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MMiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr  HHooeevveenn  vvaann

OOCCWW  hheeeefftt  oopp  ddee  NNOOTT  iinn  ddee  JJaaaarrbbeeuurrss

iinn  UUttrreecchhtt  ddee  bbrroocchhuurree  ‘‘GGooeedd  oonnddeerr--

wwiijjssbbeessttuuuurr  pprriimmaaiirr  oonnddeerrwwiijjss’’  iinn  oonntt--

vvaannggsstt  ggeennoommeenn..  ZZee  ttoooonnddee  zziicchh  zzeeeerr

vveerrhheeuuggdd  oovveerr  hheett  ggeezzaammeennlliijjkkee  iinniittiiaa--

ttiieeff  vvaann  VVOOSS//AABBBB  eenn  ddee  AAllggeemmeennee

VVeerreenniiggiinngg  SScchhoooolllleeiiddeerrss  ((AAVVSS))..

De overhandiging aan de minister was

kort na de opening van de NOT in

Utrecht. Namens VOS/ABB was manager

verenigingszaken Joop Vlaanderen aan-

wezig. Ton Duif vertegenwoordigde de

AVS. De brochure biedt schoolbesturen

en –leiders een handvat bij het vormgeven

van een eigen code voor goed bestuur.

Minister Van der Hoeven liet weten dat ze

de brochure een zeer goed initiatief vindt.

Het is volgens haar belangrijk dat

VOS/ABB en AVS als grote spelers in het

onderwijsveld haar gezamenlijk hebben

opgesteld. Het is een goede start, vindt

de minister, op weg naar een governance-

code voor het gehele primair onderwijs.

Bouwstenen

In het voorjaar van 2005 brachten

VOS/ABB en de AVS al de gezamenlijke

brochure ‘Bouwstenen voor een manage-

mentstatuut’ uit. Aan de hand van die

brochure werd in veel onderwijsorganisa-

ties gediscussieerd over de verdeling

van taken en bevoegdheden. De nieuwe

brochure heeft tot doel om verdere dis-

cussie te stimuleren en ondersteunen. Het

plan is om later in het jaar een aantal uit-

werkingsregelingen bij de code te publi-

ceren.

Alle po-leden van VOS/ABB hebben de

brochure ‘Goed onderwijsbestuur primair

onderwijs’ net als de eerdere brochure

toegestuurd gekregen. U kunt ze ook gra-

tis downloaden op www.vosabb.nl (Publi-

caties/brochures). Daar staat ook vermeld

hoe u tegen betaling extra exemplaren

kunt bestellen.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl of Janine Eshuis,

0348-405267, jeshuis@vosabb.nl 

Joop Vlaanderen van VOS/ABB, Ton Duif van de AVS en minister Maria van der Hoeven van OCW




Digitalisering nieuwsbrief
VOS/ABB: meld u aan!

VVOOSS//AABBBB  ddiiggiittaalliisseeeerrtt  ddee  nniieeuuwwss--

vvoooorrzziieenniinngg  aaaann  hhaaaarr  lleeddeenn..  DDee

ppaappiieerreenn  vveerrssiiee  vvaann  ddee  ttwweeeewweekkeelliijjkk--

ssee  nniieeuuwwssbbrriieeff  eenn  ddee  ee--mmaaiillvveerrssiiee  ddiiee

oomm  ddee  wweeeekk  oopp  wwooeennssddaagg  vveerrsscchhiijjnntt,,

mmaakkeenn  ppllaaaattss  vvoooorr  eeeenn  pprriinnttvvrriieennddee--

lliijjkkee  ee--mmaaiillvveerrssiiee  ddiiee  eellkkee  wweeeekk  aaaann  uu

zzaall  wwoorrddeenn  vveerrzzoonnddeenn..  HHeett  iiss  eerrgg

bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  aallllee  lleeddeenn  vvaann

VVOOSS//AABBBB  éééénn  ooff  mmeeeerr  ee--mmaaiillaaddrreess--

sseenn  ddoooorrggeevveenn!!  DDeeggeenneenn  ddiiee  ddiitt

ddooeenn,,  mmaakkeenn  kkaannss  oopp  eeeenn  lleeuukkee  vveerr--

rraassssiinngg..

