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Automatische prijscompensatie op de tocht
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Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft de Tweede Kamer voor-

gesteld de automatische prijscom-

pensatie voor de materiële kosten

van instandhouding in het primair

onderwijs en WEC af te schaffen. 

De minister zegt dat de invoering van

lumpsumfinanciering de scholen meer

mogelijkheden biedt in te spelen op finan-

ciële veranderingen. Een tweede argu-

ment van haar is dat de huidige regelin-

gen te ingewikkeld zijn. Ten slotte wil de

minister de mogelijkheid hebben de prijs-

compensatie af te zetten tegen andere

prioriteiten. 

Op zich is er geen bezwaar tegen een ver-

eenvoudiging van de regeling. Ook heeft

het voorstel als voordeel dat in het ver-

volg jaarlijks een bijstelling kan plaatsvin-

den van de programma’s van eisen

(pve’s). Nu is dat slechts eens in de vijf

jaar mogelijk. 

Het laatste argument van de minister

baart echter grote zorgen. De ervaringen

in het voortgezet onderwijs, dat de afge-

lopen  jaren geen prijscompensatie kreeg,

zijn verontrustend. Dat geldt ook voor het

besluit voor het komend jaar geen prijs-

compensatie te geven voor personeels-

en arbeidsmarktbeleid. 

Daarbij komt dat de schaal in het primair

onderwijs zodanig is dat het geven van

een reële prijscompensatie extra kritisch

zal blijken. Bovendien staat de bekosti-

ging al onder druk door onder meer de

stijgende energieprijzen en onderwijskun-

dige vernieuwingen. 

VOS/ABB zal de Tweede-Kamerleden

nadrukkelijk wijzen op deze zaken en aan-

dringen op een redelijke, jaarlijkse prijs-

compensatie. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405226, gvanmidden@vosabb.nl




Brandbrief over verborgen
bezuinigingen

VOS/ABB en de andere organisaties

voor bestuur en management in het

onderwijs hebben een brandbrief

gestuurd aan de Vaste Kamercom-

missie voor OCW over de bezuiniging

op personeels- en arbeidsmarktbe-

leid, zoals die zijn opgenomen in de

begroting voor 2006.

In de Memorie van Toelichting op de OCW-

begroting staat dat de bewuste bezuiniging

al per 1 augustus jongstleden is ingegaan.

In de brandbrief wijzen de organisaties

erop dat OCW deze bezuiniging dan al in

de begroting van 2005 had moeten opne-

men, wat het ministerie destijds niet heeft

gedaan. Nu wordt in feite over 2005 een

bezuiniging doorgevoerd in de begroting

voor 2006. De manier van begroten wordt

in de brief onaanvaardbaar genoemd.

De organisaties wijzen de Vaste Kamer-

commissie er bovendien op dat ze de

bezuiniging inhoudelijk afwijzen, ‘omdat

gerekend mocht worden op de loonbij-

stelling zoals die tot nu toe jaarlijks

plaatsvond’. De geraamde oploop in ver-

band met integraal personeelsbeleid is

bovendien onderdeel van een convenant

dat met de besturenorganisaties was

overeengekomen, meldt de brief. ‘Deze

handelwijze is buitengewoon verontrus-

tend met het oog op de invoering van

lumpsum, waarbij de indexering van

essentieel belang is als de zekerheid van

de declaratie wegvalt’. 

In de brief wordt ook gewag gemaakt van

het feit dat het budget voor personeels-

en arbeidsmarktbeleid voor 2005-2006

gelijk is aan dat van 2004-2005, terwijl

afgesproken was dat het geld in het kader

van het Convenant Beloning schoolleider

PO erin zou worden opgenomen. Het

betreft geld voor basisscholen met minder

dan 200 leerlingen. Over 2005 gaat het

om 13 miljoen euro en voor 2006 en de

volgende jaren om 15 miljoen euro. 

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


VVD-opvangplan met haken 
en ogen

Alle scholen open van half-acht 

’s ochtends tot half-zeven ’s avonds,

zodat kinderen er de hele dag terecht

kunnen. VOS/ABB-directeur Philip

Geelkerken vindt dat een prima plan,

maar niet als de scholen dit moeten

organiseren. Het voorstel van VVD-

fractieleider Jozias van Aartsen

getuigt volgens Geelkerken van wei-

nig liberalisme.

