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Nieuwsbrief Good Governance

Nieuwe CAO lost problemen niet op
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Ondanks het stroeve begin van de

CAO-onderhandelingen in augustus,

is er toch nog vrij snel een akkoord

op tafel gekomen. Dat is op zich

goed nieuws. Maar er zitten wel

adders onder het gras. Dat zegt

VOS/ABB-directeur Philip Geelker-

ken.

Met de stapsgewijze salarisverhoging van

2,4% blijft de CAO in het spoor van de

afspraken in andere sectoren. ‘Dat is

mooi, maar de bestaande salarisachters-

tand in de onderwijssector wordt met de

nieuwe CAO niet ingelopen’, aldus Geel-

kerken. ‘Het is dus zeer de vraag of het

leraarschap een substantieel betere posi-

tie krijgt op de arbeidsmarkt. Zoals

bekend moet de aantrekkelijkheid van het

beroep groter worden, gezien de perso-

neelstekorten die met name in het voort-

gezet onderwijs de komende jaren alleen

maar blijven toenemen.’

De afspraken die zijn gemaakt in het dos-

sier Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-

vermogen (WIA) baren volgens Geelker-

ken zorgen voor de schoolbesturen.

‘Problemen doen zich voor bij het in

dienst houden van personeel dat minder

dan 35% arbeidsongeschikt is en bij het

uitbreiden van de betrekkingsomvang van

werknemers die na herkeuring in een

lagere arbeidsongeschiktheidsklasse val-

len. Dit kan een doelmatige organisatie

van het onderwijs belemmeren.’

Een ander kritiekpunt van VOS/ABB is dat

het extra geld voor het woon/werkverkeer

nog niet genoeg is om een marktconfor-

me regeling af te spreken in de decentrale

CAO’s. Verder is de extra impuls voor het

ondersteunend personeel uiteraard zeer

welkom in het primair onderwijs, ‘maar dit

extra geld blijft een druppel op de gloei-

ende plaat, zeker nu veel ID’ers al zijn of

nog worden ontslagen. Kortom, met de

nieuwe onderwijs-CAO zijn we er nog

lang niet!’

De belangrijkste punten uit de nieuwe

CAO staan op www.vosabb.nl (dossier;

werkgeverszaken).

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl




Scholen worstelen met 
godsdienstonderwijs

Veel openbare scholen worstelen met

de godsdienstlessen die zij wettelijk

verplicht moeten faciliteren zonder er

inhoudelijk zeggenschap over te heb-

ben. Zij willen af van deze verplich-

ting. De scholen zien kennisover-

dracht over levensbeschouwingen

meer als onderdeel van het reguliere

onderwijs. 

Dat bleek op een studiedag voor de geza-

menlijke ledencommissies van VOS/ABB

in Rhenen. Het godsdienst-  en levensbe-

schouwelijk vormingsonderwijs stond op

de agenda, omdat onlangs de Wet BIO

ook van toepassing is verklaard voor de

docenten die deze lessen geven. 

De betreffende lessen worden vanwege

de scheiding tussen kerk en staat niet

gegeven onder de verantwoordelijkheid

van het bevoegd gezag. Het zijn de kerk-

genootschappen of instellingen met

levensbeschouwelijke doelstelling die

optreden als werkgever. 

Tot voor kort werden aan hun docenten

geen eisen gesteld. Nu de Wet BIO ook

voor hen geldt, hebben de organisaties

die er inhoudelijk bij betrokken zijn, de

handen ineengeslagen. Zij vinden dat nu

de rijksoverheid kwaliteitseisen stelt via

de Wet BIO, zij ook moet zorgen voor een

deugdelijke bekostiging van godsdienst-

en vormingsonderwijs.

VOS/ABB ondersteunt dit initiatief, omdat

schoolbesturen erbij zijn gebaat als ook

deze lessen worden gegeven door

gekwalificeerd personeel. Het betreft een

uitzonderingssituatie, want het bestuur

treedt faciliterend op, maar heeft geen

inhoudelijke bemoeienis (artikel 50/51

WPO en artikel 46/47 WVO). 

