Tweede Kamer).

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Brief aan Kamer over budget
huisvesting

VOS/ABB en de collega-organisaties

hebben een gezamenlijke brief aan

de Tweede Kamer gestuurd over de

5e monitor onderwijshuisvesting. De

brief is een reactie op een eerder

schrijven van minister Maria van der

Hoeven van OCW, waarin zij aangeeft

dat er minder geld aan onderwijs-

huisvesting wordt besteed dan

beschikbaar is.

De besturenorganisaties erkennen in de

brief aan de Kamer dat er nog steeds

sprake is van een onderbesteding, maar

dat die wel is afgenomen ten opzichte van

de vorige monitor. Bovendien wordt niet in

alle gemeenten minder uitgegeven dan

beschikbaar is. “Nadere analyse van de

cijfers laat zien dat in de gemeenten tot

50.000 inwoners sprake is van een onder-

besteding van ca. 15%. Dit wordt bijna

gecompenseerd door de gemeenten

boven de 50.000 inwoners die gemiddeld

meer uitgeven dan het fictieve budget.”

In de brief geven de besturenorganisaties

ook aan dat ze graag de discussie willen

openen over de wens de verantwoorde-

lijkheid voor huisvesting verder in handen

te geven van de scholen en de besturen.

Nu is er nog sprake van te veel geschei-

den geldstromen, waardoor scholen en

besturen geen goede afwegingen kunnen

maken. Dat is nadelig voor de kwaliteit

van de gebouwen. 

In de brief wordt de Kamer ook om steun

gevraagd voor het verzoek aan de minis-

ter om meer geld voor www.onderwijspa-

leis.nl uit te trekken. Deze website, die in

december 2005 werd gelanceerd, functio-

neert voor de scholen als informatiebron

op het gebied van huisvesting.

De brief aan de Tweede Kamer staat in de

rechterkolom van dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting).

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Vervolg op Passend onderwijs

VOS/ABB heeft samen met collega-

en ouderorganisaties een notitie

opgesteld over mogelijke vernieuwin-

gen in de zorgstructuur. De basis van

de notitie bestond uit de ideeën die

aan bod kwamen op de honderden

bijeenkomsten waarop Passend

onderwijs aan bod kwam. Volgende

maand debatteert de Tweede Kamer

over dit onderwerp. 

De intentie van de voorstellen kan als

volgt worden weergegeven:

* Geen kind tussen wal en schip

* Voor elk kind een passende plek in het

onderwijs

* Een dekkend net van samenwerkende

besturen uit po, vo, wec en bve

* Betrokkenheid op basis van gelijkwaar-

digheid van alle actoren

Passend onderwijs krijgt een vervolg.
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16 november, Galgenwaard Utrecht:

Algemene 
ledenvergadering VOS/ABB

Congres ‘Identiteit en imago’
met trendwatcher 

Adjiedj Bakas

Meer informatie en aanmelden
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Daarin is veel ruimte voor initiatieven die

voldoen aan de hierboven beschreven

intentie. Inmiddels zijn er al scholen en

regio’s aan de slag met de praktische uit-

werking van Passend onderwijs. 

Vooruitlopend op het Kamerdebat en de

verdere uitwerkingen zien VOS/ABB en de

andere besturenorganisaties het als hun

verantwoordelijkheid de bestaande of

nieuw op te starten initiatieven zo goed

mogelijk te ondersteunen. Daarom komt

er een landelijk steunpunt.

Om zicht te krijgen op bestaande of nieu-

we initiatieven verzoeken wij u die te mel-

den bij Henk Keesenberg van VOS/ABB.

In de rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Passend onder-

wijs) staat de brief over dit onderwerp die

mede namens VOS/ABB naar de Tweede

Kamer is gestuurd. 

