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Aanbod collectieve zorgverzekering OHRA

jaargang 7 | 16 dec 2005 | nr. 18

VOS/ABB biedt in samenwerking met

Aon-verzekeringen een collectieve

zorgverzekering aan. Dit collectieve

contract betreft de zorgverzekering

van OHRA voor een looptijd van drie

jaar. VOS/ABB-leden zijn vrij om van

dit sterk concurrerende aanbod

gebruik te maken.

Het pakket van OHRA omvat een basis-

verzekering, een aanvullende verzekering

en een aparte verzekering voor tandarts-

kosten. Het is een restitutieverzekering

met maximale keuzevrijheid voor zorgaan-

bieders. De basisverzekering kost 

976 euro per jaar. Dit is de laagste premie

in de branche. Bij jaarlijkse betaling geldt

3% korting: 947 euro per jaar. 

Het aanvullend pakket 2 kost 13,50 euro

per maand. Het is voor medewerkers van

VOS/ABB-leden aangevuld met logopedie

(volledige dekking), fysiotherapie (met

50% uitgebreid naar 14 behandelingen)

en psychologie (met 50% uitgebreid naar

een maximale vergoeding van 750 euro

per jaar). De tandartsverzekering kunt u

apart afsluiten voor 11 euro per maand

voor een verzekerd bedrag van 250 euro.

Voor kinderen tot 18 jaar zit de tandarts-

verzekering in de basisverzekering.

Orthodontie is in het aanvullend pakket 2

gratis gedekt tot 1000 euro.

Met OHRA is afgesproken dat de premie

maximaal 3% per jaar mag stijgen. Gedu-

rende de contractsperiode zal geen selec-

tie plaatsvinden voor nieuwkomers voor

de aanvullende dekking en de tandarts-

verzekering, met uitzondering van de luxe

pakketten ‘aanvullend 4’, ‘aanvullend 5’

en ‘tand uitgebreid’. Kinderen ouder dan

18 jaar die deel uitmaken van het gezin,

kunnen gebruikmaken van de collectivi-

teitskorting. Gepensioneerden kunnen

ook gebruikmaken van het aanbod. 

Meer actuele informatie op

www.vosabb.nl. Zie ook

www.myaon.nl/zorg/zorgverzekering.jsp.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl




Brief naar Tweede Kamer over
zorgplicht

Het is op zich goed dat de scholen

de ruimte krijgen om in samenwer-

king met andere organisaties de zorg

voor hun leerlingen vorm te geven.

Maar de overheid moet wel bepaalde

verantwoordelijkheden behouden,

waaronder een adequate financie-

ring. Dat staat in een brief van onder

meer VOS/ABB aan de Vaste Kamer-

commissie voor Onderwijs. 

‘De invoering van de zorgplicht leidt tot

een andere verantwoordelijkheidsverde-

ling tussen rijksoverheid en onderwijsveld.

Deze verantwoordelijkheid komt dicht bij

het uitvoerend veld te liggen, maar dat

ontslaat de rijksoverheid niet van de eigen

verantwoordelijkheid te zorgen voor toe-

reikende condities’, zo staat in de brief.

Onder meer de positie van eenpitters,

besturen van agrarische opleidingscentra,

scholen voor speciaal onderwijs, praktijk-

onderwijs en speciaal basisonderwijs

vraagt aandacht vanwege hun doorgaans

geringe omvang in combinatie met de

grote rol die veel van hen op het vlak van

de onderwijszorg spelen.

VOS/ABB en de collega-organisaties wil-

len graag snel aan de slag om in goede

dialoog met het onderwijsveld en in

onderhandeling met de minister van OCW

invulling te geven aan de balans tussen

‘vrijheid, blijheid’ en verantwoordelijke

keuzes. De brief aan de Vaste Kamercom-

missie voor Onderwijs staat op

www.vosabb.nl (dossiers:

Onderwijs/WSNS en LGF).

Informatie: Henk Keesenberg, 

06-22939665, hkeesenberg@vosabb.nl


Tweede Kamer hecht aan 
regionale platforms

Een meerderheid in de Tweede

Kamer lijkt er bij minister Maria van

der Hoeven van OCW op aan te zul-

len dringen het voortbestaan van de

regionale platforms voor de onder-

wijsarbeidsmarkt financieel veilig te

stellen. De platforms zijn nog maar

twee jaar geleden opgericht voor

een regionale aanpak van perso-

neelsproblemen in het onderwijs. Ze

kunnen nu nog niet zonder financiële

steun.