Voor VOS/ABB ligt het actief pluriforme

karakter van het openbaar onderwijs al

besloten in de opdracht dat het voor

iedereen toegankelijk is en dat het aan-

dacht besteedt aan alle relevante waarden

en levensbeschouwelijke stromingen (arti-

kel 46 lid 1 WPO en artikel 42 lid 1 WVO). 

Nummer 7 van Over Onderwijs dat later

deze maand bij u in de bus valt, besteedt

uitgebreid aandacht aan de discussie

over het godsdienst- en levensbeschou-

welijk vormingsonderwijs. 

Meer op www.vosabb.nl 

(dossier: onderwijs)

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Ledenpanels krijgen vorm

Het VOS/ABB-ledenpanel voor het

voortgezet onderwijs heeft tot nu toe

40 deelnemers. Voor de ledenpanels

voor het primair onderwijs en WEC

hebben zich vooralsnog minder men-

sen aangemeld, maar ook die krijgen

inmiddels vorm.

Eind augustus kwam VOS/ABB met een

oproep aan haar leden om zich aan te

melden voor de panels. Hierin zullen de

deelnemers via e-mail hun mening over

actuele thema’s kunnen delen met andere

leden van onze organisatie.

De panels krijgen circa vier keer per jaar

een thema voorgelegd. Meestal zal dit

een thema zijn dat specifiek betrekking

heeft op het primair onderwijs, voortgezet

onderwijs of WEC. Er zullen echter ook

gezamenlijke thema’s aan bod komen.

Het ledenpanel voortgezet onderwijs is

met 40 leden inmiddels goed gevuld,

maar mensen die zich nog willen aanmel-

den, zijn uiteraard van harte welkom. Voor

de ledenpanels primair onderwijs en WEC

hebben zich tot nu toe minder mensen

aangemeld. Hier blijft dan ook de oproep

van kracht aan iedereen die dit wil zich als

deelnemer aan te melden. Dat kan via het

online aanmeldformulier op

www.vosabb.nl.

De ledenpanels zijn niet de enige midde-

len waarmee VOS/ABB de dienstverlening

wil afstemmen op de wensen uit het

onderwijsveld. We houden ook stevig

contact met de leden door middel van

regionale bijeenkomsten en ledencom-

missies. De panels zijn bedoeld als een

waardevolle aanvulling hierop.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl
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Workshops november

Vertrouwen: een harde factor,

Beloning als sturingsinstrument,

De toekomst van de financiële

functie, Inkoop in het onderwijs

Online inschrijven of via Adriënne

Severs-Van Maurik

0348-405298, asevers@vosabb.nl

Meer informatie op 

www.vosabbconsulting.nl




Oproep: 
ondersteun asielzoekersactie! 

VOS/ABB dringt er bij schoolleiders,

managers en bestuurders op aan het

manifest voor een nette behandeling

van asielzoekersleerlingen te onder-

steunen. Naar verwachting wordt het

manifest in november aangeboden

aan de landelijke politiek.

Mede-initiatiefnemer Siem Huisman van

de Protestants-Christelijke Schoolleiders

Organisatie (PCSO) meldt dat er al vele

honderden steunbetuigingen binnen zijn

en dat dit aantal in de komende tijd nog

veel hoger zal worden. Opmerkelijk is

echter dat de adhesiebetuigingen vooral

afkomstig zijn van leerlingen, docenten en

mensen die niet direct met het onderwijs

te maken hebben. Steun van schoollei-

ders, managers en bestuursleden is er

veel minder.

Huisman vindt dat dit moet veranderen en

roept schoolleiders, managers en

bestuursleden op de actie te steunen.

VOS/ABB, die net als alle andere organi-

saties voor bestuur en management de

actie ondersteunt, neemt de oproep van

Huisman van harte over. Het manifest kan

online worden gesteund via 

www.asielzoekerskinderen.nl. 

