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Opvangplan loopt Europees geld mis
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De financiering van het zogenoemde

plan-Van Aartsen voor uitgebreide

buitenschoolse opvang heeft een

forse klap opgelopen doordat het

niet meer mogelijk is subsidieaanvra-

gen in te dienen bij het Europees

Sociaal Fonds (ESF). Het gaat naar

schatting om een tegenvaller van 100

miljoen euro.  

Het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (SZW) maakte op 28

oktober bekend dat er per direct geen

aanvragen meer konden worden inge-

diend voor ESF-subsidie. Staatssecretaris

Henk van Hoof van SZW liet weten dat hij

met opzet van tevoren niets had gemeld

over het stopzetten van de regeling,

omdat hij bang was dat anders op het

laatste moment nog veel aanvragen zou-

den worden ingediend.

Het wegvallen van de ESF-subsidiemoge-

lijkheid betekent een zware tegenvaller

voor het plan voor voor- en naschoolse

opvang op de basisscholen. Zoals

bekend is het kabinet op aandringen van

de Tweede Kamer akkoord gegaan met

het plan-Van Aartsen om ouders vanaf

2007 via de medezeggenschapsraad het

recht te geven op kinderopvang in school

van 07.30 tot 18.30 uur.

Minister Aart Jan de Geus van SZW zei

dat het plan goed uitvoerbaar was omdat

er Europees geld voor zou zijn. Het minis-

terie van OCW bood gemeenten en pro-

vincies tot 15 november de mogelijkheid

om voor uitvoering van het plan ESF-sub-

sidie aan te vragen, maar de kraan ging

dus al weken daarvoor dicht. Geschat

wordt dat dit een tegenvaller van 100 mil-

joen euro is. 

Het stopzetten van de mogelijkheid om bij

het ESF subsidie aan te vragen, betekent

ook een tegenvaller van 30 miljoen euro

voor de verdere professionalisering van

het onderwijs. Directeur Rico Monasso

van het Sectorbestuur Onderwijsarbeids-

markt (SBO) reageert dan ook teleurge-

steld: ‘Op verzoek van de overheid stimu-

leren wij onderwijsinstellingen hun

personeel verder te professionaliseren

met behulp van ESF-subsidie. Nu moeten

wij vertellen dat het werk van maanden

voor niets is geweest.’

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl




Eén onderwijswet vervangt 
sectorwetten

Er komt één onderwijswet die de hui-

dige sectorwetten voor primair en

voortgezet onderwijs, middelbaar

beroepsonderwijs en hoger onder-

wijs moet vervangen. Minister Maria

van der Hoeven wil voor aanstaande

zomer voorstellen hiertoe naar de

Tweede Kamer sturen.

Dit heeft de minister aangekondigd in een

brief aan de Tweede Kamer. Met haar

voorstellen tot harmonisatie van de

onderwjiswetgeving streeft ze ernaar de

doorlopende leerlijnen voor leerlingen en

studenten te verbeteren. Ook wil ze de

rechten van leerlingen in de nieuwe wet

centraal zetten door een ‘zorgplicht’ voor

het onderwijs in te voeren.

Daarnaast denkt de minister door de

harmonisatie een forse vermindering van

het aantal voorschriften voor het onder-

wijs te bereiken. Van de Wet op het 

primair onderwijs zouden door harmoni-

satie bijvoorbeeld 37 van de 186 artikelen

in hun geheel kunnen verdwijnen. 

Het plan past in de deregulering en auto-

nomievergroting voor het onderwijs. De

minister ziet de harmonisatie van de

bestaande wetgeving vooral als een ins-

trument om gepaste ruimte te geven aan

het onderwijsveld. Een ander belangrijk

argument is volgens haar dat sommige

problemen, zoals schooluitval, alleen op

te lossen zijn als het mogelijk is over de

grenzen van de sectorwetten heen te rei-

ken.

De brief van de minister staat op

www.minocw.nl.


Informatie WvPO op website
VOS/ABB

Op de website van VOS/ABB is plaats

ingeruimd voor informatie over de

Werkgeversvereniging Primair

Onderwijs (WvPO), die deze zomer is

opgericht. 

Deze nieuwe vereniging behartigt de col-

lectieve werkgeversbelangen op het

niveau van het primair onderwijs. Het pro-

jectbureau is gevestigd bij VOS/ABB.

