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Begroting OCW bestaat uit los zand
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De onderwijsbegroting voor volgend

jaar is niet meer dan een opsomming

van allerlei afzonderlijke beleids-

maatregelen. VOS/ABB-directeur

Philip Geelkerken kenschetst de

begroting als los zand. ‘Als er al

sprake zou zijn van intelligent

design, dan mist VOS/ABB dat in

ieder geval in deze begroting van

minister Van der Hoeven’, aldus

Geelkerken.

‘Met 300 miljoen euro schijnen de proble-

men met de praktijklokalen in het vmbo,

VSO en de brede scholen te worden

opgelost. Voor het overige worden links

en rechts wat bedragen en plannen

genoemd, zonder enige samenhang van-

uit een heldere visie. Er moet duidelijk

meer cement in de begroting ’, aldus

Geelkerken.

Geelkerken benadrukt dat het van het

grootste belang is om een aantrekkelijke

werkomgeving te creëren. ‘Waar wij

behoefte aan hebben, zijn meer onder-

steuning van leraren door bijvoorbeeld

onderwijsassistenten en betere hulp voor

kinderen met leer- en opvoedingsproble-

men’. Ook mist VOS/ABB een structureel

arbeidsmarktbeleid waarmee OCW het

groeiende tekort aan leerkrachten een halt

kan toeroepen.

Verder pleit Geelkerken voor meer ruimte

voor bestuur en management, bijvoor-

beeld in de vorm van een vergoeding voor

kwaliteitsmedewerkers. Hij zegt ook dat

‘goed onderwijs voor alle kinderen boven-

al gebaat is bij een samenhangend proces

voor een verdere professionalisering van

personeel, de innovatieagenda van de

scholen en verantwoording aan de omge-

ving’.

Meer over de OCW-begroting op

www.vosabb.nl. 

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl




FUWA PO uiterlijk in augustus
2006

In het onderwijs bestaat behoefte

aan functiedifferentiatie, goede func-

tiebeschrijvingen en passende waar-

deringen. Dat vernemen VOS/ABB,

Besturenraad, Bond KBO en VBS van

hun leden. Omdat er steeds meer

vraag komt naar dienstverlening op

dit terrein, is het initiatief genomen

tot de ontwikkeling van een fuwasys-

variant voor het primair onderwijs:

FUWA PO.

Er bestaan al fuwasys-varianten voor

HBO, BVE en voortgezet onderwijs. Een

werkgroep van gecertificeerde functie-

waardeerders ontwikkelt nu het po-mate-

riaal. Vooralsnog wordt uitgegaan van

ongeveer 45 voorbeeldfuncties op het

gebied van onderwijs, management,

onderwijsondersteuning en bedrijfsvoe-

ring in het primair en speciaal onderwijs. 

In de afgelopen jaren heeft overleg plaats-

gehad tussen de werkgevers- en werkne-

mersorganisaties en het ministerie van

OCW over nieuwe functiebeschrijvingen

en –waarderingen voor het primair onder-

wijs. Er zijn nog geen definitieve afspra-

ken. Daarom zijn de normfuncties en

functiedifferentiatie uit het Rechtspositie-

besluit WPO/WEC en de CAO PO nog

steeds van kracht.

De werkzaamheden zijn erop gericht dat

FUWA PO uiterlijk op 1 augustus 2006

operationeel is. Er zal dan een waarde-

ringssysteem beschikbaar zijn waarmee

de organisaties de leden goed kunnen

adviseren. Het is aan CAO-partijen om

afspraken te maken over functiewaarde-

ring. De werkgroep zal de Werkgeversver-

eniging Primair Onderwijs adviseren om in

het kader van de CAO PO 2006 en verder

in te zetten op het gebruik van één sys-

teem voor functiewaardering in de sector:

FUWA PO.