Het manifest roept de landelijke politiek

op kinderen van uitgeprocedeerde asiel-

zoekers niet direct het land uit te zetten,

maar daar in elk geval mee te wachten

totdat zij het schooljaar hebben afge-

maakt. Het manifest wordt naar verwach-

ting later deze maand overhandigd aan de

Vaste Kamercommissies voor Justitie en

Onderwijs en minister Rita Verdonk van

Vreemdelingenzakenen en Integratie.

Het novembernummer van Over Onder-

wijs zal uitgebreid aandacht besteden aan

de problematiek van asielzoekersleerlin-

gen die vaak midden in het schooljaar

plotseling het land uitmoeten.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Dertig miljoen extra voor 
overblijf

Met ingang van 2006 komt er structu-

reel 30 miljoen euro per jaar beschik-

baar voor tussenschoolse opvang.

Het geld is bestemd voor de organi-

satie van de overblijf en voor deskun-

digheidsbevordering van de overblijf-

krachten. 

Per 1 augustus 2006 zijn schoolbesturen

verantwoordelijk voor het (laten) organise-

ren van tussenschoolse opvang. Ze moe-

ten dit doen in overleg met de ouders.

Ook worden de schoolbesturen verant-

woordelijk voor de scholing van overblijf-

krachten. De ouders blijven de overblijf

betalen. 

Om schoolbesturen te ondersteunen is

eerder in het budget voor materiële

instandhouding een bedrag opgenomen

van 1,65 miljoen euro in 2006, 6,25 mil-

joen in 2007 en per 2008 9,45 miljoen

structureel. De nu toegezegde 30 miljoen

euro komt bovenop deze bedragen. Het

geld wordt toegevoegd aan het budget

voor materiële instandhouding.

Wanneer scholen een kwalitatief goede

tussenschoolse opvang aanbieden, is de

verwachting dat meer basisschoolleerlin-

gen er gebruik van gaan maken. Dit zal

volgens het kabinet een positief effect

hebben op de arbeidsparticipatie van

vrouwen.

Bijeenkomsten

VOS/ABB organiseert deze en volgende

maand samen met de andere bestuursor-

ganisaties en de landelijke ouderorganisa-

ties voorlichtingsbijeenkomsten over de

tussenschoolse opvang.

Een uitnodigingsfolder voor de bijeen-

komsten is aan alle scholen verstuurd. In

de folder staan locaties en data. Deelna-

me kost 17,50 euro. Aanmelden kan via

www.voorlichtingtso.nl. De folder staat in

de rechterkolom naast het bericht over de

deze bijeenkomsten op www.vosabb.nl

(dossier: bestuur en management).

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl


Extra geld voor kinderopvang

Het kabinet trekt volgend jaar 35 mil-

joen euro extra uit voor kinderopvang

in basisscholen. Vanaf 2007 is daar

elk jaar 27 miljoen voor beschikbaar.

Dat meldt het ministerie van OCW. 

Het kabinet besloot tot uitvoering van het

plan voor kinderopvang in de scholen,

nadat een meerderheid van de Tweede

Kamer er voorstander van bleek te zijn.

Nu het plan realiteit wordt, zullen ouders

vanaf 1 januari 2007 via de medezeggen-

schapsraad het opeisbare recht krijgen op

kinderopvang in de basisschool van hun

kind(eren). De scholen kunnen ervoor kie-

zen de opvang zelf te organiseren of om

dit uit te besteden aan een externe orga-

nisatie. 

De financiering van het plan sluit aan bij
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de huidige regeling. Ouders, overheid en

werkgevers blijven elk in principe eender-

de betalen. Het is niet duidelijk of de vrij-

willige bijdrage van de werkgevers weer

verplicht wordt. Het is ook nog niet

bekend of voor de kinderopvang profes-

sionele krachten worden ingehuurd, zoals

VOS/ABB en andere onderwijsorganisa-

ties willen, of dat er bijstandsgerechtigden

worden ingeschakeld. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Uitleg functieongeschiktheids-
advies 

Er is verwarring ontstaan over de

vraag wie bij langdurige ziekte van

personeel een functieongeschikt-

heidsadvies (foa) moet afgeven. Als

een aanvraag werd ingediend bij

UWV kwam de melding dat per 1 juli

2005 het ABP deze werkzaamheden

had overgenomen. De ministeries

van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid (SZW) en Binnenlandse Zaken

(BZK) hebben besloten dat deze taak

bij het UWV hoort.