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

(SBO) had hierover een brandbrief

gestuurd aan minister Maria van der Hoe-

ven en de Vaste Kamercommissie voor

Onderwijs. Volgens het SBO, waarin

VOS/ABB participeert, is er drie jaar lang

een miljoen euro nodig om te voorkomen

dat de platforms een stille dood sterven.

Tot nu toe heeft het SBO er zelf 1,3 mil-

joen euro in gestoken, zonder een beroep

te doen op OCW. Maar er is inmiddels

flink bezuinigd op de SBO-middelen,

zodat het sectorbestuur dit niet meer kan

betalen.

Binnen de platforms werken schoolbestu-

ren en lerarenopleidingen samen. Omdat

de onderwijsarbeidsmarkt een regionaal

karakter heeft, zijn er inmiddels 40 regio-

nale platforms opgericht. Zij ondernemen

activiteiten om vraag en aanbod van

onderwijspersoneel op elkaar af te stem-

men. Ook landelijke partijen weten de

weg naar de platforms te vinden. Zo heeft

het ministerie van OCW zelf door gebruik

te maken van deze organisaties begin dit

jaar de risicoregio's zeer vlot gestalte

kunnen geven. 

Ook in de toekomst wil de minister er

gebruik van blijven maken, vooral in

gebieden waar grote knelpunten in de

personeelsvoorziening voor het onderwijs

worden verwacht. Zo wordt overwogen

een convenant af te sluiten over het

behoud van jonge afgestudeerde leraren

en de doorstroom van leraren uit het po

naar het vo. De aanpak is dus succesvol

en voorziet in een behoefte. Voorzitter Jan

Franssen van het SBO vraagt de minister

daarom met klem om de regionale plat-

forms te redden.

D66-Kamerlid Ursie Lambrechts heeft dit

pleidooi overgenomen in een amende-

ment dat zij tijdens de begrotingsbehan-

deling heeft ingediend. Het lijkt erop dat

een Kamermeerderheid haar steunt.

De brieven die naar de minister en de

Kamercommissie zijn gegaan, staan op

www.vosabb.nl 

(dossier: werkgeverszaken). 

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl
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VOS/ABB 
Wereldklassenfeest!

Met Sipke Jan Bousema

Uitreiking van de 

Wereldklassen Trofee

Donderdag 30 maart, 

Afrikamuseum, Berg en Dal

Aanmelden via www.vosabb.nl




Instrument voor beleidsruimte

Er is een nieuw en eenvoudig reke-

ninstrument beschikbaar voor het

maken van een meerjarenbegroting

met beleidsruimte bij lumpsumbeko-

stiging. Het zit in de Toolbox op de

website www.vosabb.nl.

Het instrument is ontwikkeld door

VOS/ABB in samenwerking met het

schoolbestuur De Basis in Arnhem, een

van de deelnemers aan de pilot lumpsum.

Dit schoolbestuur werkt al sinds 1 januari

2004 met geld in plaats van fre's. 

Het instrument is al langere tijd als

opbrengst van de pilot beschikbaar, mede

dankzij Cor Slok van De Basis. Er zijn al

veel schoolbesturen die het gebruiken om

zich voor te bereiden op de komst van

lumpsum. Suggesties voor aanvullingen

en verbeteringen zijn inmiddels verwerkt.

De versie die nu in de toolbox zit, is dan

ook een beproefde versie.

Met het instrument is het mogelijk een

meerjarenbegroting voor een basisschool

te maken en een functiebouwwerk uit te

werken op basis van de eigen beleidsvisie

en de beschikbare budgettaire kaders.

Omdat de schotten onder lumpsum niet

meer bestaan, is het ook mogelijk de mid-

delen daar in te zetten waar het vanuit de

eigen beleidsvisie het meest gewenst is.

Dit uiteraard binnen de kaders van het

gemeenschappelijk op bestuursniveau

afgesproken beleidskader. 

