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Uitnodiging themabijeenkomsten

Ondraaglijke leegheid in begroting OCW
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“Een onderwijsbegroting die geen

enkel nieuws bevat. Dat is wat minister

Maria van der Hoeven aflevert in het

jaar waarin we – volgens premier 

Jan Peter Balkenende – zouden gaan

oogsten. Voor het onderwijs is er

geen enkele sprake van oogsten.

Eerder is sprake van een ‘ondraag-

lijke leegheid’, want investeringen 

in het primaire proces blijven uit en

er staan geen structurele verbete-

ringen op stapel.” Dit zegt waar-

nemend directeur Joop Vlaanderen

van VOS/ABB. 

“Van der Hoeven steekt haar loftrompet

over een half miljard euro extra uit de

aardgasbaten, maar ze ziet ondertussen

over het hoofd dat de bekostiging van het

onderwijs in Nederland nog steeds onder

de OESO-norm van 6 procent van het bbp

ligt”, aldus Vlaanderen. Hantering van die

norm zou betekenen dat er 4 miljard euro

bij zou moeten. In plaats daarvan dalen de

totale onderwijsuitgaven van 29,2 miljard

in 2006 naar 28,9 miljard in 2007. 

Met name het primair onderwijs heeft

geen prioriteit, terwijl dat intussen wel

nieuwe taken krijgt, zoals kinderopvang,

kwaliteitsverbetering, achterstands- en

zorgbeleid. “Investeer in het jonge kind, is

het credo, maar dat gebeurt niet. Wel gaat

er steeds meer geld naar leerlingen die

later vastlopen: drop-outs en leerplicht-

verlenging. Daarmee moeten kennelijk de

desastreuze gevolgen van falend beleid

worden opgevangen.”

Investeer in arbeidsomstandigheden!

Vlaanderen benadrukt dat op alle vlakken

de investeringen in het primaire proces

uitblijven. “Geen extra geld voor onder-

wijsassistenten, geen extra geld voor 

(Lees verder op pagina 2)



verkleining van de klassen, geen extra

geld voor vermindering van het aantal te

geven lesuren per leraar of voor meer

ondersteuning van leerkrachten. En dat

terwijl er lerarentekorten dreigen. Als we

echt wat willen doen aan het aantrekkelijk

maken van het lerarenberoep, dan moet

er geïnvesteerd worden in arbeidsomstan-

digheden: goed onderhouden school-

gebouwen, schone toiletten, betere 

luchtkwaliteit, onderwijssecretarieel mede-

werkers, conciërges en werkruimtes voor

ontwikkeltaken.” 

Als het gaat om de leerlingenzorg, zijn de

begrotingscijfers volgens Vlaanderen bizar

te noemen. De minister raamt dat er in

2011 ongeveer 70.000 leerlingen in het

(V)SO zitten, maar in 2005 waren dat er al

60.000. “Het aantal ‘rugzakken’ dat wordt

begroot, is een constant aantal van 26.500

tot 2011, terwijl er in juli van dit jaar al

36.000 rugzakkinderen waren”, aldus de

waarnemend directeur van VOS/ABB.

Voor meer berichtgeving over de 

onderwijsbegroting, zie www.vosabb.nl

(dossiers: Politiek/Onderwijsbegroting)

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Personeelstekort valt tot nu toe
mee

Het primair en voortgezet onderwijs

hebben tot nu toe veel minder te

kampen met personeelstekorten dan

gevreesd. In de komende jaren ech-

ter zullen de tekorten vooral in het

voortgezet onderwijs fors gaan 

toenemen. Dat staat in de nota 

Werken in het Onderwijs 2007 van 

het ministerie van OCW.

In sommige regio’s is er in het primair

onderwijs op dit moment zelfs sprake van

een overschot aan personeel. Dat komt

vooral doordat afgestudeerde pabo’ers

het afgelopen jaar niet zo gemakkelijk aan

een baan kwamen. 