In artikel 20, 6e lid van het Besluit ziekte

en arbeidsongeschiktheid voor onderwijs-

personeel primair en voortgezet onderwijs

(BZA) is bepaald dat na 18 maanden een

beoordeling van de medische geschikt-

heid moet plaatsvinden om te bekijken of

een personeelslid binnen 6 maanden na

twee jaar ziekte zijn werkzaamheden kan

hervatten.

Door invoering van de Wet Werk en Inko-

men naar Arbeidsvermogen (WIA) zag het

UWV het niet meer tot zijn taak om func-

tieongeschiktheidsadviezen met ingang

van 1 juli 2005 uit te voeren. Het UWV

verwees de werkgever naar het Algemeen

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP

was hierover verrast, omdat het niet

beschikt over personeel dat deze taak

kan uitvoeren.

In overleg tussen de ministeries van SZW

en BZK is de conclusie getrokken dat het

UWV de foa-taak in de ambtelijke rechts-

positieregelingen als een wettelijke taak

moet beschouwen en dat het UWV de uit-

voering moet voortzetten.

Voorlopig 18 maanden

Er is nog een klein verschil geconstateerd

tussen de BZA en de WIA. Het functieon-

geschiktheidsadvies bepaalt dat na 18

maanden een aanvraag moet worden

ingediend, terwijl de WIA over een termijn

van 21 maanden spreekt. De BZA zal op

dit punt moeten worden aangepast. Voor-

alsnog blijft dus een termijn van 18 maan-

den gelden.

Wij adviseren u om de foa, indien u deze

teruggestuurd heeft gekregen, zo spoedig

mogelijk weer in te dienen met een moge-

lijke claim richting het UWV in verband

met te late behandeling.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Prijscompensatie Londo 3,35% 

Uit de programma’s van eisen (pve’s)

voor 2006 blijkt dat de bedragen voor

materiële kosten ten opzichte van

2005 met 3,35% zijn verhoogd. De

Tweede Kamer kan deze maand nog

wijzigingen aanbrengen.

Het ministerie meldt dat in verband met

de ontwikkelingen rond de tussenschool-

se opvang de mogelijkheid bestaat dat

hiervoor nog een bedrag aan de pve’s

wordt toegevoegd. Zodra daarover meer

bekend wordt, melden wij dat.

De rekenmodellen in de Toolbox zijn aan

de nieuwe bedragen aangepast. De rege-

ling en bedragen staan in de rechterkolom

naast het artikel over dit onderwerp op

www.vosabb.nl (dossier: financiën). Daar

vindt u ook een uitgebreide toelichting

van senior beleidsmedewerker Bé Keizer.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl of Bé

Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl


Toolbox: nieuwe instrumenten

De Toolbox op www.vosabb.nl is

geactualiseerd. Er zijn nieuwe instru-

menten toegevoegd voor de bereke-

ning van materiële inkomsten voor

2006, de huisvestingsbehoefte en het

budget personeelsbeleid.

De instrumenten voor de berekening van

de huisvestingsbehoefte van een basis-

school op grond van de landelijke model-

verordening van de VNG staan in de map

huisvesting van de Toolbox. Er is een ver-

sie voor het schooljaar 2005-2006 en een

voor het schooljaar 2006-2007. 
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Na bekendmaking van de bijstelling van

de programma’s van eisen voor de mate-

riële instandhouding zijn ook de instru-

menten voor de berekening voor de

basisscholen en de SBO’s aangepast.

Deze zijn te vinden in de Toolbox 2006-

2007 (map Basisschool en map Speciaal

Basisonderwijs). De uitsplitsing omtrent

de leermiddelen en ICT is voorlopig en in

afwachting van nadere informatie.