Het instrument is met name gemaakt voor

schoolbesturen met meerdere scholen die

als één organisatie willen fungeren en uit-

gaan van onderlinge solidariteit binnen

redelijke kaders. 

Op www.vosabb.nl (dossier: financiën/

lumpsum) zijn een uitgebreid achtergrond-

artikel en een powerpointpresentatie

opgenomen. Het instrument zelf is een-

voudig te bedienen en heeft een beknopte

handleiding. Alle baten kunnen met het

instrument worden berekend. Tevens

brengt het de lasten systematisch in

kaart. Het toont ook grafisch een totaal-

overzicht met het saldo, zodat dit bijvoor-

beeld aan de medezeggenschapsraad

duidelijk kan worden overgebracht.

Het instrument is met name bedoeld voor

de individuele school om te gebruiken

binnen de gezamenlijk afgesproken

kaders. Dat maakt het wenselijk om de

uitkomsten van de afzonderlijke scholen

ook te kunnen verzamelen op bestuursni-

veau. Ook daarvoor is een instrument

gemaakt dat afgestemd kan worden op

elke bestuursgrootte. 

Een bestuur dat graag zo’n maatwerkin-

strument wil, kan daarvoor een aanvraag

indienen bij senior beleidsadviseur Bé

Keizer via een online aanvraagformulier bij

betreffende artikel (dossier:

financiën/lumpsum). Voor leden van

VOS/ABB is dit gratis. Voor niet-leden zijn

er geringe kosten aan verbonden. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


WvPO start onderhandelingen

De Werkgeversvereniging Primair

Onderwijs (WvPO) is begonnen met

de onderhandelingen met de werkne-

merscentrales over de decentrale

arbeidsvoorwaarden. Het streven is

om uiterlijk op 1 april een CAO-PO

voor de periode 1 augustus 2006-1

augustus 2008 af te sluiten. 

De WvPO en de centrales hebben

onlangs hun inzetten uitgewisseld. Wat

die exact inhouden, staat op

www.vosabb.nl/wvpo. Daar vindt u ook

een nadere concretisering van de werkge-

versinzet.

De partijen moeten ook afspraken maken

over de doordecentralisatie van secundai-

re arbeidsvoorwaarden vanuit het RPB

WPO/WEC naar de CAO-PO. Verschillen-

de werkgroepen zijn aan de slag gegaan

om met concrete teksten en voorstellen

naar de overlegtafel te komen. Op korte

termijn proberen partijen afspraken te

maken over de reiskostenvergoedingen

en levensloopregeling.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl of

Frans Smidt, 0348-404803,

fsmidt@vosabb.nl


Extra geld voor strijd tegen 
analfabetisme

Het ministerie van OCW trekt voor de

komende vijf jaar 20 miljoen euro

extra uit om het analfabetisme in

Nederland tegen te gaan. Het geld

gaat niet alleen naar de bestrijding

van lees- en schrijfproblemen, maar

ook naar het op jonge leeftijd voor-

komen van laaggeletterdheid.

Werkgevers en gemeenten krijgen een

actieve rol, zo staat in het rapport 'Van 

A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggelet-

terdheid 2006-2010' dat minister Maria

van der Hoeven en de staatssecretarissen

Marc Rutte en Medy van der Laan van

OCW naar de Tweede Kamer hebben

gestuurd. 

De afgelopen jaren is het analfabetisme
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vooral bestreden door zoveel mogelijk

mensen een taal- of schrijfcursus aan te

bieden. Dat gaat door, maar het aanvals-

plan is ook gericht op het voorkomen van

laaggeletterdheid door al in een vroeg sta-

dium in te grijpen. Dat kan in de vorm van

voor- en vroegschoolse educatie. De aan-

pak moet volgens het ministerie zo dicht

mogelijk bij de mensen plaatsvinden, dus

op gemeentelijk en provinciaal niveau. De

ambitie is dat gemeenten en provincies

samen met scholen, werkgevers, bibliot-

heken en andere betrokken partijen een

actieplan opstellen. Daarbij kunnen ze

ondersteuning krijgen van het Rijk.

Bestaande acties kunnen als voorbeeld

dienen, zoals het project 'Alle ouders

doen mee' dat in Rotterdam is geïnitieerd.