Een aantrekkende economie in combina-

tie met toenemende vergrijzing zal echter

met name in het voortgezet onderwijs 

tot grote personeelstekorten leiden. 

Dat zal vooral het geval zijn vanaf 2010.

OCW noemt dit proces ‘onafwendbaar’,

ondanks maatregelen zoals langer door-

werken, verhoging van de instroom in de

opleidingen en verbetering van salarissen. 

Het onderwijs ondervindt bij het bestrijden

van personeelstekorten concurrentie van

onder meer de zorg, de zakelijke en finan-

ciële dienstverlening en de industrie.

De nota Werken in het Onderwijs 2007

staat in de rechterkolom naast dit bericht

op www.vosabb.nl (dossier: Werkgevers-

zaken).

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


VOS/ABB komt met netwerk
huisvesting

In navolging van de netwerkbijeen-

komsten over bedrijfsvoering en per-

soneel, begint VOS/ABB binnenkort

ook met netwerkbijeenkomsten over

onderwijshuisvesting. Alle thema’s

die een relatie hebben met huisves-

ting zullen hierin worden behandeld. 

Het is de bedoeling dat de deelnemers

zelf voor een belangrijk deel de onder-

werpen zullen aandragen. Het is immers

belangrijk dat thema’s aan bod komen

waar scholen in de dagelijkse praktijk

mee te maken hebben. Naast specifieke

thema’s zal er onder meer aandacht wor-

den besteed aan actuele ontwikkelingen,

wetswijzigingen en jurisprudentie. Belang-

rijk is dat de deelnemers ervaringen 

kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen

leren. 

Het is voorlopig de bedoeling om drie of

vier bijeenkomsten per jaar te organiseren.

Dat aantal hangt af van het aantal aan-

meldingen. Het is mogelijk om verspreid

over het land bijeenkomsten op verschil-

lende locaties te organiseren of om te kie-

zen voor één centrale locatie. Het hangt

ook af van het aantal aanmeldingen of er

aparte bijeenkomsten voor het primair en

het voortgezet onderwijs kunnen worden

georganiseerd.

De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld

voor iedereen die regelmatig te maken

heeft met vraagstukken op het gebied van

onderwijshuisvesting: directeuren, boven-

schools managers en beleidsmede-

werkers met huisvesting in hun portefeuille.

Het netwerk onderwijshuisvesting kwam

aan de orde op de VOS/ABB-studiedag

‘Bouwen aan beter onderwijs’ afgelopen

dinsdag in ‘t Spant in Bussum. 

Opgeven kan met het digitale aan-

meldingsformulier via een link in dit
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bericht op www.vosabb.nl (dossier: Huis-

vesting). 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Inkomsten en uitgaven onder
lumpsum

Nu onder lumpsum de eerste betalin-

gen aan het bevoegd gezag hebben

plaatsgevonden, komen de kritische

kanttekeningen. Er zijn scholen en

besturen die graag willen dat precies

wordt aangegeven waarom er ver-

schil is tussen het bedrag dat via het

betalingsritme is verkregen en de

verrichte uitbetalingen. Ze ervaren

het als een probleem dat inkomsten

en uitgaven niet (vrijwel) gelijk zijn.

Degenen die zo reageren, staan op

het verkeerde been. 

Het bedrag dat wordt verkregen, is ge-

baseerd op een landelijke regeling met

landelijke normen. Daar kan de feitelijke

situatie in individuele gevallen fors van

afwijken. Veel belangrijker dan een ge-

detailleerde specificatie van de inkomsten

per maand, is zicht op de uitgaven. Uiter-

aard moeten inkomsten en uitgaven wel

met elkaar in verband worden gebracht,

maar daarvoor is steeds bepleit om een

zo goed mogelijke begroting te maken 

en de ontwikkeling daarvan zorgvuldig 

te volgen. 