Het nieuwe instrument voor het budget

personeelsbeleid staat in de Toolbox in de

map primair onderwijs. 

Informatie: Bé keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Lumpsum lijkt iets positiever

Het lijkt er steeds meer op dat de

sombere verhalen over de vermeen-

de financiële achteruitgang met

lumpsum niet terecht zijn. Uit nieuwe

berekeningen blijkt dat de bedragen

voor de gemiddelde personeelslasten

(GPL) voor de reguliere en speciale

basisscholen nog iets hoger uitval-

len. Voor het (V)SO echter zijn de

GPL-waarden iets gedaald.

Het was in mei al bekend dat de GPL-

bedragen voor lumpsum gunstiger uitvie-

len dan die daarvoor werden gehanteerd.

Het ging om de GPL die was berekend op

basis van de gegevens over de eerste vijf

maanden van het schooljaar 2004-2005.

De uitkomsten daarvan betekenden een

verhoging van de GPL voor het totale pri-

mair onderwijs van ruim 1,5%. Dat bete-

kent ruwweg dat het lumpsumbudget

navenant hoger uitpakt dan het declara-

tiebedrag.

De uiteindelijke bedragen over het meetjaar

2004-2005 zijn nog niet bekend. Eerst

moeten de terugwerkendekrachtmutaties in

de administraties voor 10 oktober zijn inge-

voerd en verwerkt. Het is de verwachting

dat pas tegen het einde van het jaar de for-

meel geldende bedragen bekend worden. 

Maar op basis van de beschikbare ‘vuile’

gegevens is al wel een doorrekening

gemaakt. Het zijn de gegevens over

2004-2005, waarbij de terugwerkende-

krachtmutaties, aangeleverd vanaf 1

augustus 2005, nog niet zijn verwerkt. Op

grond van deze ‘vuile’ gegevens zijn nieu-

we GPL-bedragen berekend. Die blijken

voor de reguliere en speciale basisscho-

len weer hoger uit te vallen dan over de

eerste vijf maanden van het meetjaar.

Voor het (V)SO zijn ze echter iets gedaald.

Een uitgebreide toelichting met tabellen

van lumpsumdeskundige Bé Keizer van

VOS/ABB staat in de rechterkolom naast

het artikel over dit onderwerp op

www.vosabb.nl (dossier: lumpsum). 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Bapo onder lumpsum 

Veel leden van VOS/ABB zitten met

vragen over de berekening van de

Bapo als er straks lumpsumbekosti-

ging is. Dat blijkt op elke conferentie

over lumpsum. In een uitgebreid arti-

kel op www.vosabb.nl met de titel

‘Hoe moet dat straks met de Bapo?’

worden alle vragen beantwoord.

Aan de orde komen de volgende vragen: 

* Hoe moeten we de rechten uitrekenen? 

* Hoeveel geld gaat die Bapo ons kos-

ten? 

* Wat moeten we met personeelsleden

die zeggen dat ze nog rechten hebben? 

* Zijn we verplicht alle uren sinds 1998

alsnog toe te kennen? 

* Krijgen we er wel voldoende middelen

voor?

Het artikel besteedt aandacht aan de wet-

en regelgeving, maar ook aan de praktijk

van alledag. Aan de hand van een uitge-

breid voorbeeld is te zien hoe het verlof

voor de komende jaren in kaart gebracht

kan worden en welke kosten hiermee

gemoeid zijn. 

Zie www.vosabb.nl (dossier: lumpsum)

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Innovatieplan primair onderwijs

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft opdracht gegeven tot een

landelijk plan van aanpak voor inno-

vatie en schoolontwikkeling. 

De minister gaf de opdracht aan zeven

projecten: Verbreding Techniek Basison-

derwijs, Cultuureducatie, TOM, Q*Primair,

Kennisnet, ICT op School en WSNS Plus.

De looptijd omvat de schooljaren 2005-

2006 en 2006-2007. Het totale budget

bedraagt circa 7 miljoen euro. Het plan

van aanpak zoomt nadrukkelijk in op vra-

gen uit het veld. 