Bij het beschrijven wordt onder meer

gebruikgemaakt van materiaal dat al

beschikbaar is uit het eerder genoemde

overleg. Om het ontwikkelde voorbeeld-

materiaal te toetsen is dr. T.A.H. de Jong

ingeschakeld. Hij is expert op het gebied

van fuwasys. Vervolgens zal de werk-

groep ook een aantal po-organisaties

consulteren over de lijst van voorbeeld-

functies en een aantal functiebeschrijvin-

gen.

Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255,

sschouten@vosabb.nl 


‘Uitval door te hoog advies’

Het onderwijs heeft te kampen met

een toenemend aantal leerplichtige

jongeren dat niet meer naar school

gaat. Dit komt onder meer doordat

veel leerlingen in groep 8 een te hoog

advies krijgen voor het voortgezet

onderwijs. Dat staat in het rapport

'De sociale staat van Nederland' van

het Sociaal en Cultureel Planbureau

(SCP).

Het SCP maakt elke twee jaar op verzoek

van de Tweede Kamer een rapport over

de sociale staat van Nederland. Het rap-

port geeft op allerlei gebieden een beeld

van de situatie waarin het land verkeert.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn

onder meer mobiliteit, arbeid en veilig-

heid. Ook het onderwijs wordt belicht.

De toenemende uitval van leerplichtige

jongeren is volgens SCP niet alleen slecht

voor het niveau van het onderwijs, maar

ook voor de kansen die deze uitvallers

later in hun leven hebben. 

SCP-onderzoekster Ria Vogels noemt als

mogelijke oorzaak van de hoge uitval dat

leerlingen uit groep 8 van de basisschool

een te hoog advies krijgen voor het voort-

gezet onderwijs.

Het SCP-rapport 'De sociale staat van

Nederland' kunt u gratis downloaden via

www.scp.nl. Het hoofdstuk over het

onderwijs staat op de pagina's 46 tot en

met 74.


Website OIC ook voor primair
onderwijs

De website Onderwijs in Cijfers is

sinds vorige week ook beschikbaar

voor het primair onderwijs. Scholen

kunnen via het internetadres

http://oic.cfi.nl snel allerlei gegevens

van hun eigen of een andere school

opvragen. Die cijfers zijn te gebrui-

ken voor de beleidsvorming.

Het ministerie van OCW heeft de website

voor het po ingericht met het oog op de

invoering van lumpsumfinanciering. Door

die nieuwe manier van bekostiging krijgen

scholen straks meer mogelijkheden voor

eigen beleid. De gegevens op de website

zijn daar handig bij. Het voortgezet onder-

wijs kan al langer gebruik maken van

Onderwijs in Cijfers.

Op de website staan nu de leerling- en

personeelsgegevens per basisschool.

Zodra de lumpsumbekostiging is inge-

voerd (augustus 2006), komt er ook finan-

ciële informatie bij. De gegevens staan in
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een historisch perspectief van vijf jaar en

worden afgezet tegen het landelijk gemid-

delde. Scholen kunnen zo hun eigen ont-

wikkeling zien en hun gegevens vergelij-

ken met die van andere scholen. De

gegevens zijn niet alleen op te vragen via

het Brin-nummer, maar ook via het adres

van de school. Daardoor zijn alle cijfers

voor iedereen vrij toegankelijk.

De website is ontwikkeld door CFI in

opdracht van het ministerie van OCW. De

besturenorganisaties, waaronder

VOS/ABB, hebben een belangrijke

inbreng gehad bij de totstandkoming

ervan. 

Verhelderend

Namens VOS/ABB heeft Maurits Huig-

sloot de ontwikkeling van Onderwijs in

Cijfers gevolgd. In de brochure, die aan

de scholen is verstuurd toen de site online

ging, zegt Huigsloot: 'Cijfers worden

steeds belangrijker voor scholen. Het is

aan de besturen en het management om

met de gegevens aan de slag te gaan en

hun eigen beleid te formuleren. De cijfers

zijn geen haarlemmerolie, maar bieden

wel een betrouwbare vergelijkingsbron.