Senior beleidsmedewerker Hans van Wil-

legen is de coördinator. 

Op de homepage van www.vosabb.nl

staat in de linkerkolom een button die u

kunt aanklikken voor uitgebreide informa-

tie over de WvPO. U kunt ook direct sur-

fen naar www.vosabb.nl/wvpo.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-

405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Conferentie lumpsum voor 
eenpitters 

‘De praktijk onder lumpsum’. Dat is

de titel van een nieuwe conferentie

voor eenpitters op 30 november in

Hotel De Witte Bergen in Eemnes. 

De conferentie wordt georganiseerd

door projectbureau Lumpsum po en

is specifiek gericht op directies,

bestuursleden en MR-leden van

schoolbesturen met maar één

school. 

Op deze tweede conferentie is het pro-

gramma concreter en meer praktijkgericht

dan op de eerste van 22 september. Dit

naar aanleiding van de reacties op de eer-

ste conferentie. Op 30 november kunnen

de deelnemers kiezen uit twee van de

negen workshops die worden aangebo-

den. Een overzicht staat bij dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier ‘lumpsum’).

De conferentie duurt van 10.00 tot 15.15

uur. Daarna staan er nog een hapje en

een drankje klaar. 

Inschrijven kan uitsluitend online via

www.deelnameregistratie.nl. Daar staat

ook het volledige programma. 


Prijscompensatie Londo 3,35%

Uit de programma’s van eisen (pve’s)

voor 2006 die het ministerie inmid-

dels heeft gepubliceerd blijkt dat de

bedragen voor materiële kosten ten

opzichte van 2005 met 3,35% zijn

verhoogd. 

Zoals eerder bericht, komt er met ingang

van 2006 structureel 30 miljoen euro per

jaar beschikbaar voor tussenschoolse

opvang, naast de al eerder toegezegde

1,65 miljoen. Het lastige was, dat niet ver-

meld werd waar deze bedragen terug te

vinden waren. Dat is nu inmiddels duide-

lijk geworden.

In het budget voor de materiële instand-

houding is het bedrag ondergebracht bij

het programma van eisen ‘Overige uitga-

ven’ van de leerlingafhankelijke program-

ma’s. De verhoging met 1,65 miljoen plus

de 30 miljoen leidt tot een verhoging van

het bedrag per leerling van 11,67 euro tot

30,56 euro.

Een school of een bestuur doet er ver-

standig aan afzonderlijk te berekenen wat

nu beschikbaar komt voor de tussen-

schoolse opvang. Dat komt  neer op een
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bedrag van 18,89 euro per leerling waarbij

het aantal leerlingen op 1 oktober wordt

verhoogd met 3% en naar beneden afge-

rond op een heel getal. 

Het is de bedoeling dat scholen dit extra

geld inzetten voor de personele knelpun-

ten bij de overblijf, bijvoorbeeld voor de

inzet van een coördinator of het (laten)

verzorgen van opleidingen. Tevens moet

het schoolbestuur vooraf afspraken

maken met de oudergeleding van de

medezeggenschapsraad over de invulling

van deze intensivering en zich achteraf

verantwoorden over het nakomen van de

afspraken.

De rekeninstrumenten in de Toolbox op

www.vosabb.nl zijn inmiddels aangepast.

De bedragen zijn in principe niet geoor-

merkt. De Programma’s van Eisen staan

ook op onze website

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl of Bé

Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl


Rechter: BTW-plicht bij 
detachering

Er blijkt verwarring te bestaan over

de BTW-plicht bij inkomsten uit deta-

chering, CITO en vakbondsactivitei-

ten. Een van de leden van VOS/ABB

heeft een naheffing van de fiscus

gekregen, omdat geen BTW was

afgedragen. Het beroep dat de 

vo-school hiertegen had ingediend,

is afgewezen door de meervoudige

belastingkamer van de Sector

Bestuursrecht in Arnhem.

De navordering had betrekking op perso-

neel dat enkele jaren werk had verricht

voor het CITO, de Algemene Onderwijs-

bond en de Nederlandse Vereniging van

Schooldecanen. Van alle instellingen

kreeg het schoolbestuur een vergoeding,

maar het droeg daarover geen BTW af.