In de rechterkolom van het bericht

‘Akkoord over vernieuwing zorgstructu-

ren’ op www.vosabb.nl (dossier: Passend

onderwijs) staat de uitwerkingsnotitie ‘Ver-

nieuwing zorgstructuren in het funderend

onderwijs’.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl 


Speciaal onderwijs mag niet
gekort

Het speciaal onderwijs wordt te

groot en te duur, vindt de minister.

Daarom wil ze overgaan tot beper-

kende maatregelen. ‘Verminderen,

afschaffen en verscherpt toezicht

bieden geen oplossing. Het is veel

beter om te investeren in de draag-

kracht van de school’, zegt interim-

directeur Joop Vlaanderen van

VOS/ABB.

In een brief die Van der Hoeven aan de

Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat

de leerlinggebonden financiering veel

strenger moet worden beoordeeld. Ze wil

ook de vaste bedragen voor de zoge-

noemde rugzakjes ter discussie stellen.

Bovendien zou het geld niet meer recht- 

streeks naar de scholen moeten.

De minister vindt ook dat de reguliere

scholen hun zorgstructuur moeten verbe-

teren om zonder tussenkomst van het

speciaal onderwijs kinderen met extra

zorgbehoeften te kunnen ondersteunen.

En als uiteindelijk niets helpt om de groei

van het speciaal onderwijs te stoppen, wil

Van der Hoeven desnoods de automati-

sche financiering van alle toegekende

aanvragen afschaffen. 

‘Het mag duidelijk zijn dat de voorgestel-

de maatregelen kortzichtig zijn en geen

oplossing zullen bieden. Het probleem dat

de minister wil pareren door wild om zich

heen te slaan, zit heel ergens anders dan

zij vermoedt, namelijk in de jarenlang ver-

waarloosde driehoek leerling-leerkracht-

leerstof’, aldus Vlaanderen. 

‘Goed lesgeven in de klas wordt steeds

belangrijker in de huidige complexe en

veeleisende maatschappij’, vervolgt hij.

‘De laatste jaren is veel geïnvesteerd in

zaken die niet direct met lesgeven te

maken hebben, zoals de basisvorming,

het studiehuis en Weer Samen Naar

School. De balans raakt wat dit betreft

steeds verder uit evenwicht.’

Vlaanderen vindt dat de minister er beter

aan zou doen ‘om niet in paniek het spe-

ciaal onderwijs te kortwieken, maar om

structureel te investeren in een grotere

draagkracht van de school’. Dat kan ze

volgens hem doen door bijvoorbeeld lera-

ren meer klassenassistentie te bieden en

scholen extra geld te geven voor interne

lerarencoaches en plusleraren. ‘Dat vergt

veel, circa 1 miljard euro, maar die inves-

tering zal dubbel en dwars worden terug-

verdiend.’

VOS/ABB en de andere besturenorganisa-

ties stellen de kwestie aan de orde bij de

Vaste Kamercommissie voor OCW om

ervoor te zorgen dat de plannen van Van

der Hoeven niet bewaarheid zullen wor-

den. 

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl 


Wetsvoorstel buitenschoolse
opvang

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft het wetsvoorstel buiten-

schoolse opvang naar de Tweede

Kamer gestuurd. In het voorstel staat

dat het bevoegd gezag van de school

verantwoordelijk wordt voor het

regelen van kinderopvang. De ver-

wachting is dat de Tweede Kamer

hierover nog voor de verkiezingen

van 22 november een besluit neemt.

Het wetsvoorstel heeft alleen betrekking

op basisscholen. Speciale scholen voor

basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van

de Wet op het primair onderwijs en scho-

len voor speciaal onderwijs als bedoeld in

artikel 1 van de Wet op de expertisecentra

vallen erbuiten. 

De basisscholen worden het aanspreek-

punt voor de ouders. De opvang kan

bestaan uit voorschoolse opvang,

naschoolse opvang en/of opvang op vrije

dagen en/of schoolvakanties. De mede-

zeggenschapsraad krijgt adviesrecht.
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Ouders betalen de kosten. Zij kunnen een

tegemoetkoming krijgen via de Wet kin-

deropvang.