Het team Communicatie & Marketing van

VOS/ABB ontwikkelt momenteel een

nieuwe e-mailnieuwsbrief. De huidige

digitale nieuwsbrief, die tweewekelijks op

woensdag wordt verzonden, voldoet niet

meer optimaal aan de eisen die aan infor-

matievoorziening per computer worden

gesteld. Zo laat de printvriendelijkheid te

wensen over en is de verschijningsfre-

quentie te laag. De papieren nieuwsbrief

heeft het laatste nadeel ook, als gevolg

van het drukproces dat veel tijd in beslag

neemt en veel investeringen vergt.

De nieuwe e-mailnieuwsbrief van

VOS/ABB zal vanaf komend voorjaar elke

week naar alle leden worden verzonden. 

Zodra een exacte datum bekend wordt,

melden wij dat aan u. De nieuwe e-mail-

brief zal niet alleen ingaan op nieuws en

achtergronden over bestuur en manage-

ment in het onderwijs, maar ook op het

nieuwste aanbod van VOS/ABB Consul-

ting. Bovendien krijgt het Expertisecen-

trum Openbaar Onderwijs (ECOO) van

VOS/ABB zijn eigen plaats.

U zult natuurlijk ook, zoals u al gewend

bent van de papieren nieuwsbrief en

www.vosabb.nl, tegen aantrekkelijke

tarieven personeelsadvertenties kunnen

plaatsen. De ervaring van leden van

VOS/ABB die al via de huidige papieren

en digitale nieuwsbrief en de website

adverteren, is dat hun personeelsadver-

tenties zeer waardevolle reacties opleve-

ren. Ze worden immers gelezen door de

juiste doelgroep.

Geef uw mailadres door!

Het is van groot belang dat VOS/ABB de

beschikking krijgt over zoveel mogelijk e-

mailadressen van de leden. Het is uiter-

aard mogelijk om per school en/of

bestuur meerdere e-mailadressen door te

geven, zodat iedereen die dat binnen uw

organisatie wil, op de hoogte blijft van

onze berichtgeving. U maakt kans op een

leuke verrassing als u uw mailadres(sen)

doorgeeft. 

Dus ontvangt u nu nog geen e-mail-

nieuwsbrief van ons, geef dan snel uw 

e-mailadres(sen) aan ons door! Dat kan

heel gemakkelijk online via dit bericht op

www.vosabb.nl (homepage). 

Ook als u al onze huidige e-mailnieuws-

brief ontvangt, kunt u eventueel extra

mailadressen doorgeven, bijvoorbeeld van

uw medewerkers of andere geïnteresseer-

den.

VOS/ABB biedt u ook de mogelijkheid om

gratis Nieuwsplein toegestuurd te krijgen.

Dat is een e-mailnieuwsbrief met onder-

wijsnieuws van internet. 

Meer informatie over Nieuwsplein staat

ook op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur

& management/Informatievoorziening). 

Informatie: Jan Scholten, 0348-405235,

jscholten@vosabb.nl 


Frisse nieuwe scholen

RReecceenntt  ggeebboouuwwddee  sscchhoolleenn  ddiiee  pprroo--

bblleemmeenn  hheebbbbeenn  mmeett  hheett  bbiinnnneennkkllii--

mmaaaatt,,  wwoorrddeenn  ooppggeerrooeeppeenn  mmeeee  ttee

ddooeenn  aaaann  hheett  oonnddeerrzzooeekk  ‘‘FFrriissssee  nniieeuu--

wwee  sscchhoolleenn’’  vvaann  hheett  aaggeennttsscchhaapp  SSeenn--

tteerrNNoovveemm  vvaann  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann  EEccoo--

nnoommiisscchhee  ZZaakkeenn..

Dit onderzoek is een vervolg op het pro-

ject Frisse Scholen van SenterNovem. 

Dat project richtte zich op scholen met

(ver)bouwplannen, met het doel tegelijk

met de bouw of verbouwing het binnen-

milieu van de school te verbeteren. 

Inmiddels is gebleken dat niet alleen

oudere scholen last hebben van slechte

lucht in de lokalen, waardoor leerlingen en

leerkrachten minder goed presteren en

soms zelfs ziek worden. Ook in diverse

recent gebouwde scholen blijken proble-

men op te treden met de luchtkwaliteit en

het functioneren van de installaties voor

verwarming en ventilatie. 

Daarom is SenterNovem begonnen met

het onderzoek ‘Frisse nieuwe scholen’.