Als er een begroting is gemaakt, dan is

duidelijk of het verschil tussen inkomsten

en uitgaven een incident is dat op de ter-

mijn van een jaar conform de raming in de

begroting wordt opgelost. Bijvoorbeeld

doordat de inkomsten in latere maanden

de uitgaven overtreffen. We praten dan

dus over het bijhouden van een uitputtings-

overzicht. Ook dan kan er sprake zijn van

afwijkingen die niet direct kunnen worden

verklaard. Het is dan echter zaak om

afwijkingen over een wat langere periode

dan een maand te volgen, bijvoorbeeld

over een kwartaal.

Herziene premies

Natuurlijk is het nodig om te weten welke

inkomsten en uitgaven zijn gedaan. Wat

de inkomsten betreft, zijn er in augustus

twee soorten betalingen geweest: de 

herziene premies en de eerste lumpsum-

betalingen. De herziene premies betrof een

extra betaling in verband met de premie-

en loonbelastingbetaling over juli, die pas

in augustus betaald hoefde te worden 

en die daardoor onder de regeling over-

lopende kosten valt. 

Aan de uitgavenkant is in augustus de

betaling verricht van het salaris aan de

werknemers over de maand augustus en

tegelijkertijd de premie en afdracht loon-

belasting over de maand juli van het 

vorige schooljaar. Het is duidelijk dat een

specificatie van deze betalingen zichtbaar

moet zijn. Volgens de ontvangen berich-

ten is dat echter niet altijd aan de besturen

gebeurd. 

Informatie doorsturen

Als een school zelf verantwoordelijk is

gesteld voor het budget, dan is het een

logische zaak dat ook de betreffende

school de informatie ontvangt die op zijn

school betrekking heeft. Intern moet dan

binnen een organisatie worden afgespro-

ken, dat dergelijke informatie wordt door-

gegeven. Dat betekent in de praktijk veel-

al dat de AK deze informatie doorstuurt.

Gegevens die worden gewenst van

CASO, betreft informatie die voorafgaand

aan de feitelijke betaling wordt geleverd

(aan de AK’s) over wat moet worden

betaald aan netto-betalingen alsook het

overzicht van de premies van de daaraan

voorafgaande maand die nog moeten

worden betaald. 

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815,

glexmond@vosabb.nl of Bé Keizer, 

0348-405251, bkeizer@vosabb.nl 


Invoering lumpsum verloopt
soepel

De invoering van de lumpsumbekosti-

ging in het primair onderwijs verloopt

tot nu toe uiterst soepel. Volgens de

jongste gegevens hebben slechts

twaalf van de ongeveer 1500 betrok-

ken schoolbesturen een bezwaar-

schrift ingediend. Dat meldt het

ministerie van OCW.

Een andere indicator die veel zegt over

het soepele verloop van de invoering van

lumpsum, is het aantal aanvragen voor de

regeling van het vangnet voor besturen

die in de financiële problemen komen als

gevolg van de invoering van de lumpsum.

Dat aantal staat volgens de jongste infor-

matie van het ministerie op één. Als dit

aantal heel laag blijft, komt 3 miljoen 

euro vrij die voor deze regeling was 

gereserveerd. Dat bedrag komt dan weer

beschikbaar voor bestuur en manage-

ment. 

Zodra meer bekend wordt over het ver-

loop van de invoering van lumpsum, zal

VOS/ABB dat melden via www.vosabb.nl

en de nieuwsbrieven.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl 
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Twk-mutaties vóór 10 oktober!

De terugwerkendekrachtmutaties

(twk’s) over het huidige schooljaar

moeten vóór 10 oktober aanstaande

zijn verwerkt. Als dat niet gebeurt,

benadeelt een schoolbestuur zich 

op twee punten. 

* Punt 1 is dat de gegevens over de 

fre-declaratie per 10 oktober worden

afgesloten. Ze worden dan vastgelegd in

het zogenoemde jaarwerk. Dat is voor de

accountant van belang bij zijn controle

van de declaratie van de fre’s over de

afgelopen periode. 