‘De motivatie van Van Aartsen heeft wei-

nig met kinderopvang of onderwijs te

maken. Hij vindt dat iedereen in de gele-

genheid moet zijn om zijn of haar kind 

’s ochtends vroeg al naar school te bren-

gen en pas ’s avonds op te halen om zo

de arbeidsparticipatie in Nederland te

laten toenemen’, zo licht Geelkerken toe. 

‘Als we zijn economische motivatie even

op de achtergrond plaatsen, valt op dat

Van Aartsen de kinderopvang op scholen

wil realiseren met bijstandsgerechtigden’,

vervolgt Geelkerken. ‘Het idee hierachter

is waarschijnlijk dat het plan niets mag

kosten. De VVD-leider vergeet echter dat

kinderopvang een professionele aanpak

vergt, net als onderwijs. Ook is opmerke-

lijk dat Van Aartsen in principe alle scho-

len wil verplichten de hele dag de deuren

open te houden. Een weinig liberaal

standpunt, lijkt mij’.

‘Een ander punt is dat het heel duidelijk

moet zijn bij wie de verantwoordelijkheid

ligt voor de kinderopvang. De verantwoor-

delijkheid mag niet op het bordje van de

scholen komen te liggen. Die hebben het

al druk genoeg met hun onderwijstaak.

Bovendien kan ik me voorstellen dat

nogal wat scholen huiverig zijn hun

gebouwen de hele dag open te stellen

onder de verantwoordelijkheid van ande-

ren. Het is duidelijk dat hierover eerst heel

duidelijke afspraken moeten worden

gemaakt’, aldus de VOS/ABB-directeur.

‘Kortom: het plan-Van Aartsen heeft nogal

wat haken en ogen’, oordeelt Geelkerken.

‘Het verplichtende element stemt niet tot

vrolijkheid. De vraag wie verantwoordelijk

wordt, moet eerst goed worden beant-

woord. En de motivatie mag niet louter van

economische aard zijn. De consequenties

voor de scholen én voor de betrokken kin-

deren moeten eerst helder worden.’

Meer over het plan-Van Aartsen op

www.vosabb.nl (rubriek Politiek).

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl


VOS/ABB-leden winnen Veilige
Schoolprijzen 

Openbare basisschool De Cocon in

Alkmaar en locatie Kamerlingh

Onnes van het Reitdiep College in

Groningen zijn de winnaars van de

tweejaarlijkse Veilige Schoolprijzen.

Dat is afgelopen maandag in Den

Haag bekendgemaakt bij de opening

van de Nationale Onderwijsweek.
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Obs De Cocon won de prijs in de catego-

rie primair onderwijs met het antipestpro-

ject ‘Zo doen wij het’. Dit project sluit aan

de bij de zogenoemde No-Blame-metho-

de, die pesters niet straft, maar ervoor

zorgt dat de gehele groep op een positie-

ve wijze wordt betrokken bij het antipest-

beleid.

Leerlingen van obs De Cocon doen mee

aan het antipestbeleid ‘Zo doen wij het’

De locatie Kamerlingh Onnes van het

Reitdiep College in Groningen won de

Veilige Schoolprijs in de categorie voort-

gezet onderwijs met het project ‘Leerlin-

gen als medewerkers’. De leerlingen van

het Kamerlingh Onnes kunnen deelnemen

aan eigen bedrijfjes binnen de school,

waardoor hun betrokkenheid met de

instelling wordt vergroot. 

Naast obs De Cocon waren in de catego-

rie primair onderwijs openbare basis-

school en VOS/ABB-lid De Tandem in

Oud-Beijerland met ‘Kids tegen geweld’

en rk basisschool Romero in Heusden

met het project ‘Iedereen is knap’ geno-

mineerd. De andere genomineerde scho-

len in de categorie voortgezet onderwijs

waren het VOS/ABB-lid Lindenholt Colle-

ge in Nijmegen met ‘Bewust omgaan met

seksuele diversiteit’ en het Corbulo Colle-

ge in Voorburg met ‘Corbulowatch’. 