Onderwijs en buitenschoolse opvang

(bso) blijven gescheiden verantwoordelijk-

heden. Bso valt onder de Wet kinderop-

vang, die ook de kwaliteit waarborgt. Het

bevoegd gezag wordt wel verantwoorde-

lijk voor het regelen ervan, maar niet voor

de uitvoering. Bso kan plaatsvinden in

een geregistreerd kindercentrum - al dan

niet binnen een schoolgebouw - ofwel bij

een gastouder via een geregistreerd

bureau. 

Voor de voorbereiding is eenmalig 50 mil-

joen euro beschikbaar. De verwachting is

dat meer ouders een beroep zullen doen

op  het budget van de Wet kinderopvang.

Op de begroting van het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is

voor 2007 een bedrag van 15 miljoen euro

gereserveerd. Dat loopt tot 2011 op tot 55

miljoen euro.

Vanaf 1 augustus 2007 toetst de Inspectie

van het Onderwijs aan de hand van de

schoolgids of de medezeggenschapsraad

om advies is gevraagd. Tot die datum

houdt de inspectie dus geen toezicht. De

GGD ziet toe op de uitvoering van bso

volgens de Wet kinderopvang.

In het dossier Kinderopvang op

www.vosabb.nl staat ook bericht over een

lezing van de Groningse bijzonder hoogle-

raar Janneke Plantenga. Zij schetst drie

mogelijke scenario’s voor het regelen van

kinderopvang door de scholen. Ook kunt

u een artikel aanklikken over feiten en cij-

fers over kinderopvang, zoals die door het

ministerie van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid zijn gepubliceerd.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405205,

speterink@vosabb.nl 


Extra cursusdagen financieel
management

De belangstelling voor de driedaagse

leergang financieel management in

het primair onderwijs blijkt zo groot,

dat alle aangeboden cursusdagen al

snel waren volgeboekt. Daarom is

besloten extra cursusdagen open te

stellen.

Deze komen naast de eerder aangekon-

digde extra driedaagse in januari en

februari 2007. Het gaat om de volgende

extra cursusdagen:

Zwolle, Mercure Hotel: 16 november, 

23 november en 12 december

Utrecht, Hotel Mitland: 8 november, 

14 november en 28 november

Over de kosten, de aanmelding en derge-

lijke, zie de eerder aan u toegezonden fol-

der. U kunt de informatie ook vinden via

www.vosabb.nl (dossier: Lumpsum).

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815,

glexmond@vosabb.nl 


Trainingsaanbod VOS/ABB 
Consulting

VOS/ABB Consulting heeft een

geheel nieuw aanbod van workshops

en trainingen ontwikkeld. Het aanbod

richt zich op de verdere persoonlijke

ontwikkeling van bestuurders en

managers in het onderwijs en op

praktische zaken waarmee scholen

in hun beleid te maken hebben. 

In de workshops en trainingen voor per-

soonlijke ontwikkeling komen onder meer

de verschillende manieren van communi-

catie aan bod die voor leidinggevenden

belangrijk zijn. Ook thema’s als het verbe-

teren van de effectiviteit van teams in

schoolorganisaties en coaching komen

aan de orde. 

De workshops en trainingen die zich rich-

ten op praktische zaken in het beleid van

scholen en besturen, gaan onder meer

over huisvesting, medezeggenschap, het

managementstatuut en de CAO-PO. 

Met de eerstvolgende nieuwsbrief, die op

29 september uitkomt, krijgt u de nieuwe

brochure toegestuurd waarin VOS/ABB

Consulting de workshops en trainingen

verder toelicht. De informatie uit de bro-

chure komt ook op www.vosabbconsul-

ting.nl.