Het plan van aanpak voorziet in drie stra-

tegieën: de basis-, breedte- en diepte-

strategie. In de eerste strategie is vooral

aandacht voor informatieoverdracht en

het versterken van innovatiebewustzijn

van scholen en instellingen. In de tweede

strategie gaat het vooral om het leren van
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en met elkaar. De derde strategie richt

zich op uitvoering op maat.

Er wordt een directe relatie gelegd met de

wetenschap en opleidingen om kennis-

verdieping en -verspreiding te bevorde-

ren. Zoals de ervaring leert, liggen onder-

zoek en onderwijs nog te ver uit elkaar. De

drie strategieën zullen deze twee nader

tot elkaar moeten brengen.

Schoolbesturen kunnen aanvragen voor

innovatieve ontwikkelingen en activiteiten

indienen. Als deze aanvragen worden

gehonoreerd, krijgen de scholen van het

desbetreffende bestuur de gelegenheid

tot inrichting en uitvoering van de activi-

teiten, in samenwerking met wetenschap-

pers en opleidingen.

Meer op www.vosabb.nl (kernthema:

onderwijs en zorg). 

Zie ook www.platformwsns.nl

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

rweener@vosabb.nl


Kabinet eens over nieuw 
zorgsysteem

De ministerraad heeft ingestemd met

het voorstel om het aantal regels

voor speciale scholen te verminde-

ren. Minister Maria van der Hoeven

wil het huidige systeem eenvoudiger

en flexibeler maken.

De scholen zullen de plicht krijgen voor

elke leerling passende zorg aan te bieden

om zo het onderwijs beter te laten aan-

sluiten op de wensen van leerlingen en

ouders. In 2010 zal het wettelijk onder-

scheid tussen reguliere en speciale scho-

len komen te vervallen. Er zal één nieuw

bekostigingssysteem komen, waarin de

leerling centraal staat. 

Uitgangspunt wordt de vraag van de

ouders en leerlingen. De ouders melden

hun kind aan bij de school van hun voor-

keur. Deze school heeft vervolgens de

plicht passend onderwijs voor de leerling

aan te bieden. Als dit niet lukt, moet de

school een passend aanbod doen op een

andere school. Zo hoeven ouders niet

meer van school tot school te ‘shoppen’.

Ook hoeven leerlingen nog maar één indi-

catietraject te doorlopen in plaats van de

huidige drie: WSNS, Rugzak en Leerweg-

ondersteunend Onderwijs. Er komen

regionale steunpunten waar ouders

terecht kunnen voor advies. Scholen voor

basis-, speciaal (basis-) en voortgezet

(speciaal) onderwijs maken in de regio

afspraken over een sluitend onderwijs-

aanbod. 

Schoolbesturen zullen straks zelf kunnen

kiezen met wie zij samenwerken, op

welke terreinen zij dat doen en met welke

intensiteit.

Veel onderdelen van het plan zullen nader

uitgewerkt moeten worden. VOS/ABB is

voorstander van een zorgvuldig overleg-

traject, waarbij draagvlak en betrokken-

heid bij besturen, management, personeel

en ouders de uitgangspunten moeten zijn.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Studiemiddag etnische 
verhoudingen

VOS/ABB is een van de organisato-

ren van een studiemiddag over

sociale, culturele en etnische verhou-

dingen in het onderwijs. De studie-

middag is op 9 november in De Rode

Hoed in Amsterdam.

Het onderwijs heeft te maken met een

toenemende diversiteit in taal en religie.

Dit kan de sfeer op school beïnvloeden.

Soms is er sprake van onderlinge vermij-

ding of zelfs geweld. De gemeente

Amsterdam deed er onderzoek naar. De

Inspectie voor het Onderwijs maakte in

haar jaarverslag melding van het pro-

bleem. 

De studiemiddag richt zich op oplossin-

gen. Deelnemers kunnen meedenken over

mogelijke verbeteringen. Aan de hand van

bestaande praktijksituaties zal worden

getoond hoe het schoolklimaat veiliger

kan worden.