In het kader van de afrekening met het

Rijk kan een bestuur (AK) ook nog wel 

na 10 oktober declaraties verrekenen bij

de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding

(AVR). Dat moet dan echter van geval 

tot geval worden bijgehouden en ge-

registreerd. De accountant moet daar 

ook apart naar kijken. Dat betekent extra

werk en dus extra kosten, ook van de

accountant.

* Punt 2 is dat de overlopende kosten, 

die worden uitbetaald in november aan-

staande, worden berekend op de ge-

gevens zoals die op 10 oktober worden

afgesloten. Het gaat dan om een opslag

van 3,1% over de loonkosten. Zou er dan

nog sprake zijn van niet bestede fre’s in

het schooljaar 2005-2006, dan ontvangt

men in november minder dan mogelijk

zou zijn. 

Voor meer informatie, onder meer over 

de fre-overzichten, zie de toelichting van

senior beleidsmedewerker Bé Keizer in 

de rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossider: Lumpsum).

Informatie; Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl 


Contactgroep P&O op 12 oktober

De contactgroep voor P&O’ers in het

primair onderwijs komt op donder-

dag 12 oktober bijeen in Meeting

Plaza in Utrecht. Er komen twee 

thema’s aan de orde: de personele

functie in de school en de perso-

neelsvoorziening. De bijeenkomst 

is van 9.30 tot 16.30 uur.

VOS/ABB heeft deze contactgroep voor

P&O’ers in het primair onderwijs opgezet

omdat veel van hen alleen werken. Bij

grotere werkgevers zijn soms wel afde-

lingen P&O, maar heel vaak is er maar

één adviseurs-, beleids- of staffunctie.

Een belangrijk doel van de contactgroep

is dan ook collegiale consultatie. Op deze

manier kunnen de P&O’ers collega’s 

ontmoeten en met elkaar sparren. Mede-

werkers van VOS/ABB zijn bij de bijeen-

komst aanwezig en beschikbaar voor 

vragen en adviezen. 

De personele functie

Wat is het effect van HRM-acties op het

onderwijs en de mensen die er werken? 

In de enquête ‘Onderwijs aan het woord’

geven leraren aan dat ze personeelsbeleid

willen dat gericht is op innovatie. Wat is

het werk van de P&O’er? Hoe zit het met

de lijn- en stafdiscussie? Willen manage-

ment en P&O altijd hetzelfde? Hoe ga je

om met de veelheid aan werk en prioritei-

ten stellen? 

Senior consultant Jo Simons van VOS/ABB

Consulting spreekt over de rol, taak en

positie van de P&O’er in de school, het

staf- of onderwijsbureau. De bedoeling is

om met elkaar aan het werk en in discus-

sie te gaan. 

Personeelsvoorziening 

Werkgevers moeten in de komende 

jaren alle zeilen bijzetten om voldoende,

gekwalificeerd en gemotiveerd personeel

te kunnen inzetten. Iedereen wil nieuw

talent, meer jonge mensen, professio-

nalisering, een betere doorstroom, car-

rièreperspectief, noem maar op. Maar

tegelijkertijd hebben we te maken met

werkgeversrisico’s en is kostenbeheersing

van belang. Wat is mogelijk, wat kan

effectiever? 

VOS/ABB bereidt dit thema voor met

mensen van Randstad en P/flex, waarmee

een samenwerking is opgezet om ade-

quate personeelsvoorziening in het onder-

wijs te bevorderen. Zie daarvoor het vol-

gende bericht in deze nieuwsbrief.

Deelname

Wie nog geen deelnemer is van de con-

tactgroep, maar wel is geïnteresseerd,

kan zich nog steeds aanmelden, ook voor

de bijeenkomst van 12 oktober in Utrecht.