Informatie: Daan Rookmaaker, 

0348-405273, drookmaaker@vosabb.nl 


Vervangingsfonds onder 
lumpsum

In de afgelopen maanden bent u via

www.vosabb.nl geregeld geïnfor-

meerd over de consequenties die de

invoering van de lumpsumfinancie-

ring heeft voor het Vervangingsfonds

(Vf). Deze berichten zijn geactuali-

seerd en samengebracht in één uit-

gebreid artikel. Hierin staan ook de

laatste ontwikkelingen.

Het artikel besteedt uitgebreid aandacht

aan de wijze waarop de verplichte aan-

sluiting tot stand is gekomen en de hoog-

te van de premie die met deze verplichte

aansluiting samenhangt. Daarnaast gaat

het in op de diverse verlofregelingen en

op de verloven die niet langer voor beko-
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stigde vervanging in aanmerking komen. 

Tot 1 augustus 2006 bood het Vf het

bevoegd gezag onder voorwaarden de

mogelijkheid tot omboeking tussen decla-

ratiecode 1 naar declaratiecode 5. Met de

invoering van de lumpsumfinanciering zijn

deze omboekingsmogelijkheden vervallen. 

Indien u met eigen middelen ‘boventallig’

personeel aanstelt, dan kunt u deze per-

soneelsleden alsnog  ten laste van het Vf

brengen zodra u hen met vervangings-

werkzaamheden belast. Deze mogelijk-

heid was er altijd al en is met de invoering

van lumpsum niet veranderd.

Als het bevoegd gezag ontslag of werk-

loosheid in redelijkheid niet kan voorko-

men, dan vergoedt het Participatiefonds

(Pf) onder voorwaarden de uitkeringskos-

ten. Een van deze voorwaarden is de

instroomtoets. Alleen een ontslag uit een

vervangingsbetrekking (een betrekking

waarvan u de kosten ten laste van het Vf

kunt brengen) hoeft niet gemeld te wor-

den bij het Vf. 

Omdat bepaalde vormen van verlof nu

niet meer in aanmerking komen voor

bekostigde vervanging, moest het regle-

ment van het Pf op dit punt aangepast

worden. In het reglement is duidelijk

omschreven wat onder een vervangings-

betrekking wordt verstaan. Het komt erop

neer dat als de akte van aanstelling dui-

delijk aangeeft dat het om een vervanging

gaat, er geen melding hoeft plaats te vin-

den. In het artikel komt dit uitgebreid aan

de orde. 

Tot slot maken we een vergelijking tussen

de vrijwillige aansluiting bij het Vf en de

vrijwillige aansluiting bij het Risicofonds. 

Het uitgebreide artikel staat in de rechter-

kolom naast dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: Lumpsum).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 uur tot 12.30 uur,

helpdesk@vosabb.nl 


Fusieren onder lumpsum

De regeling voor de aanvullende

bekostiging bij samenvoeging van

basisscholen blijft onder lumpsum in

principe gehandhaafd, zij het dat nu

met geld wordt gerekend in plaats

van met fre’s. In de Toolbox op

www.vosabb.nl staat hiervoor een

nieuw instrument.

Voor de berekening van de faciliteiten

wordt gekeken naar de componenten in

de personele (formatieve) bekostiging die

niet lineair zijn. Immers alleen voor die

componenten geldt dat de samenvoeging

tot een wijziging in de bekostiging kan lei-

den. Dat omvat nu ook de schoolleiding. 

De niet-lineaire componenten in de toe-

kenning zijn:

* de zeerkleinescholentoeslag

* de kleinescholentoeslag

* de extra toekenning in verband met een

nevenvestiging

* de berekening van het schoolgewicht en

de daarmee samenhangende formatie

* de kosten van de schoolleiding

De berekening van de omvang van de

overgangsfaciliteit bij fusie komt overeen

met het verschil in de toekenningen van

de afzonderlijke scholen enerzijds en de

toekenningen aan de gefuseerde school

anderzijds. 