Hoewel in sommige gevallen nadrukkelijk

is bepaald dat geen BTW is verschuldigd,

zoals in het contract met het CITO, vindt

de rechter dat er wel omzetbelasting moet

worden betaald als er sprake is van een

dienst waarvoor tijdens het doorlopen van

het salaris een vergoeding wordt betaald

(artikel 4, lid 1 van de Wet op de Omzet-

belasting 1968).

De minister van OCW heeft eerder een

brief geschreven over BTW-vrijstelling

voor onder meer vakbondswerkzaamhe-

den, maar deze brief wordt niet door de

rechter geaccepteerd. Hij vindt dat uit-

spraken hierover zijn voorbehouden aan

de staatssecretaris van Financiën.

De vo-school overweegt in hoger beroep

te gaan, met juridische ondersteuning van

VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


BAPO-regeling verandert 
per 1 januari

In het onderhandelaarsakkoord van

18 oktober 2005 staat dat de BAPO-

regeling met ingang van 1 januari

2006 moet worden aangepast. Dit

heeft te maken met fiscale wijzigin-

gen. 

De huidige BAPO-regeling zal in verband

met de fiscale wijzigingen per 1 januari

2006 als een vut-regeling worden

beschouwd, tenzij 50% van de vooraf-

gaande arbeidsduur feitelijk wordt

gewerkt. Het Rechtspositiebesluit

WPO/WEC moet hierop worden aange-

past.

De aanpassing gaat net als de fiscale wij-

zigingen in per 1 januari 2006. In de arti-

kelen 199 en 200 van het Rechtspositie-

besluit WPO/WEC komt de voorwaarde

dat steeds wekelijks ten minste 50% van

de betrekkingsomvang feitelijk wordt

gewerkt. Tevens vervallen de 170 extra

bonusuren.

Zowel de gewone BAPO-regeling als de

flexibele BAPO wordt aangepast, omdat

op grond van beide regelingen verlof kan

worden gespaard. 

Voor degenen die op 31 december 2005

56 jaar of ouder zijn, blijft de regeling

ongewijzigd. Voor werknemers die op 31

december 2005 jonger zijn dan 56 jaar,

geldt de nieuwe regeling. Reeds opge-

bouwde spaarsaldi zullen zodanig moeten

worden opgenomen dat minimaal 50%

per week wordt gewerkt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Afdrachtsvermindering 
ouderschapsverlof 

Per 1 januari 2006 vervalt de

afdrachtsvermindering betaald

ouderschapsverlof voor de werkge-

ver.

Het vervallen van de afdrachtsverminde-

ring op het betaald ouderschapsverlof is

een gevolg van de nieuwe levensloopre-

geling per 1 januari 2006. Maar doordat

er een aparte regeling is opgenomen in de
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CAO-PO 2002-2006 en de CAO-VO

2005-2006 mag de afdrachtsverminde-

ring betaald ouderschapsverlof nog door-

lopen tot 1 januari 2007.

Werknemers die gebruik gaan maken van

de levensloopregeling kunnen vanaf 

1 januari 2006 zelf in aanmerking komen

voor de afdrachtsvermindering bij onbe-

taald verlof. Hoe dit in de decentrale

CAO’s verder uitgewerkt zal worden, is

nog niet bekend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Premie vrijwillige verzekering
blijft 2,5%

Het bestuur van het Vervangings-

fonds heeft besloten het tarief voor

de vrijwillige verzekering voor het

schooljaar 2005-2006 ongewijzigd te

laten.

Dit betekent dat het percentage dit

schooljaar 2,5 blijft. Het bestuur van het

Vervangingsfonds stelt jaarlijks het tarief

voor de vrijwillige verzekering vast.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tto 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Regeling vakbondscontributie

Onder het voorbehoud dat het onder-

handelaarsakkoord wordt omgezet in

een definitieve sector-CAO 2005-

2007, krijgen werknemers de moge-

lijkheid hun vakbondscontributie van

2005 te verrekenen met de dertiende

maand of de structurele eindejaars-

uitkering.

De vakbonden hebben inmiddels een for-

mulier aan de werknemers gestuurd waar-

in staat dat die in aanmerking kunnen

komen voor aftrek van de vakbondscon-

tributie. De volledige contributie over het

jaar 2005 komt voor de regeling in aan-

merking. Voor de verrekening kunnen de

volgende opgebouwde aanspraken wor-

den ingezet:

• Een dertiende maand (4,1% bruto van

het jaarinkomen) of 

• Een structurele eindejaarsuitkering voor

het onderwijs ondersteunend personeel

(o.o.p.) in de schalen 1 tot en met 8.