De doelgroep bestaat uit P&O-functiona-

rissen in dienst van een onderwijswerk-

gever, met een adviesfunctie aan het

management.

Aanmelden via Kitty Dolman,

kdolman@vosabb.nl, 0348-404802.

Informatie: Silvia Schouten

sschouten@vosabb.nl, 0348-405255


Samenwerking met Randstad

VOS/ABB gaat samenwerken met uit-

zendorganisatie Randstad en P/flex

om de leden diensten als payroll en
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werving & selectie aan te bieden

tegen voordelige tarieven. Payroll is

de uitbesteding van contractbeheer

en loonbetaling voor (tijdelijke) per-

soneelsleden.

Het doel van het partnerschap is om een

palet van arbeidsmarktinstrumenten te

ontwikkelen waarmee scholen betere

mogelijkheden krijgen om hun perso-

neelsvoorziening in de komende jaren te

optimaliseren. De kracht van de samen-

werking ligt in de gezamenlijke innovatie-

ve kracht om arbeidsmarktinstrumenten

te ontwikkelen die aansluiten bij de (toe-

komstige) vraag in het onderwijs. 

De samenwerking en het daaruit voort-

vloeiende aanbod aan de leden van

VOS/ABB wordt de komende weken

nader uitgewerkt.

Informatie: Bart Wever, 

0348-405213, bwever@vosabb.nl


Conferenties over WMS

Op dinsdag 21 november is in het

NBC in Nieuwegein de landelijke

conferentie over de Wet medezeg-

genschap op scholen (WMS). Er zijn

in november ook verscheidene regio-

nale bijeenkomsten over de WMS.

Op de landelijke conferentie wordt eerst

ingegaan op het belang van medezeggen-

schap en de gevolgen van de wetswijzi-

ging. Daarna volgen voor verschillende

doelgroepen en onderwijssectoren work-

shops. Elke deelnemer kan er drie volgen.

Deelname aan de conferentie is gratis.

Tijdens de regionale bijeenkomsten staat

de praktijk centraal. Na een centrale inlei-

ding is er gelegenheid tot vragen stellen.

Er is een identiek middag- en avond-

programma. De deelnemer kiest een van

de twee dagdelen. Voor het bijwonen van

een regionale bijeenkomst wordt 15 euro

administratiekosten in rekening gebracht. 

De plaatsen en data van de regionale

bijeenkomsten: 

Weert, woensdag 1 november 

Ermelo, maandag 6 november 

Haarlem, maandag 13 november 

Assen, donderdag 16 november 

Rotterdam, donderdag 23 november

Zwolle, dinsdag 28 november 

Middagprogramma van 14 tot 17 uur;

avondprogramma van 19 tot 22 uur.

Zowel de landelijke conferentie als de

regionale bijeenkomsten zijn bedoeld voor

leden van (G)MR’s, schoolbesturen en

management. Ze worden als gezamenlijke

activiteit georganiseerd door alle bij

medezeggenschap betrokkenen organisa-

ties voor ouders en leerlingen, onderwijs-

personeel en bestuur en management

(waaronder VOS/ABB).

Vanaf 1 oktober staat op www.infowms.nl

meer informatie, onder meer over de wijze

van aanmelden. 

Informatie: Janine Eshuis, 

0348-405267, jeshuis@vosabb.nl 


Medezeggenschap en bso

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft een brief aan de Tweede

Kamer gestuurd over de rol van de

medezeggenschapsraad bij de

komende plicht voor basisscholen

om buitenschoolse opvang (bso) te

organiseren.

Uitgangspunt is dat basisscholen per 

1 augustus 2007 op verzoek van ouders

moeten zorgen voor bso. De vraag van

ouders is dus bepalend en zet het traject

in gang. De minister onderscheidt hierin

drie fasen.