Wat de leerlingenaantallen betreft, wordt

uitgegaan van de telling van 1 oktober

voorafgaand aan de fusie, waarbij de

gefuseerde school berekend wordt op

basis van de som van de leerlingaantallen

van de afzonderlijke scholen. 

Op analoge wijze wordt de GGL van de

afzonderlijke scholen A en B vastgesteld,

terwijl die voor de gefuseerde school

wordt berekend op grond van de gecom-

bineerde gegevens van de scholen A en B

op 1 oktober T-1.

In het nieuwe instrument worden al deze

zaken berekend na de gevraagde invoer

van gegevens. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl 


Spel over lumpsum en financiële
keuzes

VOS/ABB heeft samen met de Vereni-

ging voor Openbaar Onderwijs (VOO)

en de Algemene Onderwijsbond

(AOb) het Muntenspel ontwikkeld. Dit

spel gaat over financiële keuzes

waarvoor de verschillende partijen in

het basisonderwijs staan.

Het Muntenspel laat zien dat besturen,

schoolleiders en (G)MR’s elk een eigen rol

hebben als het gaat om financiële keuzes.

Deze afzonderlijke rollen zijn nog belang-

rijker geworden, nu het basisonderwijs is

overgegaan op lumpsumfinanciering.

Het Muntenspel is via internet te bestel-

len. In dit bericht op www.vosabb.nl (dos-

sier: Lumpsum) staat hiervoor een link.

Ook bestaat de mogelijkheid om via

VOS/ABB een spelleider in te huren. Meer

informatie over het spel en de mogelijk-

heid een spelleider in te huren, staat op

onze website.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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nenklimaat al verbeterd en is een praktijk-

voorbeeld van hoe met slimme maatrege-

len een gezonde leeromgeving kan wor-

den gecreëerd.

Na de overhandiging van de Frisse Scho-

len Doos lieten de kinderen aan de minis-

ter zien hoe zij zelf bijdragen aan een

gezond binnenklimaat. Zo kunnen ze met

de luchtkwaliteitsmeter zien hoe hoog het

CO2-gehalte in de klas is. Als er een rood

lampje brandt, is de lucht niet meer fris en

mag het raam open. 

De doos is onderdeel van het Frisse

Scholen Project, dat SenterNovem in

opdracht van het ministerie van VROM

uitvoert. VOS/ABB ondersteunt het pro-

ject. Het richt zich zowel op het primair

als het voortgezet onderwijs.Zie www.fris-

se-scholen.nl. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Schoolleider worden én blijven

De Regiegroep Activiteitenplan

Schoolleider Primair Onderwijs orga-

niseert in oktober in Zwolle drie con-

ferenties onder de titel ‘Schoolleider

PO worden én blijven’. Onder meer

VOS/ABB en VOS/ABB Consulting

verlenen hieraan hun medewerking.

Centraal op de drie conferenties staat de

waarde en waardering van (school)leider-

schap in het primair onderwijs. De confe-

renties op 4, 5 en 6 oktober richten zich

op verschillende doelgroepen.

* Op woensdag 4 oktober staan de hele

dag leraren centraal. Het thema van die

dag is groeien naar leiderschap. De

locatie is de Christelijke Hogeschool

Windesheim in Zwolle.

* Op donderdagmiddag 5 oktober staan

besturen centraal. Het thema van deze

middag is faciliteren van leiderschap. De

locatie is wederom de Christelijke Hoge-

school Windesheim in Zwolle.

* Op vrijdag 6 oktober zijn de hele dag

(potentieel) leidinggevenden welkom.

Het thema luidt: leiderschap gewenst en

gewaardeerd. Deze dag is in de Buiten-

sociëteit in Zwolle.

Er zijn verscheidene workshops gepland.

Hieraan verlenen onder anderen beleidsme-

dewerker Silvia Schouten en senior beleids-

adviseur Hans van Willegen van VOS/ABB

en senior consultant Jo Simons van

VOS/ABB Consulting hun medewerking.