De doelgroep is onderwijsbreed: leer-

krachten, directies, besturen, leerlingen,

ouders en andere belanghebbenden. De

studiemiddag op woensdag 9 november

duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: De

Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amster-

dam. Deelname kost 25 euro per persoon.
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Algemene ledenvergadering

Donderdag 17 november 

9.30-12.30 uur

Kenteq-gebouw Woerden

Gastspreker 

Loek Hermans van MKB Nederland

Online aanmelden via www.vosabb.nl

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl



Aanmelden kan bij FORUM:  d.van-

schaik@forum.nl, 030-2974321 of

FORUM, t.a.v. mw. D. van Schaik, post-

bus 201, 3500 AE Utrecht, onder vermel-

ding van uw organisatie, naam, adres,

postcode, woonplaats, telefoonnummer

en e-mailadres.

Informatie: Bart van Kessel, 0348-405241,

bvankessel@vosabb.nl


Handreiking zelfevaluatie

VOS/ABB heeft een presentatie

gemaakt over zelfevaluaties. Dit naar

aanleiding van een recent onderzoek

door het SCO-Kohnstamm Instituut.

De presentatie is gemaakt door senior

beleidsmedewerker Sicco Baas en senior

consultant Johan Spitteler. Zij belichten

op beknopte wijze de uitkomst van het

onderzoek van het SCO-Kohnstamm

Instituut. De presentatie geeft aan waar

het om gaat bij zelfevaluatie, namelijk dat

keuzes nodig zijn alvorens aan de slag te

kunnen. 

In de presentatie komen de centrale vra-

gen voor zelfevaluatie aan de orde. Wat is

je doel? Moet ik verantwoording afleggen

of  schoolontwikkeling nastreven? Kort-

om: wat wil ik eigenlijk? Met de presenta-

tie kunnen scholen alles op een rij zetten. 

De presentatie staat in de rechterkolom

naast dit bericht op www.vosabb.nl. Daar

vindt u ook het eerder gepubliceerde arti-

kel over het onderzoek door het SCO-

Kohnstamm Instituut.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231,

shbaas@vosabb.nl of Johan Spitteler,

jspitteler@vosabb.nl, 0348-405214


Met korting adverteren via
VOS/ABB

Leden van VOS/ABB kunnen met

forse korting adverteren in de Volks-

krant en bijna alle regionale dagbla-

den. VOS/ABB heeft daarvoor afspra-

ken gemaakt met advertentiebureau

Godding & Co.

De kortingen kunnen 25% bedragen. Ter

illustratie: een personeelsadvertentie in

De Gelderlander kost normaal 4,90 euro

per millimeter. Via het contract tussen

VOS/ABB en Godding & Co betaalt u 3,77

euro per millimeter. Een advertentie in de

Volkskrant kost 6,28 euro per millimeter,

maar via Godding & Co 4,78 euro per mil-

limeter.

Senior consultant Bart Wever benadrukt

dat de VOS/ABB-leden in totaal tiendui-

zenden euro’s kunnen besparen, omdat

een personeelsadvertentie algauw 2500

euro kost. In de rechterkolom naast dit

artikel  op www.vosabb.nl (dossier:

bestuur en management) treft u informa-

tie aan over de aanmelding van adverten-

ties. 

Voor alle duidelijkheid: advertenties kun-

nen natuurlijk ook op onze site

www.vosabb.nl, in de VOS/ABB-nieuws-

brieven en in het tijdschrift Over Onder-

wijs worden geplaatst. Voor informatie

over de tarieven voor plaatsing in de

VOS/ABB-media, kijkt u op

www.vosabb.nl, bij adverteren in de

rubriek ledenservice.

Informatie: Bart Wever, 0348-405213,

bwever@vosabb.nl


Energie besparen via VOS/ABB

De scholen die meedoen met het

energie-inkoopproject van VOS/ABB,

kunnen binnenkort ook individueel

advies krijgen over energiebespa-

ring. 