Het heeft advies- en onderzoeksbureau

moBius consult opdracht gegeven de

problemen bij recent opgeleverde scholen

te inventariseren, analyseren en

bespreekbaar te maken. 

Brochure

Op basis van de resultaten van dit onder-

zoek zal een derde Frisse Scholen-bro-

chure verschijnen. In deze publicatie wor-

den de meest voorkomende problemen

besproken en aangegeven hoe deze kun-

nen worden voorkomen. 

Om de problemen nog beter in kaart te
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brengen, zoekt SenterNovem nog scholen

met binnenklimaatproblemen die vanaf

2002 zijn gerealiseerd. Zij worden opge-

roepen zich aan te melden voor het

onderzoek. Dit kost de scholen zelf weinig

tijd. Als een school in het onderzoek

wordt betrokken, zal een deskundige de

situatie ter plaatse inventariseren. 

Van alle bezochte scholen wordt een

overkoepelende rapportage gemaakt,

waarin de problemen en oplossingsrich-

tingen staan beschreven. Deze rapporta-

ge zal ook aan de bezochte scholen wor-

den gestuurd.

Meer informatie staat op www.moBius-

consult.nl/frissescholen. Wilt u uw school

aanmelden, mail dan naar frissescho-

len@moBiusconsult.nl onder vermelding

van ‘project Frisse nieuwe scholen’ of bel

naar 0343-512886. 


Ouders willen flexibele bso in
school

MMeeeerr  fflleexxiibbiilliitteeiitt,,  ggooeedd  ppeerrssoonneeeell  eenn

nnaabbiijjhheeiidd  ttoott  ddee  sscchhooooll  zziijjnn  ddrriiee  ppuunn--

tteenn  ddiiee  oouuddeerrss  bbeellaannggrriijjkk  vviinnddeenn  vvoooorr

bbuuiitteennsscchhoooollssee  ooppvvaanngg..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt

oonnddeerrzzooeekk  vvaann  hheett  SSoocciiaaaall  eenn  CCuullttuu--

rreeeell  PPllaannbbuurreeaauu  ((SSCCPP))..

Het SCP interviewde voor het onderzoek

ouders en kinderen. Er werd gekeken naar

de punten die de geïnterviewden het

belangrijkst vonden. De ouders bleken de

meeste prioriteit te geven aan flexibiliteit.

Ze willen ‘s ochtends vroeg en laat in de

middag tot vroeg in de avond ruimere

openingstijden. Ze wensen ook ruime

mogelijkheden tot vakantieopvang.

Ouders die niet elke week op dezelfde

dagen bso nodig hebben, willen dat de

buitenschoolse opvang hier niet moeilijk

over doet.

Ouders benadrukken ook dat de kwaliteit

van het personeel hoog moet zijn en dat

het aantal kinderen per personeelslid

beperkt moet blijven. Ook willen ouders

het liefst dat de bso in het pand van de

school zelf zit of in de directe nabijheid

daarvan. Er wordt ook veel waarde

gehecht aan de mogelijkheden voor kin-

deren om samen te spelen. Buitenspelen

wordt door de ouders als waardevoller

beschouwd dan televisie kijken of compu-

teren.

Kinderen

In de focusgroep ‘kinderen’ springen er

twee dingen uit. Ze willen dat de bso

meer activiteiten en uitstapjes aanbiedt,
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Buitenspelen tijdens de bso is belangrijk.



ook in de vakantieperiodes. Ook willen ze

meer zelf bepalen wat ze op de buiten-

schoolse opvang doen. De onderzoekers

concluderen dat kinderen op de bso nog

al eens dingen doen die ze niet willen of

niet kunnen.

Andere punten die de geïnterviewde kin-

deren noemen, zijn meer ruimte om te

spelen (zowel binnen als buiten), meer

leeftijdsgenoten in de eigen groep, meer

speelgoed en speeltoestellen en een aar-

dige groepsleiding.

Het onderzoeksrapport ‘Liefst zoals thuis.

Ouders en kinderen over buitenschoolse

opvang’ staat bij dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: School en

omgeving/buitenschoolse opvang).

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl of Sabine Peterink,

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Zorgleerling verdient beter!