In de eerste fase verzoeken individuele

ouders de school om te zorgen voor de

organisatie van bso. Om zoveel mogelijk

rekening te kunnen houden met de wen-

sen van deze ouders, voert de school

gesprekken met hen. De school biedt een

collectieve voorziening. Ouders kunnen

hierop individueel aanspraak maken.

Scholen waarbij veel ouders om bso 

vragen, kunnen ervoor kiezen om dit op

meer dan één manier te organiseren. 

In de tweede fase legt de school het voor-

stel voor aan de medezeggenschapsraad

(mr) voor advies. De mr moet de ouders

raadplegen voordat de raad advies uit-

brengt. Volgens de Wet medezeggen-

schap onderwijs moet de mr ook advies

uitbrengen als de school een duurzame

relatie aangaat met andere organisatie.

Daarvan is sprake als afspraken worden

gemaakt met een kinderopvanginstelling.

De afspraken die de school en ouders

maken, gelden zolang beide partijen die

goed vinden en ten minste voor een jaar.

Ouders die een nieuwe afspraak met de

school willen maken of een bestaande

afspraak willen veranderen, melden dit

aan de mr. Die zal dit agenderen voor

overleg.

De derde fase van het traject is de mr van

ouders over de buitenschoolse opvang.

Dit is geregeld via de Wet kinderopvang.
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Kinderopvangorganisaties kunnen de

mogelijkheden voor noodzakelijke (voor-)

investeringen bespreken met de gemeente.

Die kan voor de huisvesting leningen 

verstrekken aan kinderopvangorganisaties,

dus ook aan scholen die een kinder-

opvangorganisatie hebben opgericht. 

Daarnaast bestaat voor onderwijsinstel-

lingen, die eigenaar zijn van het school-

gebouw of waarvoor de gemeente garant

wil staan, de mogelijkheid om onder

bepaalde voorwaarden geld van het Rijk

te lenen. Dit is het zogenoemde schat-

kistbankieren. 

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Bso in instrument Personeels-
beleid

Het instrument budget Personeels-

beleid is aangepast vanwege het

extra geld dat voor het schooljaar

2006-2007 is toegekend voor de 

buitenschoolse opvang (bso). 

Het instrument maakt duidelijk zichtbaar

wat precies onder het budget personeels-

en arbeidsmarkt valt en wat daarnaast

nog wordt toegekend. Voorbeelden daar-

van voor de basisscholen zijn de 4600

euro volgens het convenant over de

schoolleiding van kleine school en 

dus het incidentele geld voor bso. 

Het instrument staat in de Toolbox op

www.vosabb.nl. 

Informatie: Bé Keizer, 

0348-405251, bkeizer@vosabb.nl 


Nieuwsbrief onderwijs 
en kinderopvang

Hoe zit het met de 50 miljoen euro

voor de aanloopkosten voor het

organiseren van buitenschoolse

opvang? Welke plaats heeft kinder-

opvang in de verkiezingsprogram-

ma’s? Deze en andere kwesties

komen aan bod in de jongste editie

van Nieuwsbrief WOK.

WOK staat voor Werkgroep Onderwijs

Kinderopvang. Hierin werken de werk-

gevers- en werknemersorganisaties vanuit

het onderwijs (waaronder VOS/ABB) en

de kinderopvang en de ouderorganisaties

samen voor een sterke verbinding tussen

onderwijs en kinderopvang.

In de nieuwsbrief staat onder meer wat de

WOK doet in aanloop naar de zogenoem-

de resultaatsverplichting voor de scholen

om opvang te organiseren als de ouders

daarom vragen. Ook staan in de nieuws-

brief data vermeld van relevante bijeen-

komsten.

De Nieuwsbrief WOK verschijnt minimaal

vier keer per jaar. Het projectsecretariaat

zit in Amsterdam en is bereikbaar op 

020-4681725 of duinpm@xs4all.nl. 

De septembereditie staat in de rechter-

kolom van dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: Kinderopvang).