Dit betekent dat een deel van de dertien-

de maand (het deel dat overeenkomt met

het bedrag van de vakbondscontributie)

netto (dus zonder aftrek van belasting en

sociale premies) aan de werknemer wordt

uitgekeerd. Het nettobedrag van de der-

tiende maand wordt op die manier hoger,

waardoor de werknemer een flink deel

van de betaalde contributie (veelal in de

orde van 40%) terugkrijgt. Dit levert ook

voordeel op voor de werkgever, omdat er

geen sociale premies ingehouden hoeven

te worden. Een voorbeeldberekening

staat bij dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: werkgeverszaken).

Dit jaar nog afhandelen

Personeelsleden moeten het ingevulde

aanvraagformulier met een betalingsbe-

wijs (verklaring vakbond of kopie van een

afschrift van betaling) zo snel mogelijk

aan hun werkgever of administratiekan-

toor opsturen, zodat dit in de maand

december uitbetaald kan worden. De ver-

rekening dient uiterlijk in de dertiende

maand van 2005 plaats te vinden (uitbet-

aling van de contributie in 2006 over 2005

is niet mogelijk). Voor de pensioengrond-

slag heeft dit geen gevolgen. Het kan

alleen een klein effect hebben op de ww-

of wao-uitkering als de werknemer voor

1 januari 2006 werkloos wordt of de eer-

ste ziektedag heeft.

De werkgever dient te controleren of de

contributie is betaald aan een erkende

vakbond. Deze staan vermeld bij dit

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

geverszaken). Ook moet de werkgever

toezien op een juist gebruik van de rege-

ling. Deze vakbondsregeling valt onder de

sector-CAO en behoort tot de primaire

arbeidsvoorwaarden. Besturen hoeven

deze regeling niet vaststellen, omdat deze

niet onder de CAO-po valt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Uitleg functieongeschiktheids-
advies

Er is onduidelijkheid ontstaan over

de vraag wie bij langdurige ziekte

van personeel een functieonge-

schiktheidsadvies (foa) moet afge-

ven. Als een aanvraag werd inge-

diend bij UWV kreeg de werkgever

een melding dat per 1 juli 2005 het

ABP deze werkzaamheden had over-

genomen. De ministeries van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en

Binnenlandse Zaken (BZK) hebben nu

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
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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 Alge-

meen 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


Helpdesk vaker gebeld en
gemaild 

De helpdesk van VOS/ABB wordt

steeds vaker gebeld en gemaild. Dat

blijkt uit de cijfers over de maanden

juli, augustus en september.

In het derde kwartaal van dit jaar namen

de leden van VOS/ABB in totaal 2478

keer contact op met de heldesk. Er kwa-

men 1550 vragen binnen per e-mail en

928 per telefoon. Opmerkelijk is dat er

ook in de doorgaans rustige zomermaan-

den juli en augustus relatief veel hulpver-

zoeken binnenkwamen. 

Er is sprake van een voortdurend stijgen-

de lijn van het aantal contacten met de

VOS/ABB-helpdesk. Zo kwamen in het

derde kwartaal van 2003 in totaal 766 

e-mails binnen. Het jaar daarop waren dat

er in dezelfde periode al 1260, terwijl het

er in juli, augustus en september van dit

jaar dus 1550 waren. De bezetting van de

helpdesk is daarom intussen ook uitge-

breid.

In oktober is inmiddels een nieuwe mijl-

paal gepasseerd. Het totale aantal e-mails

dat bij de helpdesk is binnengekomen,

overschreed vorige maand de 15.000.

Voor meer informatie over wat de

VOS/ABB-helpdesk voor u kan beteke-

nen, kijkt u op www.vosabb.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Koken met Klasse 

Minister Hans Hoogervorst van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(VWS) heeft in Utrecht de kick-off

gegeven voor het project ‘Koken met

klasse’. Hoogervorst kreeg daarbij

van voorzitter Paul Rosenmöller van

de Stuurgroep Convenant Overge-

wicht het actieplan ‘Energie in

balans’ aangeboden. 