Het is heel verhelderend om eens bij de

buren te kijken’, aldus Huigsloot.

De brochure vindt u ook op de website

www.vosabb.nl (dossier bestuur en

management, informatievoorziening).

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-

405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Hoge boetes voor incomplete
administratie

De Belastingdienst geeft werkgevers

sinds 1 juli jongstleden niet meer de

mogelijkheid om de administratie

achteraf in orde te maken. De dienst

deelt meteen hoge boetes uit.

De werkgever is verplicht een kopie van

het originele identiteitsbewijs (geldig ten

tijde van indiensttreding) en een loonbe-

lastingverklaring van de werknemer in de

administratie te bewaren. Veelal doen de

administratiekantoren dit. Als een werkge-

ver (c.q. administratiekantoor) deze docu-

menten niet heeft, is hij verplicht om het

anoniementarief toe te passen. Dit bete-

kent dat de werkgever over het loon van

de werknemer 52% loonheffing en de

premies werknemersverzekeringen ver-

schuldigd is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Bekwaamheidseisen 
onderwijspersoneel

De bekwaamheidseisen voor onder-

wijspersoneel zijn gereed om in de

regelgeving te worden opgenomen.

Wel moet het parlement zich nog uit-

spreken over het voorstel, maar naar

verwachting is dit een formaliteit.

Vorig jaar is de Wet op de beroepen in

het onderwijs (Wet BIO) aangenomen.

Deze wet kon echter nog niet inwerking

treden, omdat de bekwaamheidseisen

nog in een Algemene Maatregel van

Bestuur (amvb) moesten worden vervat.

Na advies van de Onderwijsraad en de

Raad van State is de amvb 'Besluit

bekwaamheidseisen onderwijsperso-

neel'  vastgesteld. Naar verwachting vol-

gende maand spreekt het parlement

zich erover uit, waarna het besluit in

werking treedt. 

De bekwaamheidseisen zijn voor een

groot deel tot stand gekomen door de

inspanningen van de Stichting Beroeps-

kwaliteit Leraren en ander onderwijsper-

soneel (SBL). Op de Dag van de Leraar

2004 is de cd-rom 'In bekwame handen'

met het voorstel breed verspreid onder de

leraren. 

Lerarenopleidingen en scholen zijn onder-

tussen al geruime tijd bezig met de Wet

BIO en de daarmee samenhangende

bekwaamheidseisen. De opleidingspro-

gramma’s worden of zijn al aangepast,

terwijl scholen in hun personeelsbeleid

rekening gaan houden met het onderhou-

den van de bekwaamheid van hun perso-

neel. De minister streeft ernaar dat vanaf

augustus 2006 alleen nog maar getuig-

schriften worden afgegeven die zijn afge-

stemd op de bekwaamheidseisen.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 - 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Minder geld voor 
schoolbegeleiding

Het bedrag per leerling voor school-

begeleiding is verlaagd. Dat blijkt uit

de herziening die op 30 augustus

jongstleden is gepubliceerd.

Het bedrag per leerling over 2004

was € 36,44. Dat is nu verlaagd naar

€ 33,98. Herziening van het bedrag

was noodzakelijk aangezien de Wet

Invoering vraagfinanciering school-

begeleiding is uitgesteld tot 1 augus-

tus 2006. 

Consequentie van de maatregel is dat de

middelen voor flankerend beleid, tegen de

wil van de Tweede Kamer in, toch ten

laste komen van het macrobudget

schoolbegeleiding. De onderwijsbegelei-
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dingsdiensten zullen hier in hun bedrijfs-

voering rekening mee moeten houden. Dit

betekent uiteindelijk voor de scholen dat

er minder uren schoolbegeleiding ter

beschikking staan, te meer daar het over-

grote deel van de gemeenten het landelij-

ke bedrag per leerling als uitgangspunt

nemen voor de vaststelling van hun bij-

drage. De maatregel van de minister is

dus een dubbel verlies voor de schoolbe-

geleidingsdiensten. 