Het uitgangspunt daarbij is dat elke kin-

deropvangvestiging een oudercommissie

heeft, onder meer voor beleid op het

gebied van opvoeding, veiligheid en

gezondheid. De mr van de school speelt

hierbij geen enkele rol.

De brief van de minister aan de Tweede

Kamer staat in de rechterkolom van dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier: 

Kinderopvang). 

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Bso en huisvesting

Buitenschoolse opvang (bso) kan

plaatsvinden op een locatie van een

(bestaande) kinderopvangorganisa-

tie. De financiering van de opvang-

locatie is berekend in de uurprijs 

die ouders betalen voor bso. Als een

school zelf bso wil bieden, moet zij

daarvoor een kinderopvangorgani-

satie oprichten. 

Zo’n nieuw op te richten organisatie valt

onder de Wet kinderopvang. De ruimte

die de school (meer precies: de kinder-

opvangorganisatie die de school heeft

opgericht) wil benutten voor bso, moet zij

huren van de gemeente – óók als het een

eigen klaslokaal betreft. De kosten van de

huur worden doorberekend in de uurprijs

van de opvang en worden dus betaald

door de ouders. 

Ook als de huisvesting (binnen of buiten

de school) ná 1 augustus 2007 aangepast

moet worden om er bso mogelijk te

maken, berekent de organisatie de kosten

daarvan door in de uurprijs. De ouders

betalen dus. 
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Extra driedaagse leergang
financieel management

voor het primair onderwijs

Zie www.vosabb.nl

(dossier: Financiën)



Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Teamspel over kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg wordt vaak gezien als

verantwoordelijkheid van de direc-

teur of het schoolbestuur. Met het

spel ‘Uitgedaagd!’ kan het gesprek

over kwaliteitszorg op schoolniveau

plaatsvinden. 

Leerkrachten gaan met het spel actief aan

de slag met de centrale vragen van kwali-

teitszorg. Het spel prikkelt leerkrachten

tot discussie en maakt hen enthousiast

over de kwaliteit en de zorg voor die kwa-

liteit in hun werk.

Het spel kan het thema kwaliteitszorg 

op een toegankelijke manier bij iedereen

onder de aandacht brengen. Het kan ook

worden gebruikt als begin van een zelf-

evaluatietraject. Het geeft directeuren de

mogelijkheid om op een eenvoudige en

motiverende manier het personeel bij zelf-

evaluatie te betrekken.

Het spel is geschikt voor scholen die een

begin willen maken met kwaliteitszorg,

maar ook voor scholen die hier al langer

aan werken. Belangrijke stappen zijn om

samen tot verbeteractiviteiten te komen,

te bespreken wat prioriteit heeft en samen

te delen waar de school voor staat. 

Het spel, dat is ontwikkeld door KPC

Groep in opdracht van Q*Primair, kost

275 euro. Het is te bestellen bij KPC

Groep onder nummer 100430. In dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier: 

Kwaliteit) staat een link voor de contact-

gegevens.

Informatie: Sicco Baas, 

0348-405231, shbaas@vosabb.nl 


De school op z’n best

Op maandag 30 oktober vindt in

Apeldoorn de conferentie ‘De school

op z’n best’ plaats. Op deze confe-

rentie staan de plannen van het

ministerie van OCW centraal om

meer ruimte te geven aan de ‘spelers

in het veld’. 

Tijdens deze conferentie, die wordt bij-

gewoond door minister Maria van der

Hoeven en staatssecretaris Bruno Bruins

van OCW, denken leerlingen/studenten,

ouders, docenten, managers en bestuur-

ders mee over het thema ‘de school op

z’n best’. Belangenvertegenwoordigers,

opinieleiders, politici en andere deskun-

digen worden ook uitgenodigd. 

Aan het einde van de dag zal de minister

op de uitkomsten reageren. Zij neemt de

belangrijkste conclusies van de confe-

rentie mee naar het ministerie. Het is de

bedoeling dat de uitkomsten ook een rol

zullen spelen in de komende kabinets-

formatie. 