Dit is een project waarbij ouders op de

school van hun kinderen een lees- en

schrijfcursus kunnen krijgen. Een ander

initiatief is dat bibliotheken met toeganke-

lijke boeken een ‘makkelijk lezen-plek’

inrichten voor volwassenen en kinderen. 

Het aanvalsplan 'Van A tot Z betrokken'

staat op de website www.vosabb.nl 

(dossier: WSNS).

Informatie: Roel Weener, 0348-405224,

rweener@vosabb.nl 


Extra onderwijsachterstandsgeld

De toekenning van het aantal fte’s

per eenheid schoolgewicht gaat

omhoog van 0,0409 naar 0,0503 per

leerling. Dat blijkt uit de regeling

voor extra achterstandsmiddelen

voor basisscholen voor het huidige

schooljaar.

Vanaf pagina 11 in het Gele Katern 2005

(5) is de regeling uiteengezet. In de rege-

ling is ook vermeld dat deze alleen geldt

voor het schooljaar 2005-2006. Voor de

jaren daarna worden de middelen toege-

voegd aan het budget voor de gewichten-

middelen. Het geld komt dan via lump-

sum beschikbaar.

Het aantal fte per eenheid schoolgewicht

(gewichtsleerling) gaat dus van 0,0409 fte

naar 0,0503 fte per leerling. Ter vergelij-

king: het aantal fre’s van de ‘oude’ syste-

matiek gaat van 7,32 fre naar 9,00 fre per

leerling.

De 0,0503 fte per leerling wordt op basis

van de GPL omgerekend in een vast

bedrag plus een leeftijdsafhankelijk

bedrag per schoolgewicht. Dat is al gefor-

maliseerd in het bekostigingsbesluit WPO

voor de periode lumpsum.

De lumpsumbekostiging kan er daardoor

per 1 augustus 2006 gunstig uitzien. Maar

daarbij geldt wel dat de extra achters-

tandsmiddelen die dit schooljaar apart in

geld worden toegerekend, dan onderdeel

uitmaken van de personele lumpsumbe-

kostiging.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Achterstandsdrempel gaat
mogelijk omlaag

De drempel voor scholen om extra

geld te krijgen voor achterstands-

leerlingen gaat mogelijk omlaag van

6,4 naar 3%. Dat heeft minister Maria

van der Hoeven gezegd tijdens de

behandeling van de onderwijsbegro-

ting in de Tweede Kamer.

De uitspraak van de minister is vooral

voor de scholen op het platteland goed

nieuws. Maar het duurt nog wel even

voordat het extra geld eventueel beschik-

baar komt, omdat Van der Hoeven er nu

geen ruimte voor zou hebben in haar

begroting. De verlaging van de achter-

standsdrempel kost naar schatting 80 mil-

joen euro.

De Tweede Kamer had er bij de minister

op aangedrongen om de drempel te verla-

gen. Die wens hangt samen met de nieu-

we gewichtenregeling, die minder gunstig

uitpakt voor de zogenoemde witte ach-

terstandsscholen dan de minister had

becijferd. GroenLinks had graag gezien

dat de drempel helemaal verdween, maar

kreeg daarvoor geen steun.

De nieuwe gewichtenregeling die ingaat in

2007 gaat niet meer uit van etniciteit maar

van het opleidingsniveau van de ouders.

Dit moet er volgens Van der Hoeven toe

leiden dat de achterstandsgelden eerlijker

worden verdeeld. Nu gaat het meeste

achterstandsgeld naar de grote steden,

omdat daar de scholen staan met de

meeste leerlingen van allochtone afkomst.

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl


Website onderwijspaleis.nl 
geopend

Minister Maria van der Hoeven van

onderwijs heeft onlangs de website

www.onderwijspaleis.nl geopend.

Deze site met informatie over huis-

vesting van scholen is een initiatief

van de gezamenlijke besturenorgani-

saties in het onderwijs, waaronder

VOS/ABB.

De website wordt gefinancierd door het

ministerie van OCW en richt zich zowel op
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primair als het voortgezet onderwijs. Hij is

bedoeld om scholen te informeren over

nieuwe vormen van huisvesting in ver-

band met onderwijskundige vernieuwin-

gen en vormen van samenwerking. Voor-

beelden hiervan zijn de opkomst van de

brede school, kleinschaliger onderwijs, de

komst van de computer in de school, het

studiehuis, leerdomeinen en vraagge-

stuurd onderwijs.