VOS/ABB kan zich vinden in de brief die

de overkoepelende vereniging van

schoolbegeleidingsdiensten, Edventure,

heeft geschreven aan de Tweede Kamer

en de Vaste Commissie voor OCW.

Edventure keurt in deze brief de gang van

zaken af. 

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

09.30 - 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Draaiboek doorgaande 
ontwikkeling

WSNS Plus heeft het initiatief geno-

men tot een draaiboek voor door-

gaande ontwikkeling voor jonge risi-

cokinderen. De nadruk ligt op de

aansluiting op groep 3.

Het draaiboek moet scholen ondersteu-

ning bieden voor handelingsgericht wer-

ken en rapporteren in de groepen 1 tot en

met 4.  Aandacht gaat uit naar gedrags-

problemen en aangepaste didactiek en

methodiek. Tussen deze aandachtspun-

ten wordt een duidelijke relatie gelegd.

Het draaiboek zal het voor scholen ook

mogelijk maken een duidelijk verband te

leggen met het project ‘Werken met

groepsplannen’. Verder verzorgt het draai-

boek een belangrijk onderdeel van de

éénzorgroute, namelijk de invulling van

handelingsgericht werken voor kinderen

met specifieke onderwijsbehoeften. 

Het draaiboek voorziet ook in het werken

met portfolio’s voor leerlingen met een

stroeve ontwikkeling. Het portfolio geeft

inzicht in het ontwikkelingsproces over

een langere periode. Ook biedt het moge-

lijkheden tot presentatie aan ouders,

medeleerlingen en ontvangende leer-

krachten. Bovendien is het portfolio van

belang voor de evaluatie van het onder-

wijsleerproces. In dit deelproject zal spe-

cifieke aandacht uitgaan naar taalontwik-

keling. 

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

rweener@wsnsplus.nl


Digitaal Overdracht Dossier nog
dit jaar klaar

Naar verwachting zal het Digitaal

Overdracht Dossier (DOD) voor REC,

primair en voortgezet onderwijs in

december klaar zijn. 

De stuurgroepen Weer Samen Naar

School Plus (WSNS+) en Kwaliteit van

Leerlingenzorg in Vmbo en Praktijkonder-

wijs namen eind 2003 het initiatief tot het

DOD. De aanleiding daarvoor was dat

scholen ook bij de overstap van leerlingen

van de ene naar de andere onderwijssoort

digitale administratieve informatiesyste-

men wilden gebruiken. De grote voorde-

len hiervan zijn meer efficiency en minder

kans op fouten.

De ontwikkeling van het DOD is nu in de

laatste fase. Naar verwachting zal het pro-

duct in december klaar zijn. Het spreekt

voor zich dat het realiseren van een breed

draagvlak binnen de onderwijswereld en

de betrokken leveranciers van groot

belang is voor het welslagen van dit pro-

ject.

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

rweener@wsnsplus.nl


Kaders voor flexibele 
leerlingenzorg

De Overleggroep Herijking Zorg geeft

in een notitie aan hoe de leerlingen-

zorg moet worden gereorganiseerd.

De notitie is aan minister Maria van

der Hoeven van OCW gestuurd. 

De notitie geeft de kaders weer waarbin-

nen de organisatie van de zorg aan leer-

lingen in de ogen van VOS/ABB en de

andere onderwijsorganisaties georgani-

seerd zou moeten worden. Zij hebben de

notitie opgesteld naar aanleiding van de

brede evaluatie van Weer Samen Naar

School (WSNS), Leerling Gebonden

Financiering (LGF) en Onderwijs Achters-

tanden Beleid (OAB).

Conclusie van deze evaluatie was dat de

huidige stelsels in het primair onderwijs

(WSNS), voortgezet onderwijs (LWOO en

Praktijkonderwijs), speciaal onderwijs

(REC/LGF) en BVE erg complex en

bureaucratisch zijn. Bovendien blijken de

verschillende stelsels in de praktijk niet op

elkaar aan te sluiten.