Meer informatie op 

www.deschoolopznbest.nl. 


Veiligheidsbeleid werkt

Het veiligheidsbeleid op scholen

werkt. Meer dan 90% van de leer-

lingen en het onderwijspersoneel

voelt zich veilig op school. Dat blijkt

uit de Veiligheidsmonitor, die minister

Van der Hoeven heeft laten uitvoeren. 

Het aantal zorgadviesteams in de basis-

scholen is gestegen van 20% in 2003

naar 63% in 2005. In de zorgadviesteams

werken scholen samen met de leerplicht-

ambtenaar, het (school)maatschappelijk

werk, bureau Jeugdzorg, de Jeugd-

gezondheidszorg en de politie. 

Vanaf 2005 kregen scholen voor zeer

moeilijk opvoedbare kinderen 1000 extra

plaatsen, bedoeld voor leerlingen met

ernstige gedragsproblemen die op school

niet meer te handhaven zijn. De minister

schrijft de Tweede Kamer dat zij op grond

van de resultaten van het onderzoek wil

doorgaan op de ingeslagen weg. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Platform zoekt quotes uit het
veld 

Het PO Platform Kwaliteit en Inno-

vatie is voor zijn website op zoek

naar onderwijsmensen, die hun visie

geven op schoolontwikkeling, onder-

wijsvernieuwing en innovatie. 

De website www.innovatiepo.nl zal een

‘etalage’ krijgen met onder de kop ‘Inno-

vatie volgens…’ roulerende foto’s en 

quotes van mensen uit het veld. 
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16 november Galgenwaard Utrecht

Algemene ledenvergadering

Gevolgd door

Congres identiteit en imago

Zie www.vosabb.nl

(dossier: Identiteit en imago)



“Voor deze etalage zoeken we nog een

aantal enthousiaste of kritische mensen,

die met hun foto en ideeën op de web-

site willen. We willen graag mensen met

zoveel mogelijk verschillende achtergron-

den – schooltype, functie, persoonlijke

uitstraling – aan het woord laten, van

bestuurder tot techniekcoördinator”, 

zegt Astrid van de Kerkhof van het 

platform. 

Aanmelden kan bij Astrid van de Kerkhof,

06-22232432, astridvandekerkhof@planet.nl 

Informatie: Jan Scholten, 

0348-405235, jscholten@vosabb.nl 


Bijlagen bij deze nieuwsbrief

Bij deze nieuwsbrief zitten drie bij-

lagen: de brochure met de nieuwe

workshops en trainingen van

VOS/ABB Consulting, de folder over

het nieuwe energiebesparingsproject

Check it out en de uitnodiging 

voor de themabijeenkomsten die

VOS/ABB voor het primair onderwijs

organiseert.

De nieuwe workshops en trainingen rich-

ten zich op de verdere persoonlijke ont-

wikkeling van bestuurders en managers 

in het onderwijs en op praktische zaken

waarmee scholen in hun beleid te maken

hebben. Voorbeelden van onderwerpen

die aan bod komen in de worksdhops en

trainingen zijn de verschillende manieren

van communicatie die voor leidinggeven-

den van belang zijn, het verbeteren van

de effectiviteit van teams en praktische

zaken zoals medezeggenschap, huis-

vesting, het managementstatuut en de

CAO PO.

Het project Check it out richt zich op de

mogelijkheden voor scholen om energie

te besparen. Voor dit project werkt

VOS/ABB samen met Pro Mereor, een

gerenommeerd inkoopadviesbureau op

het gebied van facility. Ten slotte vermeldt

de uitnodiging voor de themabijeen-

komsten voor het po de onderwerpen 

die de komende tijd aan bod zullen

komen. 

De data en locaties staan op 

de bijgevoegde antwoordkaart.

Zie ook www.vosabb.nl (Publicaties).
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