De site bevat een database met projecten

die de afgelopen jaren zijn ingediend voor

de scholenbouwprijs. Via een zoekmachi-

ne kan de bezoeker van de site selecties

maken op onderwijssoort, bouwjaar,

omvang, plaats of postcode. Gebruikers

kunnen ook zelf projecten plaatsen op de

site. Het is de ambitie om elke nieuw

gebouwde school in de database te heb-

ben. Ook bevat de site een aantal andere

rubrieken, zoals een agenda met activitei-

ten op het gebied van onderwijshuisves-

ting, een toolbox met modellen en hand-

reikingen over huisvesting en links naar

andere websites met informatie over regel-

geving, onderwijsinnovatie en bouwen. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Functie-ongeschiktheidsadvies
blijft taak UWV 

Het UWV blijft de aangewezen

instantie voor het aanvragen van

functie-ongeschiktheidsadviezen

(foa's), ook na invoering van de WIA.

Hierover hebben de betreffende

ministeries een definitief akkoord

bereikt met UWV. 

De laatste maanden werden overheids- en

onderwijswerkgevers geconfronteerd met

de weigering van UWV om nog foa’s af te

geven. UWV oordeelde dat het foa geen

wettelijke taak van UWV is. Omdat UWV

alle niet-wettelijke taken afstoot, wilde de

instelling bij de invoering  van de WIA

stoppen met de uitvoering van de foa’s. 

In november gaf het ministerie van OCW

aan dat de ministeries van Binnenlandse

Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid met UWV overeenstemming hadden

bereikt over de uitvoering van het functie-

ongeschiktheidsadvies. Deze overeen-

stemming hield in dat het foa wel degelijk

moet worden aangemerkt als een wettelij-

ke taak, omdat het in de ambtelijke

rechtspositieregelingen is neergelegd.  

Toch stuurde UWV ook de afgelopen

maand nog verzoeken van werkgevers

om een foa te verrichten onbehandeld

retour. Uit contacten hierover met de

ministeries van OCW, SZW, BZK bleek

dat het overleg met het UWV over de uit-

voering van het foa nog gaande was. Het

overleg is op 6 december 2005 afgerond.  

Het volgende is afgesproken:

* UWV zal het foa blijven uitvoeren 

* De uitvoering van het foa zal plaatsvin-

den tijdens de poortwachterstoets c.q.

de WIA-keuring 

* De rechtspositionele regelingen waaron-

der het BZA zullen worden aangepast in

die zin dat het eerste moment waarop

een foa kan worden aangevraagd 21

maanden na de eerste ziektedag wordt

(thans 18 maanden) 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Melding geweld op school blijft
vrijwillig

Scholen worden niet verplicht om mel-

ding te maken van geweldsincidenten

en bedreigingen. Dat is de reactie van

minister Maria van der Hoeven van

OCW op een voorstel van Tweede-

Kamerlid Eric Balemans van de VVD.

Balemans zei bij de behandeling van de

begroting van OCW in de Tweede Kamer

dat hij 'alles boven water wil krijgen'.  Vol-

gens hem is er nu onvoldoende zicht op

de omvang en de ernst van geweld en

bedreigingen op scholen. De Inspectie

voor het Onderwijs liet eerder dit jaar een

soortgelijk geluid horen.

Maar de minister blijft erbij dat een wette-

lijke meldingsplicht niet nodig is. Dit

standpunt deelt ze met CDA-partijgenoot

in de Tweede Kamer, Jan de Vries. Wel

dringt Van der Hoeven er bij de scholen

op aan om geweldsincidenten en bedrei-

gingen te melden. Meer openheid is

gewenst, vindt ze.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


LPF: 'Geld nodig voor 
godsdienstleraren'

Er moet geld komen om godsdienst-

leraren en leraren levensbeschouwe-

lijke vorming in staat te stellen zich

verder te professionaliseren. Dat zegt

de LPF in een amendement dat tij-

dens de begrotingsbehandeling in de

Tweede Kamer is ingediend. Het

amendement kreeg steun van CDA,

ChristenUnie en SGP. 