‘Koken met klasse’ is vooralsnog een

pilotproject dat begin 2006 op een aantal

basisscholen in Amsterdamse achter-

standswijken start. Doel is kinderen te

leren wat gezond eten is. Ze krijgen een

dag les van een diëtiste, gaan met haar

boodschappen doen en gaan vervolgens

ook koken. Ze krijgen daarbij hulp van res-

taurant Fifteen, dat werkloze jongeren

opleidt tot kok. Ook worden sporters,

acteurs en artiesten (rolmodellen) uitgeno-

digd om over hun eetpatroon te vertel-

len. 

Binnen het project is veel aandacht voor

allochtone eetculturen en gezonde multi-

culturele gerechten. Dit omdat juist veel

allochtone kinderen te dik zijn, terwijl voe-

dingsadviezen meestal zijn gericht op

autochtone eetgewoonten.

‘Koken met klasse’ wordt gefinancierd uit

bijdragen van de Stichting Doen, de Stich-

ting Kinderpostzegels, restaurant Fifteen

en Princess, een fabrikant van huishoude-

lijke apparatuur. Projectleider Linda Hend-

rix: ‘Vooralsnog kost het de deelnemende

scholen dus niets. Hoe het na de pilot ver-

der gaat, is nog niet bekend. Maar scholen

die belangstelling hebben, kunnen al wel

contact met ons opnemen. Als het suc-

cesvol is, gaan we er zeker mee door.’
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‘Koken met klasse’ is te vinden op de

website www.diversion.nl. In het novem-

ber-nummer van Over Onderwijs, dat bin-

nenkort verschijnt, staat meer over dit

project.


Scholen deskundiger met 
dyslexie

Scholen worden steeds deskundiger

in het omgaan met leesproblemen en

dyslexie. In het kader van Masterplan

Dyslexie heeft de projectgroep WSNS

Plus activiteiten in gang gezet voor

scholen, ouders en lerarenopleidin-

gen. 

Veel van de maatregelen zijn en worden

ontleend aan de protocollen voor de ver-

schillende onderwijssectoren. Op alle

scholen voor primair en voortgezet onder-

wijs zijn deze standaardwerken inmiddels

beschikbaar en kunnen leraren en zorgbe-

geleiders putten uit de vele praktische

tips en handreikingen. In samenwerkings-

verbanden primair en voortgezet onder-

wijs heeft het onderwerp de aandacht.

Dat heeft geresulteerd in een nauwkeuri-

gere screening van leerlingen en het stre-

ven naar een grotere vakbekwaamheid

van personeel. In een groeiend aantal

scholen worden gerichte preventie en

aanpak van leesproblemen en dyslexie

omgezet in beleid. Dat betekent dat niet

langer incidentele acties worden onderno-

men, maar dat een vast stramien wordt

ontwikkeld.

Ook voor ouders is hard gewerkt aan

goede informatievoorziening over leespro-

blemen en dyslexie. Recent is de website

www.steunpuntdyslexie van de ouderver-

eniging Balans gelanceerd. Ouders en

geïnteresseerden kunnen daar met al hun

vragen terecht. Op de website staat

recente en betrouwbare informatie. Ook

komen er handreikingen op te staan die

ouders kunnen helpen om in nauw over-

leg met scholen hun kinderen te helpen.

Er zijn drie videoproducties gemaakt die

kunnen helpen om de aanpak van leespro-

blemen en dyslexie op een hoger niveau

te brengen. Er is zowel een film over de

aanpak in het primair onderwijs als over

de aanpak in het voortgezet onderwijs.

Een algemene productie informeert de kij-

kers in brede zin over de mogelijkheden

die er zijn om kinderen met leesproblemen

en dyslexie gericht te helpen.

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

info@wsnsplus.nl.


Problemen met rugzakje 

Ouders van leerlingen met een handi-

cap, ziekte of stoornis kunnen nog

onvoldoende kiezen of zij hun kind

speciaal dan wel regulier onderwijs

laten volgen. Dat staat in een rapport

van de Advies Commissie Toelating

en Begeleiding (ACTB) dat minister

Maria van der Hoeven onlangs heeft

aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Ouders ondervinden vooral problemen als

hun kind naar het voortgezet (speciaal)

onderwijs wil. Voor zeer moeilijk lerende

kinderen met gedragsproblemen en voor

kinderen met een aan autisme verwante

stoornis (ASS) is nauwelijks geschikt

onderwijs te vinden of zijn er lange wacht-

lijsten. Veel van deze kinderen komen

noodgedwongen thuis te zitten.