De Veilige Schoolprijzen bestaan elk uit

3000 euro en een kunstwerk. Het eerst-

volgende nummer van het Over Onder-

wijs, dat volgens planning op 26 oktober

bij u op de mat valt, besteedt uitgebreid

aandacht aan de winnaars.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl


Kwaliteitshandboek primair
onderwijs

In opdracht van Q*primair is in

samenwerking met zeven basisscho-

len een kwaliteitshandboek voor het

primair onderwijs ontwikkeld. De

auteurs van het handboek zijn de

extern deskundigen Jan Polderman

en Wim Sirre. 

Uitgangspunt voor het kwaliteitshandboek

is het zogenoemde INK-model (Instituut

Nederlandse Kwaliteit), dat bedrijven en

organisaties ondersteunt bij kwaliteitsver-

betering. Het handboek bevat een

cyclisch proces om op alle niveaus kwali-

teitszorg te realiseren. 

Hoewel het handboek nogal instrumenteel

is, kan het scholen op structurele wijze

verder brengen in hun zorg voor kwaliteit.

Het is raadzaam om niet het volledige

handboek in één jaar in te voeren, maar

hier twee à drie jaar over te doen. 

Een ander advies is om bij het hanteren

van het handboek een extern adviseur te

betrekken, vooral als het INK-model bij

het team nog niet zo bekend is. U kunt

het handboek downloaden uit de rechter-

kolom van dit artikel op www.vosabb.nl

(rubriek Bestuur & management).

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231,

shbaas@vosabb.nl


Twijfel over nut zelfevaluaties

De meeste zelfevaluaties van de

scholen voor primair onderwijs die

meedoen aan het Ziezo-project van

Q*primair, vertonen tekortkomingen.

Deze negatieve uitkomst van een

analyse van het SCO-Kohnstamm

Instituut wordt echter niet gedeeld

door de deelnemende schoolleiders.

In feite is er niet één zelfevaluatie die aan

alle eisen tegemoetkomt, zo blijkt uit de

analyse van het SCO-Kohnstamm Insti-

tuut. Hierdoor lijken zelfevaluaties als

basis voor zelfverbetering of resultaatver-

antwoording beperkt bruikbaar, conclude-

ren de onderzoekers. 

De leiders van de scholen die een zelfeva-

luatie hebben uitgevoerd, zijn echter een

andere mening toegedaan. Zij vinden,

naast meer positieve zaken, dat zelfevalu-

aties juist wèl kunnen bijdragen aan het

innovatieve vermogen van de school. 
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Dreigende opheffing

VOS/ABB en CFI organiseren een

informatiemiddag voor scholen die

vanwege een dalend leerlingaantal

eventueel dicht moeten.

Woensdag 30 november, kantoor

VOS/ABB in Woerden

Aanmelden kan door de naam van uzelf

en uw school en uw adres te mailen

aan dstellenaar@vosabb.nl.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl



Het is onduidelijk hoe het komt dat het

oordeel van de onderzoekers en dat van

de schoolleiders zo sterk van elkaar ver-

schillen. Mogelijk zijn schoolleiders onvol-

doende op de hoogte van de eisen voor

zelfevaluatie. Een andere verklaring is dat

de eisen die het SCO-Kohnstamm Insti-

tuut stelde, te streng waren. 

In verband met de verschillende beoorde-

lingen is het nog maar de vraag of de

Inspectie voor het Onderwijs zelfevalu-

aties van scholen kan gebruiken voor pro-

portioneel toezicht. 

Het onderzoeksrapport en een samenvat-

ting van het onderzoek staan in de rech-

terkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (rubriek Kwaliteit).

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231,

shbaas@vosabb.nl


Ziekteverzuim daalt met 30%

Het ziekteverzuim onder docenten in

het basis- en voortgezet onderwijs is

met 30% gedaald. Dat blijkt uit cij-

fers over 2000 en 2004, meldt het

ministerie van OCW. 

Als wordt gekeken naar voltijdsbanen,

betekent de daling met 30% dat er in de

genoemde periode in totaal 11.500 min-

der docenten ziek zijn geweest. Het

ministerie baseert zich op de eerste resul-

taten van een onderzoek, dat het heeft

laten uitvoeren door Bureau Regioplan.

Minister Maria van der Hoeven heeft de

onderzoeksresultaten naar de Tweede

Kamer gestuurd. 