De onderwijsorganisaties willen met de

herijking van de leerlingenzorg een flexibel

en transparant systeem opzetten, waar-

mee scholen, ouders en leerlingen uit de

voeten kunnen. Dit moet er uiteindelijk toe

leiden dat er voor elke leerling die dat

nodig heeft, passende zorg kan worden
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geboden. Eind deze maand publiceert de

minister haar beleidsnotitie over dit

onderwerp.  

De notitie 'Kaders voor flexibile leerlingen-

zorg'  is te downloaden vanaf de website

www.vosabb.nl (dossier onderwijs,

WSNS).

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-

405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Aandacht voor bovenschoolse
managers

Het project WSNS Plus gaat zich

meer richten op bovenschoolse

managers. Zij krijgen voortaan tien

keer per jaar per e-mail een nieuws-

brief over bovenschools manage-

ment en leerlingenzorg. Daarnaast

ontwikkelt WSNS Plus activiteiten

voor een verdere professionalisering

van managers. 

Zo worden voor bovenschools managers

drie captain’s days georganiseerd op ver-

schillende plaatsen in het land. Vanuit

andere sectoren zullen gastsprekers aan

het woord komen. Daarbij kan gedacht

worden aan de politie, de gezondheids-

zorg, het voortgezet onderwijs en de

kunst. Deze bredere blik is bedoeld om

bestuurders uit te dagen hun eigen acties

te heroverwegen.

Er wordt een draaiboek ontwikkeld voor

onder meer een personeelsdag in het

kader van WSNS Plus. Veel organisaties

hebben in het kader van IPB ervaring met

het organiseren van personeelsdagen.

WSNS Plus biedt een opzet voor een der-

gelijke dag aan, gericht op het belang van

leerlingenzorg op de werkvloer.

WSNS Plus zal bovendien in samenwer-

king met de onderwijsorganisaties drie

leerplatforms in verschillende delen van

het land opzetten. Bovenschoolse

managers en coördinatoren kunnen daar

met elkaar spreken over dilemma’s in de

leerlingenzorg.

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

rweener@wsnsplus.nl


Vanaf 2010 vrijwel overal elke
dag bewegen

Vanaf 2010 kan op 90% van de scho-

len elke leerling dagelijks sporten.

Dit een van de doelstellingen uit de

nota 'Tijd voor sport' van het minis-

terie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport (VWS).

In de nota van VWS staat dat 70% van de

scholen in het primair onderwijs en 50%

van de onderwijsinstellingen in het voort-

gezet onderwijs te weinig aan sport doen.

VWS wil dit oplossen door ernaar te stre-

ven dat in 2010 de leerlingen van bijna

alle scholen elke dag kunnen gymmen of

op een andere manier gezond kunnen

bewegen.

VWS bouwt in feite voort op het beleid

van de gemeente Rotterdam, waar al het

project ‘Elke dag bewegen’ in gang is

gezet. Aanleiding voor dit project was

dat de Rotterdamse jeugd te weinig

beweegt en tot de dikste van het land

behoort. Het project heeft proefgedraaid

op de basisscholen De Boog en De

Kameleon, die beide lid zijn van

VOS/ABB. Het project is dit jaar uitge-

breid naar 15 scholen. In 2009 moeten

zich 90 Rotterdamse scholen bij het pro-

ject hebben aangesloten.

Extra miljoenen

In de nota van VWS staat dat het kabinet

de komende jaren tientallen miljoenen

euro’s extra uittrekt om de schooljeugd en

de rest van de Nederlanders meer te laten

bewegen. De jaarlijkse investering loopt

op van 67,4 miljoen euro dit jaar tot 100,9

miljoen euro in 2010. Speciale aandacht

krijgt de allochtone jeugd, die gemiddeld

minder aan sport doet dan autochtone

kinderen en jongeren. VWS wil ook dat

volwassenen meer gaan sporten. Dit

hoopt het ministerie te bewerkstelligen

door onder meer bedrijven meer bij sport-

beoefening te betrekken.