|                 | jaargang 7 | 18 nov 2005 | nr. 166

Unicef en het Wereldklassenfeest

Bij deze nieuwsbrief zit een kleurige flyer met informatie over het project

Wereldklassen van Unicef. VOS/ABB steunt dit project vanuit de gedachte

‘Onderwijs voor álle kinderen in de hele wereld’. Dit sluit helemaal aan bij

het motto van de openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Al tachtig leden van VOS/ABB doen mee met Wereldklassen. Zij zijn met hun leerlin-

gen actief om Unicef te steunen bij onderwijsactiviteiten in de derde wereld. Tachtig

actieve Wereldklassen is een mooi resultaat, maar het kan natuurlijk altijd nog beter!

Ook meedoen aan Wereldklassen? Meldt u aan via www.unicef.nl of www.vosabb.nl.

Alle leden die meedoen aan Wereldklassen, worden uitgenodigd voor het grote

Wereldklassenfeest met Sipke Jan Bousema op 30 maart. Dat belooft een heel leuke

middag te worden in het Afrikamuseum in Berg en Dal.

Komt u naar het feest? Geef dat dan even door aan VOS/ABB, via www.vosabb.nl of

via Anja van Rossum, 0348-405282, avanrossum@vosabb.nl of unicef@vosabb.nl.

Dit feest wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal belangeloze sponsors. Wie

dat zijn, vindt u ook op onze website.



Daarnaast constateert de ACTB dat zorg-

leerlingen nog lang niet altijd terecht kun-

nen op reguliere scholen. De leerlingge-

bonden financiering (LGF) maakt het op

papier mogelijk om deze kinderen in de

vorm van het zogenoemde rugzakje aan-

vullende middelen te geven, zodat ze naar

een gewone school kunnen. In de praktijk

blijkt dat echter zeer moeizaam.

Het volledige rapport van de ACTB staat

bij dit bericht op www.vosabb.nl (dossier

WSNS).

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl


Ondersteuning voor PCL’s

WSNS Plus meldt dat er 17 voorstel-

len zijn gehonoreerd voor ondersteu-

ning van Permanente Commissies

Leerlingzorg (PCL) in samenwer-

kingsverbanden. Elk voorstel krijgt

voor in totaal twee dagen een des-

kundige toegewezen die de onder-

steuning in de PCL uitvoert. Daar-

naast betaalt WSNS Plus per voorstel

5000 euro, die naar eigen inzicht kan

worden ingezet.

Tijdens de PCL-conferentie op 4 novem-

ber vorig jaar bleek dat er grote behoefte

is aan ondersteuning op maat. WSNS

Plus begon daarom voor de zomervakan-

tie met het project ‘De PCL in het Samen-

werkingsverband’. Projectleider sturing en

management van WSNS Plus, Jos van

der Pluijm: ‘Er bleek vooral behoefte aan

praktijkvoorbeelden, ontmoetingsmoge-

lijkheden, vormen van scholing en instru-

menten en methodieken. Thema’s als

handelingsgerichte diagnostiek, rugza-

kleerlingen, het terugkoppelen van PCL-

informatie naar het samenwerkingsver-

band, de positionering van de PCL en de

PCL-criteria werden ook vaak genoemd.’ 

Van der Pluijm vervolgt: ‘Het doel van dit

project is om PCL’s in de samenwerkings-

verbanden zo goed mogelijk te onder-

steunen. Voornamelijk als het gaat om de

PCL als inhoudelijk deskundige, als een

kwalitatief goed instrument en als het

gaat om de afstemming met andere

instanties, zoals scholen, besturen, jeugd-

zorg en REC’s.’

Voorwaarden

De 17 gehonoreerde voorstellen die elk

voor twee dagen een deskundige en 5000

euro krijgen, moeten aan drie voorwaar-

den voldoen. De PCL (of het samenwer-

kingsverband) draagt zelf ook minimaal

5000 euro bij om de eigen ondersteuning

mogelijk te maken, de opbrengsten wor-

den landelijk beschikbaar gesteld en de

PCL committeert zich aan de uitvoering

van het eigen plan.

De uitvoering is dus van start gegaan.

Rond februari wordt een aantal projecten

uitvoerig besproken in Plein Primair.