De kosten verschillen per dag: voor de

conferentie op 4 oktober betaalt u 50 euro

per persoon, voor die op 5 oktober bedra-

gen de kosten 175 euro per deelnemer en

voor de laatste conferentie, op 6 oktober,

geldt een tarief van 195 euro per persoon. 

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Werkgeverszaken) staat een link voor de

brochure over deze conferenties en het

aanmeldingsformulier.

Informatie: secretariaat NSA, 

030-2347360, info@nsa.nl 


PO Platform Kwaliteit en 
Vernieuwing

Het PO Platform Kwaliteit en Vernieu-

wing bundelt voor basisscholen alle

informatie over innovatie. Het nieuwe

platform informeert de scholen over

de mogelijkheden voor begeleiding

en financiering van projecten op dit

gebied.

Het platform is aanspreekpunt voor de

ondersteuning van scholen op het gebied

van kwaliteit en innovatie. Het is een

krachtenbundeling van VOS/ABB, de

andere organisaties voor bestuur en

management, de personeelsorganisaties

en de schoolleidersorganisaties in het pri-

mair onderwijs.

Een van de doelstellingen is om kennis

toegankelijk te maken en uit te wisselen.

Meer informatie over het platform staat in

de rechterkolom van dit bericht. Zie ook

www.innovatiepo.nl.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231,

shbaas@vosabb.nl  


Minister krijgt Frisse Scholen
Doos 

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft op openbare basisschool

De Spoorzoeker in Den Haag de eer-

ste Frisse Scholen Doos in ontvangst

genomen. De doos is een doe-het-

zelfpakket met tips voor een beter

binnenklimaat en energiebesparing.

De Spoorzoeker, die is aangesloten bij

VOS/ABB, heeft het pakket niet meer

nodig. De Haagse school heeft het bin-

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




Handreiking brandveiligheid
unitbouw

Naar aanleiding van de brand in het

cellencomplex op Schiphol-Oost,

heeft het ministerie van VROM een

handreiking samengesteld over

brandveiligheid in tijdelijke gebou-

wen. 

De aandacht richt zich vooral op com-

plexen waaruit personen niet meteen zelf-

standig kunnen vluchten, zoals ziekenhui-

zen, verpleeg- of verzorgingshuizen en

instellingen voor gehandicapten. Ook

scholen en kinderdagverblijven behoren

tot deze categorie. Veel scholen beschik-

ken over tijdelijke huisvesting. Soms is

dat een enkel lokaal, maar soms ook een

compleet schoolgebouw. 

VROM noemt drie punten, waarmee kan

worden vastgesteld of de brandveiligheid

voldoende is of dat er verbeteringen

nodig zijn:

* Onderzoeken of alle kabel- en leiding-

doorvoeringen in de vereiste brandwe-

rende scheidingswanden voldoende

brandveilig zijn afgewerkt. Mocht dit niet

zo zijn, dan kan dit met brandwerende

manchetten worden verholpen. Ook

wordt aanbevolen aandacht te schenken

aan brandkleppen in ventilatiekanalen en

deze zo nodig te laten herstellen.

* In overleg met de brandweer nagaan of

holle ruimtes tussen gestapelde units en

tussen de units en de zogenoemde

schilconstructie voldoende zijn gecom-

partimenteerd ofwel opgevuld met

brandwerend materiaal.

* Nagaan of de geldende brandveilig-

heidseisen, zoals die zijn omschreven in

het Bouwbesluit 2003, de gemeentelijke

bouwverordening en de Arbo-wet, wor-

den nageleefd. Daarbij kan worden

gedacht aan compartimentering, vlucht-

routes, rookmelders, gebruiksvoorschrif-

ten en bedrijfshulpverlening. 

De handreiking van VROM kunt u 

downloaden in de rechterkolom van dit

bericht op www.vosabb.nl 

(dossier: Huisvesting). 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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