OESO: meer investeren in
onderwijs

De landen die zijn aangesloten bij de

Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling

(OESO) moeten meer investeren in

het onderwijs. De investeringen moe-

ten gericht zijn op een leven lang

leren. Dat staat in het onderzoeks-

rapport ‘Education at a glance’.

De OESO deed een vergelijkend onder-

zoek in de 30 landen die bij de organisatie

zijn aangesloten. Er werd gekeken naar

wat de afzonderlijke landen aan onderwijs

uitgeven en naar de prestaties en de

opbrengsten daarvan. Nederland blijkt

een middenmoter. Ruim driekwart van de

Nederlanders van tussen de 25 en 34 jaar

heeft voortgezet onderwijs gevolgd. Daar-

mee staat Nederland op de negentiende

plaats. In Zuid-Korea, Noorwegen en

opvallend genoeg ook het niet-welvaren-

de Slowakije heeft bijna iedereen op het

voortgezet onderwijs gezeten. 

Als wordt gekeken naar het percentage
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hogeropgeleiden, dan staat Nederland op

de achttiende plaats. Hier is ‘maar’ 29%

hoger opgeleid, terwijl dit in landen als

Canada, Japan en Zuid-Korea ongeveer

50% bedraagt. Nederland scoort wat dit

betreft wel aanzienlijk hoger dan Italië,

Tsjechië en Turkije (circa 10%). Qua uitga-

ven zit Nederland ook min of meer op het

OESO-gemiddelde. Voor het basisonder-

wijs trekt ons land omgerekend 5500 dol-

lar per leerling uit. Ook wat het hoger

onderwijs betreft, ligt dit bedrag met 8000

dollar op het gemiddelde van de lidstaten. 

De OESO constateert voorts dat steeds

meer mensen moeite hebben met het op

peil houden van hun kennis en vaardighe-

den. Dit hangt samen met de toenemende

mobiliteit van werknemers en de groeien-

de complexiteit van veel beroepen. 


Minister kapt nog meer dor hout

Minister Maria van der Hoeven van

OCW schrapt 119 van de 240 konink-

lijke besluiten. Het gaat om overbodi-

ge regels, waaronder algemene

maatregelen van bestuur (amvb’s).

Het is de tweede stap die de minister

zet in de operatie 'Kappen dor hout'.

Alle onderwijs-, onderzoeks- en cultuurin-

stellingen samen hebben op dit moment

te maken met ongeveer 1100 wetten,

algemene maatregelen van bestuur

(amvb's) en ministeriële regelingen. Van

deze 1100 regels zijn er 240 amvb's. Voor

die laatste categorie is bekeken welk deel

nog relevant is. Koninklijke besluiten die

er niet meer toe doen, worden geschrapt.

OCW vond 72 besluiten die in de prullen-

bak konden. 

Bovendien bleken er in de digitale data-

banken nog 47 koninklijke besluiten te

staan, waarvan al was besloten dat ze

weg konden, maar die nog niet waren ver-

wijderd. Door de opruimactie zijn de data-

banken overzichtelijker geworden, zegt

OCW. De operatie 'Kappen dor hout'

maakt deel uit van het project 'OCW ont-

regelt'.  Medio 2004 was er nog sprake

van ongeveer 1500 amvb's en ministeriële

regelingen. Begin 2006 zullen dat er circa

1000 zijn. Om te voorkomen dat dit aantal

weer snel toeneemt, moet bij elk voorstel

voor een nieuwe regeling duidelijk zijn

waarom die écht nodig is.


Informatiemiddag kleine scholen

VOS/ABB organiseert op woensdag

30 november een informatiemiddag

voor kleine basisscholen die door

een dalend leerlingaantal eventueel

met sluiting worden bedreigd.

Met enige regelmaat wordt een aantal

scholen met opheffing bedreigd doordat

het aantal leerlingen onder de opheffings-

norm is gedaald of binnenkort zal dalen.