Voor meer informatie over het project kunt

u contact opnemen met de inhoudelijk

coördinator, Toon Kuijs: 06-15026066,

t.kuijs@aps.nl.

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

info@wsnsplus.nl
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De bestuurscommissie Proloog is het

bestuur van alle openbare

basisscholen (16) en een school voor

speciaal basisonderwijs in de

gemeente Leeuwarden.

In 23 schoolgebouwen werken 

±450 personeelsleden en ontvangen

±4000 leerlingen onderwijs.

De algemene directie heeft de

dagelijkse bestuurlijke

verantwoordelijkheid. De scholen

worden ondersteund door het

bestuursbureau.

Kenmerken:

• onderwijs met oog en oor voor

kinderen

• respect en zorg voor een ieder

• samenwerkend leren met als doel

het maximale resultaat

• verschillen zien als inspiratiebron

• speerpunten zijn ict, kwaliteitszorg

en deskundigheidsbevordering

Samenwerking tussen de scholen

wordt stap voor stap uitgebouwd,

waarbij het eigen onderwijsprofiel 

van iedere school is gegarandeerd.

Een aantal scholen ontwikkelt zich 

tot brede buurtschool.

De scholen staan verspreid over de

stad Leeuwarden en de dorpen

Wirdum, Goutum en Lekkum.

primair openbaar onderwijs leeuwarden  
oostergoweg 6    8932 pg  leeuwarden    

telefoon 058 234 75 20    fax 058 294 89 39

info@proloogleeuwarden.nl    www.proloogleeuwarden.nl   

onderwijs met visie
De Bestuurscommissie PROLOOG zoekt voor haar school voor speciaal basisonderwijs 
‘de Trilker’ een

enthousiaste en inspirerende
directeur m/v (wtf. 1,0000)
De Trilker is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die zich
onderscheidt van andere basisscholen door de aanpak en de inhoud van het onderwijs.
De school wil onderwijs van een hoge kwaliteit verzorgen voor een groep leerlingen, die 
binnen het gewone basisonderwijs niet kan bereiken wat in principe tot hun mogelijkheden
behoort. De sfeer op school is er op gericht om leerlingen plezier, zelfvertrouwen en motivatie
te geven om voor hen soms moeilijke zaken aan te pakken.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site www.trilker.nl 

wij zoeken iemand die:
• leiding weet te geven aan de onderwijskundige en pedagogische processen 

binnen het speciaal onderwijs op basis van kennis en ervaring 
• in staat is een visie te ontwikkelen en vorm te geven samen met ouders en team 
• gevoel heeft voor en sturing geeft aan goede verhoudingen in de relatie met leerlingen,

leerkrachten, ouders, bestuur en externe instanties
• op de hoogte is van recente ontwikkelingen 
• affiniteit heeft met de doelgroep
• ervaring heeft met het werken in heterogene groepen en bereid is dit verder uit te bouwen
• een team kan binden en coachen
• besluitvaardig is en kan delegeren
• aantoonbare ervaring heeft binnen het onderwijs als leidinggevende
• mensen aanspreekt op hun functioneren, verantwoordelijkheden en kwaliteiten
• over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt

wat kunnen wij bieden
Een afwisselende directeursfunctie op een school met een enthousiast team,
leuke kinderen, een prettige werksfeer en een betrokken oudergroep.

salariëring
Aanstelling directeursfunctie conform RPBO in directieschaal DB 
(maximumsalaris €4061,- per maand bij een wtf. van 1,0000).

wilt u meer weten?
Voor informatie over de school en onderwijsinhoud kunt u contact opnemen met de heer 
Germ Beeksma (wrnd. directeur), tel. (058)212 5818 (school) en (058)266 2652 (privé),
voor informatie over de functie met de heer Sijbe de Jong, lid algemene directie,
tel. (058)234 7520. Voor informatie over PROLOOG, zie www.proloogleeuwarden.nl 

gaat u solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag 
uiterlijk 5 december 2005. U kunt uw brief sturen naar de Bestuurscommissie PROLOOG,
t.a.v. Sijbe de Jong, lid algemene directie, Oostergoweg 6, 8932 PG Leeuwarden,
of per e-mail: info@proloogleeuwarden.nl

Een assessment of psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
De eerste ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 21 december.

Deze vacature wordt intern en extern opengesteld.