Zuinig zijn met energie wordt steeds

belangrijker nu de energieprijzen blijven

stijgen. De gasprijs is direct gekoppeld

aan de olieprijs, die dit jaar al met meer

dan 60% is gestegen. De prijs van elektri-

citeit is weer gekoppeld aan de gasprijs

en blijft dus ook stijgen. Deelnemers aan

het VOS/ABB-energieproject profiteren

van voordeel door de gezamenlijke

inkoop van energie. Bureau Pro Mereor

verzorgt deze collectieve inkoop voor

scholen. 

Volgend jaar komt Pro Mereor samen met

VOS/ABB met het energiebesparingspro-

ject. Scholen die daar aan meedoen,

worden allereerst doorgelicht op hun

energiegebruik. Op basis van de resulta-

ten van deze quickscan krijgt de school

adviezen om het energiegebruik terug te

dringen. Ook ontwikkelt Pro Mereor een

lesprogramma om leerlingen bewust te

maken van verantwoord energiegebruik.

Het traject wordt afgerond met de inter-

nationaal erkende Groene Vlag. Op korte

termijn ontvangen de scholen meer infor-

matie.

Al bijna duizend scholen doen inmiddels

mee aan de collectieve inkoop van ener-

gie via VOS/ABB. Het is nog steeds

mogelijk aan te haken en mee te profite-

ren.  

Informatie: Jasper Benschop, 

026-3701476, jbenschop@pro-mereor.nl
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Nieuwsbrief Good Governance

Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage

het eerste nummer van de Nieuws-

brief Good Governance van

VOS/ABB, die geheel gewijd is aan

goed onderwijsbestuur. 

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn

onder meer de discussie over de belo-

ningsleidraad voor bestuurders, de

beleidsnotitie governance en de nood-

zaak van een slagvaardig bestuur in het

kader van de deregulering. Alle leden van

VOS/ABB kunnen de Nieuwsbrief Good

Governance vanaf nu vier keer per jaar

verwachten.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl


Wereldklassenfeest

Doet uw school mee aan Wereldklas-

sen? Kom dan naar het Wereldklas-

senfeest! Deze VOS/ABB-contactdag

is op 30 maart 2006 in het Afrikamu-

seum in Berg en Dal.

Elke VOS/ABB-school die meedoet aan

het Unicef-project Wereldklassen mag

twee personen afvaardigen naar het

Wereldklassenfeest. Het programma

belooft heel aantrekkelijk worden, maar

daarover later meer. Voor de presentatie

komt Sipke Jan Bousema, een van

ambassadeurs van Unicef. Hij is onder

meer bekend van het jeugdprogramma

ZipZoo.

Hoogtepunt is de uitreiking van de eerste

VOS/ABB-Wereldklassen Trofee voor de

school met de leukste actie. Dat hoeft niet

de actie te zijn die het meeste heeft opge-

bracht. Hebben uw leerlingen iets leuks

en origineels bedacht om geld in te zame-

len voor Unicef? Meld hun actie dan aan

en win die Trofee!

Opgeven voor het Wereldklassenfeest kan

al via de uitnodiging die de deelnemende

scholen onlangs hebben ontvangen of

online op www.vosabb.nl. De school mag

twee personen afvaardigen: dat kunnen

twee personeelsleden zijn of een contact-

persoon en een introducé van een school

die nog niet meedoet maar wel belang-

stelling heeft.

Meer informatie op www.vosabb.nl (klik

op het Uniceflogo in de rechterkolom van

de homepage)

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl .
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Nieuwsbrief Primair Onderwijs

Tweewekelijkse uitgave 

van VOS/ABB

Postbus 162, 3440 AD Woerden

Tel. 0348-405200

Redactie:

Lucy Beker

Martin van den Bogaerdt

Advertenties:

advertentie@vosabb.nl

Informatie over 

advertentietarieven:

www.vosabb.nl (ledenservice)

Praktijk onder lumpsum
Conferentie voor eenpitters

30 november

Zie www.vosabb.nl

dossier lumpsum
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