Bestuur, ouders, leerkrachten en mede-

zeggenschapsraden hebben dan meestal

veel vragen over de gevolgen van de

eventuele sluiting, en vooral ook over de

(on)mogelijkheden de school alsnog te

behouden. 

De informatiemiddag van VOS/ABB is

bedoeld om op die vragen antwoord te

geven. René van Velzen, die zich bij CFI

onder meer bezighoudt met de regels

rond de stichting en instandhouding van

scholen, zal een uitgebreide toelichting

geven op deze kwestie. Er zal ook veel

ruimte zijn voor vragen en casussen van

de aanwezigen.

Deelname aan deze middag is gratis.  

Aanmelden kan door uw naam, adres en

naam van uw school te mailen naar dstel-

lenaar@vosabb.nl. Als u wilt dat uw casus

die middag wordt besproken, kunt u een

korte omschrijving daarvan meezenden. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Contactgroep P&O in oktober 

De VOS/ABB-contactgroep P&O voor

het primair onderwijs komt op don-

derdag 13 oktober bijeen in het Ken-

teq-gebouw in Woerden. 

Op de agenda staan het bekwaamheids-

dossier, de Wet BIO, opleidingsbeleid van

scholen en het competentiedenken dat

daarbij hoort. Verder wordt gepraat over

collegiale consultatie en komen actualitei-

ten aan de orde. De gespreksthema’s zijn

gekozen na inventarisatie van de onder-

werpen die de deelnemers tijdens de eer-

ste bijeenkomst in april hadden aangedra-

gen. 

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en

ander onderwijspersoneel (SBL) stuurt

Alie van Rossum. De contactgroep is

|                 | jaargang 7 | 23 sept 2005 | nr. 136

Nieuw! 
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Opgeven kan via
www.vosabb.nl



bedoeld voor P&O-ers in dienst van een

werkgever in het primair onderwijs, met

een adviesfunctie aan het management

op het gebied van personeel en organisa-

tie. Aanmelden kan bij Bonnie van Tessel,

0348-404813, bvantessel@vosabb.nl. 

De bijeenkomst is op donderdag 13 okto-

ber, 09.30-16.00 uur. Locatie: Kenteq,

Korenmolenlaan 4, Woerden.

Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255,

sschouten@vosabb.nl


Oktoberworkshops: nu online
inschrijven

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor

de oktoberworkshops van VOS/ABB

Consulting. Op 12 oktober vindt de

workshop 'Raad van toezicht' plaats

en op 27 oktober 'Lumpsum, ben ik

er klaar voor?’ U kunt zich snel

online inschrijven via www.vosabb.nl.

De workshop ‘Raad van toezicht’ op 12

oktober wordt verzorgd door senior-con-

sultant Bart Wever. Hij besteedt aandacht

aan de verschuiving van het traditionele

bestuursmodel (directie en een vrijwilli-

gersbestuur) naar een model van direc-

teur, bestuurder en raad van toezicht.

Senior-consultant Piet Wagemaker leidt

op 27 oktober de workshop ‘Lumpsum,

ben ik er klaar voor?’. Hij gaat in op de

manier waarop scholen zich kunnen voor-

bereiden op de invoering van lumpsum-

bekostiging.

Aanmelden voor de incompany studiedag

‘Resultaatgericht communiceren’ door

drs. Jos van der Horst van Quanta NpM

kan ook nog. Meer informatie: Bart Wever,

0348-405213, 06-2293979 of

bwever@vosabb.nl.

Het online inschrijfformulier vindt u in de

rechterkolom van het Kenniscentrum op

www.vosabbconsulting.nl. Het Kennis-

centrum biedt ook het complete overzicht

van de VOS/ABB-workshops.

Informatie over inschrijving: Adriënne

Severs-Van Maurik, 0348-405298,

asevers@vosabb.nl.