LPF-Kamerlid Margot Kraneveldt zegt dat

het gaat om 200.000 euro. Zij wil daarmee

de beroepsgroep in staat stellen 'om een

kwaliteitsslag te maken', die nodig is als

gevolg van de invoering van de Wet BIO
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(Beroepen in het Onderwijs). Volgens deze

wet moeten godsdienstleraren en leraren

in levensbeschouwelijk en humanistisch

onderwijs ook aan bekwaamheidseisen

voldoen. 

Dat heeft gevolgen voor de rechtspositie

en honorering van deze leerkrachten.

Inmiddels zijn diverse organisaties, onder

woordvoerderschap van het Interkerkelijk

Contact voor Overheidszaken, bezig om

de bekwaamheidseisen vorm te geven. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl.


Overblijven: goed geregeld

Na de wetswijzigingen over de tus-

senschoolse opvang beraden veel

scholen zich op de (re)organisatie

van het overblijven. Dat blijkt uit de

grote belangstelling voor de confe-

renties die hierover zijn gehouden. Er

is inmiddels een informatieve bro-

chure beschikbaar.

In Rotterdam is zelfs een extra conferentie

georganiseerd vanwege de overweldigen-

de belangstelling. In deze bijeenkomsten

kregen de bezoekers informatie over de

maatschappelijke betekenis van opvang

en de gevolgen van de doorgevoerde

wetswijzigingen. De workshops gingen

over de mogelijkheden om tussenschool-

se opvang zelf of door anderen te laten

organiseren.

Voor wie deze informatie (nog eens) wil

lezen: de presentatie van de workshop

'TSO uitbesteden aan professionals', de

centrale inleiding op de conferenties en

de brochure ‘Overblijven: goed geregeld!’

zijn te downloaden op www.vosabb.nl

(dossier: school en omgeving). De bro-

chure kunt u ook gratis bestellen bij

VOS/ABB, via bestellijn@vosabb.nl.

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803,

fsmidt@vosabb.nl


Studiedag Jaarverslaglegging
een succes

Het liep storm voor de studiedag

over de jaarverslaggeving van

VOS/ABB en het Projectbureau

Lumpsum. Meer dan 100 bezoekers

kwamen naar Eemnes. Onderwerp

was de aanpak van de financiële

jaarverslaggeving, waarbij scholen

met een integrale bestuursvorm of

een bestuurscommissie te maken

krijgen met verschillen in de voor-

schriften van de gemeente en die van

OCW. 

Voorzitter Willem Wijntjes van de Com-

missie Besluit Begroting en Verantwoor-

ding voor de gemeente (BVV) ging aller-

eerst in op de achtergronden van dit

besluit. Het grote verschil tussen een

gemeentelijke huishouding en die van

scholen is volgens hem dat de gemeen-

te een zogenoemde verdeelhuishouding

is en de school niet. Scholen hebben

een financiële huishouding die uitgaat

van inkomsten en uitgaven. Hierdoor

wijken de gemeentelijke verantwoor-

dingsvoorschriften op een aantal onder-

delen af van het Burgerlijk wetboek,

waarop de onderwijsvoorschriften zijn

gebaseerd. 

Wijntjes gaf aan dat het voor gemeenten

mogelijk is in de gemeentelijke verorde-

ning (artikel 212 gemeentewet) bepalin-

gen op te nemen die specifiek voor het

openbaar onderwijs gelden. Een bepaling

dat voor het openbaar onderwijs een stel-

sel van baten en lasten van toepassing is,

kan een deel van de problemen helpen

oplossen. 

Een uitgebreider bericht en alle presenta-

ties van de studiedag staan op

www.vosabb.nl 

(dossier: financiën lumpsum). 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl.


Wet schooltijden spoedig in
Staatsblad  

De Wet schooltijden verschijnt bin-

nenkort in het Staatsblad. De scholen

kunnen per 1 augustus 2006 hun

roosters maken op basis van de

nieuwe bepalingen. 

De Wet schooltijden is op 15 november

door de Eerste Kamer aanvaard. Dat is

samengegaan met de Reparatiewet OCW

2005. De reparatiewet ondervangt ver-

scheidene omissies, waaronder ook die in

de Wet schooltijden.