De daling van het ziekteverzuim is vol-

gens OCW onder meer het gevolg van de

invoering van de arboconvenanten in

2000. Deze convenanten zijn bedoeld om

de arbeidsomstandigheden te verbeteren,

het ziekteverzuim terug te brengen en het

aantal mensen dat arbeidsongeschikt

raakt, te verlagen. 

De convenanten omvatten afspraken over

arbeidsrisico’s, zoals agressie, arbeids-

conflicten, psychische belasting, werk-

druk en reïntegratie. OCW stak samen

met het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid en de sociale partners

in totaal ruim 4 miljoen euro in deze con-

venanten. In 2002 voegde OCW daar 1,9

miljoen euro aan toe.

Het ministerie geeft aan dat er ook andere

oorzaken zijn voor de daling. Deze oorza-

ken hebben onder meer te maken met de

kwakkelende economie en de daarmee

samenhangende toegenomen onzeker-

heid over de werkgelegenheid. Steeds

minder mensen melden zich ziek, omdat

ze bang zijn hun baan te verliezen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, 

helpdesk@cvosabb.nl


Statuten Werkgeversvereniging PO

De statuten van de eind juni opge-

richte Werkgeversvereniging Primair

Onderwijs (WvPO) zijn vastgelegd. 

De WvPO heeft tot doel de collectieve

werkgeversbelangen in het primair onder-

wijs voor de gehele sector te behartigen.

De statuten kunt u downloaden in de

rechterkolom naast dit artikel op

www.vosabb.nl (dossier Sectorvorming). 

Informatie: Hans van Willegen, 0348-

405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


Honderdste voorschool in 
Rotterdam

De Rotterdamse onderwijswethouder

Leonard Geluk heeft de honderdste

voorschool in zijn gemeente geo-

pend. 

Voorscholen zijn bedoeld om onderwijs-

achterstanden bij kinderen van 2 tot 5 jaar

te voorkomen. Het zijn samenwerkings-

verbanden tussen een of meerdere peu-

terspeelzalen en de groepen 1 en 2 van

basisscholen. 

Kinderen krijgen een gestructureerd pro-

gramma dat begint op de peuterspeelzaal

en doorloopt tot groep 2. Dit programma is

vooral bedoeld voor kinderen die het risico

lopen al met een achterstand aan groep 3

te beginnen. Tot deze groep behoren veel

leerlingen van allochtone afkomst.

VOS/ABB heeft samen met de Algemene

Onderwijsbond (AOb) een plan opgesteld

om voorscholen direct te koppelen aan

basisscholen. De twee organisaties willen

daarover in gesprek met de vier grote ste-

den. In de eerstvolgende editie van Over

Onderwijs (26 oktober) staat een artikel

over het plan van VOS/ABB en de Aob. 

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-

405223, jvlaanderen@vosabb.nl
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VOS/ABB-themabijeenkomsten

Het thema van de VOS/ABB-bijeen-

komsten in november is ‘Openbaar

onderwijs op afstand: uit het oog, uit

het hart? De relatie tussen openbaar

onderwijs en gemeente’. De uitnodi-

ging voor de themabijeenkomsten zit

als bijlage bij deze nieuwsbrief.

De relatie school-gemeentebestuur is aan

veranderingen onderhevig. Steeds meer

gemeenten verzelfstandigen hun open-

baar onderwijs. Ook verandert er van alles

in onderwijsachterstandenbeleid, de

schoolbegeleiding en de samenwerking

op het terrein van de jeugdhulpverlening. 

Deze en andere aspecten van de relatie

school-gemeentebestuur zijn onderwerp

van discussie tijdens de themabijeenkom-

sten die in november overal in het land

plaatshebben. In de uitnodiging bij deze

nieuwsbrief en op de agenda op

www.vosabb.nl vindt u de locaties en tij-

den. U kunt zich met de bijgevoegde uit-

nodiging of on line via onze site aanmel-

den. 

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl
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Vooraankondiging

Algemene ledenvergadering met Loek Hermans

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is dit jaar op 17 november in Woerden.

Voorzitter Loek Hermans van MKB Nederland treedt op als gastspreker.

Naast de gebruikelijke vergaderstukken bespreekt de ledenvergadering deze keer

ook de sectorvorming binnen het primair en voortgezet onderwijs. VOS/ABB wil

graag de mening van de leden horen. 