Wereldnieuws in kleur

Opvallend kleurig valt deze week

Wereldnieuws bij u op de mat. Dit

kwartaalbulletin over de samenwer-

king tussen VOS/ABB en Unicef heeft

zowel een nieuwe vormgeving als

een andere inhoud gekregen.

Het blad is voortaan in frisse kleuren uit-

gevoerd en het bevat een paar nieuwe

rubrieken zoals Rechtstreeks uit…’ Daarin

leest u hoe Unicef het door de scholen

ingezamelde geld voor het project

Wereldklassen besteedt. Deze keer een

bericht met foto’s uit Banda Atjeh. Een

extra lange versie van deze reportage

staat op de website www.vosabb.nl (klik

op Unicef).

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 

tel. 06-22939680, bsmits@vosabb.nl
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Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Hoeksche Waard

Met ingang van 1 januari 2004 zijn
alle 24 scholen voor openbaar 
primair onderwijs in de Hoeksche
Waard verenigd onder één
bestuurlijke paraplu: de stichting
ACIS Primair Onderwijs. De stich-
ting is verantwoordelijk voor ruim
3500 leerlingen en 350 medewer-
kers. De Hoeksche Waard is een
landelijk gebied met veel rust en
ruimte in de onmiddellijke nabij-
heid van de regio’s Rotterdam en
Dordrecht. De centrale directie van
ACIS Primair Onderwijs geeft,
gemandateerd door het bestuur
van de stichting, leiding aan de
gehele organisatie van het open-
baar primair onderwijs in de
Hoeksche Waard en is verant-
woordelijk voor het totale proces
van sturing, facilitering en kwali-
teitszorg. De organisatie wordt bij-
gestaan door een ondersteunings-
unit.

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

Het bestuur van de Stichting ACIS Primair Onderwijs is met ingang van 
1 januari 2006 op zoek naar:

Een ondernemende, inspirerende directeur (m/v)
voor de openbare basisschool Onder de Wieken
in Nieuw-Beijerland

De school:
Onder de Wieken is gehuisvest in een goed ingericht gebouw. Het leerlin-
genaantal is stabiel (160 leerlingen). De school biedt een gevarieerd onder-
wijsaanbod met ruimte voor individuele ontplooiing van de leerlingen.
Naast aandacht voor de leerstof heeft de school veel aandacht voor de
sociaal emotionele ontwikkeling en culturele vorming van de kinderen

De functie:
U bent integraal verantwoordelijk en aanspreekpunt voor: het personeel,
de ouders, medezeggenschapsraad en de directie van de Stichting ACIS.
U vervult tevens lesgevende taken.

Wat brengt u mee:
• Een brede onderwijservaring in het primair onderwijs en een heldere visie
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Aantoonbare leidinggevende capaciteiten
• Capaciteiten om vorm te geven aan nieuwe onderwijsontwikkelingen
• Coachingsvaardigheden
• Een afgeronde schoolleidersopleiding, dan wel de bereidheid die te volgen

Wij bieden:
• Een aantrekkelijke werkomgeving
• Ontplooiingsmogelijkheden
• U een volledige aanstelling met een maximum salaris van € 3583 

(directieschaal DA exclusief toelage)

Wilt u meer weten:
Informatie over de functie kunt u opvragen bij de interim-directeur van de
school de heer G. Schimmel, telefoon: 0186-692208.  Ook kunt u informa-
tie opvragen bij de adjunct algemeen directeur van ACIS Primair Onder-
wijs de heer G.H. Denneboom, telefoon 0186-605800.

De sollicitaties:
U kunt uw sollicitatie met cv binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
advertentie sturen naar de Stichting ACIS Primair Onderwijs t.a.v. de heer
G.H. Denneboom, Wilhelminastraat 6a, 3271 BZ Mijnsheerenland. Mailen
mag ook: denneboom@acishw.nl

De sollicitatiegesprekken in de eerste ronde vinden plaats op 12 en 13 okto-
ber. De tweede ronde is gepland op 26 oktober. Een werkbezoek aan uw
school en een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.
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