Met deze wettelijke regeling is een einde

gekomen aan een jarenlange discussie.

Die ging in de Tweede Kamer vooral over

de mogelijke vierdaagse schoolweek. In

de praktijk bleken er overigens nauwelijks

scholen in de vierdaagse lesweek geïnte-

resseerd.

De tekst van de wet komt er als volgt uit

te zien (WPO artikel 8, zevende lid):

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:

a. De leerlingen in beginsel binnen een

tijdvak van 8 aaneensluitende schoolja-

ren de school kunnen doorlopen.
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b.De leerlingen in 8 schooljaren ten min-

ste 7520 uren onderwijs ontvangen, met

dien verstande dat de leerlingen in de

eerste 4 schooljaren ten minste 3520

uren onderwijs en in de laatste 4

schooljaren ten minste 3760 uren

onderwijs ontvangen, en aan de leerlin-

gen in de laatste 6 schooljaren ten

hoogste 7 weken van het schooljaar 4

dagen per week onderwijs wordt gege-

ven, die evenwichtig zijn verdeeld over

het schooljaar, bij een schoolweek van

in beginsel niet minder dan 5 dagen

onderwijs.

c. De onderwijsactiviteiten evenwichtig

over de dag worden verdeeld.

Meer op www.vosabb.nl 

(dossier: bestuur & management)

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl 


Wereldnieuws voor de kerst

Kort voor Kerstmis verschijnt het

nieuwe nummer van Wereldnieuws,

het kwartaalbulletin over het samen-

werkingsproject tussen VOS/ABB en

Unicef. 

In deze nieuwe uitgave een interview met

Madelon Cabooter, die enkele jaren voor

Unicef in Ghana heeft gewerkt. Zij vertelt

hoe Unicef het in Nederland ingezamelde

geld in Afrika besteedt. Verder informatie

over het Wereldklassenfeest dat

VOS/ABB op 30 maart organiseert voor

scholen die actief zijn voor Unicef. In het

bulletin staat de eerste foto van de

Wereldklassen Trofee, die wordt uitgereikt

aan een school die een originele actie

heeft bedacht om geld in te zamelen. De

uitreiking van de Trofee is straks een van

de programmapunten van het feest in het

Afrikamuseum in Berg en Dal. Dat feest

wordt overigens gefinancierd door spon-

sors die vermeld staan in Wereldnieuws.

Andere onderwerpen in Wereldnieuws:

een gesprek met VOS/ABB’er Johan Spit-

teler en een impressie van de Nationale

Unicef Loop, die veel scholen in het hele

land hebben georganiseerd. Wereld-

nieuws wordt op 21 december bij u

bezorgd, tegelijk met het nieuwe nummer

van Over Onderwijs. Daarin staat onder

meer een artikel over de manier waarop

de buitenschoolse opvang in Brussel is

geregeld: met behulp van bijstandsmoe-

ders en – vaders.

Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, 

lbeker@vosabb.nl
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Redactie:
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Martin van den Bogaerdt

Advertenties:

advertentie@vosabb.nl

Informatie over 

advertentietarieven:

www.vosabb.nl (ledenservice)

Laatste e-mailnieuwsbrief 
van 2005

Dit is de laatste nieuwsbrief voor

het primair onderwijs van 2005. 

De eerstvolgende nieuwsbrief voor het

po kunt u verwachten op vrijdag 20

januari. De eerste e-mailnieuwsbrief

van het nieuwe jaar wordt verzonden

op woensdag 18 januari.

VOS/ABB wenst u alvast een fijne

kerstvakantie en een goed nieuwjaar.



De Kring is een grote ( ruim 400 leerlingen) moderne school gelegen in Den Bonsen 
Hoek te Hellevoetsluis. De school wordt geleid door een managementteam. 
Wij streven ernaar, dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen in een rijke, veilige 
leeromgeving. Wij beschikken over moderne methodes en ICT speelt een belangrijke rol. Ons 
uitgangspunt is: Ontwikkelingsgericht / adaptief onderwijs

Wij zoeken een directeur, die:
- aantoonbaar voorstander van openbaar onderwijs is;
- visie heeft op,  aantoonbare ervaring heeft met, ontwikkelingsgericht onderwijs 

en dit kan vertalen naar beleid;

Vanwege de benoeming van de huidige directeur in een andere functie, 
ontstaat er per 1 januari 2006 een vacature op de Kring. 

obs de Kring Hellevoetsluis zoekt een

- leiding kan geven aan een complexe organisatie en hierin het team 
op een professionele wijze kan aansturen, stimuleren en motiveren; 

- beschikt over een flexibele instelling, goed kan samenwerken en delegeren.
De toekomstig directeur is integraal schoolleider.