Na deze discussie gaat een rondetafelgesprek van start met Loek Hermans. Hij gaat

in op het thema ‘Onderwijs en maatschappij’. 

Noteert u de datum van 17 november alvast in uw agenda! Binnenkort ontvangt u

een uitnodiging met aanmeldformulier. 

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221, speterink@vosabb.nl

Colofon

Nieuwsbrief Primair Onderwijs

Tweewekelijkse uitgave 

van VOS/ABB
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Redactie:

Lucy Beker

Martin van den Bogaerdt

Advertenties:

advertentie@vosabb.nl

Informatie over 

advertentietarieven:

www.vosabb.nl (ledenservice)



Marum is een bruisende dorpsgemeenschap en telt zo’n 5.000 inwoners. Het is er prettig leven en werken.  
De gemeente Marum is landelijk gelegen aan de A7 op circa 20 km afstand van Groningen en circa 10 km van 
Drachten. 
Onze school, De Springplank, maakt deel uit van het samenwerkingsverband IMAGO, het openbaar basis-
onderwijs in de gemeenten Marum en Grootegast. Deze organisatie telt 10 basisscholen en 100 medewerkers. 
De scholen worden aangestuurd vanuit een bovenschools management. 

De Springplank is een openbare basisschool en is volop in ontwikkeling. De school is 
gehuisvest in een mooi en modern gebouw, dat binnenkort zal worden uitgebreid. 
Er zijn circa 300 leerlingen verdeeld over 13 leerjaargroepen. 
De ouders zijn actief bij de school betrokken en er heerst een informele omgangscultuur. 
Op De Springplank zijn 25 personeelsleden werkzaam, er is een adjunct-locatiedirecteur 
en er is onderwijs ondersteunend personeel. 

Het team is met de volgende veranderingsonderwerpen aan de slag: missie en visie, 
taalbeleid, omgaan met verschillen en taakbeleid. 
De school wordt dit schooljaar extern ondersteund bij het concretiseren van haar visie in 
persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

Het team, de ouders en de kinderen van obs De Springplank zoeken met ingang van 1 januari 2006 een 
enthousiaste en inspirerende  

LOCATIEDIRECTEUR m/v 
wtf 1,0000 

Wij zoeken 
Een “alleskunner” en een “evenwichtskunstenaar” die de opleiding schoolleider primair onderwijs heeft afgerond 
en tevens een 
�� Visionair 

o heeft visie op het lerende kind, de lerende leerkracht en lerende organisatie 
�� Coach 

o ondersteunt bij de ontwikkeling van omgaan met verschillen binnen de klas 
o kan veranderingprocessen leiden en begeleiden 
o is toegankelijk en duidelijk in de omgang 
o is rustig en heeft een heldere presentatie 

�� Inspirator 
o kan mensen boeien, uitdagen, binden en verbinden 
o heeft (relativerende) humor 

�� Onderwijskundig leider 
o stelt eisen en streeft naar concrete resultaten 
o werkt planmatig en gestructureerd 
o hanteert hedendaagse managementinstrumenten 

Wij bieden 
�� Een functie die aanvankelijk vrijgesteld kan zijn van lesgeven 
�� Uitzicht op een vast dienstverband 
�� Ruime collegiale ondersteuning 

Nadere informatie 
�� Inlichtingen worden verstrekt door mevrouw Marieke Boekhoudt, adjunct locatiedirecteur, tel. 0594-642755, op 

maandag, dinsdag en donderdag van 13.15–16.00 uur en door de heer Menzo de Groot, bovenschools 
directeur, tel. 0594-641166 op maandag t/m donderdag. 

�� Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Reacties 
�� Wij verzoeken kandidaten om in hun brief in te gaan op een aantal praktijkvoorbeelden inzake de door ons 

gewenste competenties. 
�� Uw sollicitatie dient uiterlijk 18-10-2005 in ons bezit te zijn.  
�� U kunt uw sollicitatie richten aan: Openbaar Onderwijs Marum, t.a.v. de heer M.E. de Groot, Postbus 46, 

9363 ZG  MARUM of per e-mail: openbaar.onderwijs.marum@castel.nl. 
�� De gesprekken zullen plaatsvinden in week 44. 
�� Voor deze vacature wordt in- en extern geworven. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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