 Wij bieden:
- een prettige werkomgeving met een enthousiast, betrokken team;
- een fulltime betrekking, volgens cao P.O., inschaling op DC-niveau.

De datum van indiensttreding zal in onderling overleg worden bepaald.

Op aanvraag is er een informatiepakket beschikbaar. 
U kunt dit opvragen bij de huidige directeur A.R. Oldenburg,
tel. 0181 318759. Bij hem kunt u ook telefonisch inlichtingen inwinnen. 
Verder kunt u onze website bezoeken op  www.basisschooldekring.nl

1 + 1
HELLEVOETSLUIS is een aantrekkelijke gemeente om te

wonen. Voorzieningen zoals winkels, scholen e.d. zijn

ruimschoots voorhanden. Ook zijn er volop recreatieve 

mogelijkheden  in de natuurrijke omgeving, zoals watersport, 

fietsen en wandelen.

Per 1 januari maken beide scholen deel uit van de Stichting 
voor Openbaar Onderwijs Voorne Putten en Rozenburg. Er 
is een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding berust bij de
Algemene Directie. Onder ons bestuur ressorteren 24 scholen 
voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal onderwijs en
1 school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs.
Ongeveer 5000 leerlingen volgen het onderwijs op onze
scholen.

De sollicitatiecode voor het openbaar onderwijs is van 
toepassing. Een werkbezoek of een assessment behoort 
tot de mogelijkheden. Sollicitatiegesprekken zijn gepland 
op 20 en 23 januari 2006.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie, binnen 14 dagen na

verschijning van deze advertentie, sturen naar

het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs VPR,

t.a.v. de algemeen directeur, Dhr. W.M. de Kam,

Postbus 412, 3220 AK te Hellevoetsluis.

U kunt uw sollicitatie ook e-mailen naar: 
w.dekam@doo.nl; cc: k.arnott@doo.nl

Houthoeffede
o.b.s.

Openbare Basisschool

De Kring

directeur

De Houthoeffe is een middelgrote school (ruim 230 leerlingen) gelegen in de wijk 
De Kooistee in een rustige woon- omgeving. Enkele uitgangspunten 
van onze school zijn:

- rekening houden met en respect hebben voor elkaar;
- samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staan centraal;
- wij houden rekening met de omstandigheden en mogelijkheden van elk kind;
- elk kind moet zich op onze school veilig kunnen voelen;
- ouders zijn onze partners in leren en opvoeden van hun kind.

Wij zoeken een directeur, die:
- aantoonbaar voorstander van openbaar onderwijs is;
- het onderwijskundig beleid van de school samen met teamleden 

en ouders kan vormgeven en uitvoeren;

Vanwege de herschikking van werkzaamheden van de huidige directeur 
ontstaat er per 1 augustus 2006 een vacature op de Houthoeffe.

obs de Houthoeffe Hellevoetsluis zoekt een

- bestaande tradities kan loslaten en openstaat voor nieuwe ideeën;
- in staat is een professionele organisatiecultuur te bevorderen;
- een coachende leiderschapsstijl heeft;
- oog, zorg en respect heeft voor kinderen ouders en team;
- transparant is in het maken van keuzes;
- sterk is in het halen en overbrengen van informatie;
- in het bezit is van een volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs.

De toekomstig directeur is integraal schoolleider.

 Wij bieden:
- een veranderingsbereid, gemotiveerd team;
- enthousiaste participerende ouders;
- modern aantrekkelijk schoolgebouw;
- een fulltime betrekking, volgens cao PO, inschaling op DB-niveau.

Op aanvraag is er een informatiepakket beschikbaar. 
U kunt dit opvragen bij de huidige directeur H.S.Feenstra, tel 0181 319993. 
Bij hem kunt u ook telefonische inlichtingen inwinnen.

directeur



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