’’HHeett  aaddvviieess  ‘‘GGrrooeeiissttuuiippeenn  iinn  hheett  ssppee--

cciiaaaall  oonnddeerrwwiijjss’’  vvaann  jjeeuuggddccoommmmiissssaa--

rriiss  SStteevveenn  vvaann  EEiijjcckk  bbiieeddtt  wwaaaarrddeevvooll--

llee  aaaannkknnooppiinnggssppuunntteenn..  HHeett  aaaannttaall

lleeeerrlliinnggeenn  iinn  hheett  ssppeecciiaaaall  oonnddeerrwwiijjss

ddaatt  eeeenn  ddiipplloommaa  bbeehhaaaalltt,,  mmooeett  ffoorrss

oommhhoooogg..  OOookk  mmooeett  eerr  mmeeeerr  wwoorrddeenn

ggeeïïnnvveesstteeeerrdd  iinn  ppeerrssoonneeeell..  DDee  220077

mmiilljjooeenn  eeuurroo  eexxttrraa  ppeerr  jjaaaarr  ddiiee  vvooll--

ggeennss  VVaann  EEiijjcckk  nnooddiigg  iiss  vvoooorr  bbeetteerr

oonnddeerrwwiijjss  aaaann  zzoorrgglleeeerrlliinnggeenn,,  iiss  eecchh--

tteerr  vveerrrree  vvaann  vvoollddooeennddee..’’  DDaatt  zzeeggtt

mmaannaaggeerr  vveerreenniiggiinnggsszzaakkeenn  JJoooopp

VVllaaaannddeerreenn  iinn  eeeenn  ccoommmmeennttaaaarr  oopp

wwwwww..vvoossaabbbb..nnll..  

‘Het is schokkend om te lezen dat nog

geen 5% van de leerlingen in het speciaal

onderwijs een startkwalificatie behaalt’,

aldus Vlaanderen. Hij wijst erop dat de

overgrote meerderheid van deze leerlin-

gen, die al niet sterk staan, een zeer

zwakke positie op de arbeidsmarkt heb-

ben zodra zij van school gaan. ‘Het is dan

ook goed dat Van Eijck het kabinet advi-

seert om meer te gaan werken met deel-

kwalificaties en dat het onderwijs hier

beter op moet worden ingericht.’

Vlaanderen zegt dat de aanbeveling van

Van Eijck betekent dat het onderwijs aan

zorgleerlingen een verdere kwaliteitsim-

puls nodig heeft. ‘Dit advies geldt voor

het speciaal onderwijs, maar zeer zeker

ook voor het regulier onderwijs. Belangrijk

daarbij is dat er een flexibel aanbod komt.

Nu is het nog zo dat er ‘digitaal’ systeem

is: leerlingen zitten ofwel in het regulier

ofwel in het speciaal onderwijs. Met meer

mengvormen - bijvoorbeeld ’s ochtends

les op een ‘gewone’ basisschool en ‘s

middags op een school voor speciaal

onderwijs - kunnen betere resultaten wor-

den bereikt.’

Inhaalslag

De vereiste kwaliteitsimpuls betekent vol-

gens Vlaanderen dat er vooral op het per-

sonele vlak een inhaalslag moet worden

gemaakt. ‘Een verdere professionalisering

van leerkrachten in zowel het regulier als

het speciaal onderwijs in combinatie met

méér personeel is onontbeerlijk om het

primaire proces en daarmee de resultaten

te verbeteren. Kortom: er moeten meer

intern begeleiders, onderwijsassistenten,

plusleraren, trajectbegeleiders en schak-

elfunctionarissen komen.’

‘Dit vereist aanzienlijk meer geld dan de

207 miljoen euro extra per jaar waar Ste-

ven van Eijck in zijn advies over spreekt’,

benadrukt de VOS/ABB’er. ‘Aan het begin

van het huidige schooljaar, toen minister

Maria van der Hoeven van OCW vanwege

de toenemende leerlingenaantallen aan-

kondigde een rem te willen zetten op het

speciaal onderwijs, was al duidelijk dat er

1 miljard euro bijmoet. Die oproep van

VOS/ABB aan de minister en de Tweede

Kamer is nog onverminderd geldig!’

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-

405226, hkeesenberg@vosabb.nl 


Brief aan Wijffels voor 5 miljard
extra

HHeett  oonnddeerrwwiijjss  hheeeefftt  ppeerr  jjaaaarr  55  mmiilljjaarrdd

eeuurroo  eexxttrraa  nnooddiigg..  DDaatt  ssttaaaatt  iinn  eeeenn

bbrriieeff  vvaann  hheett  SSeeccttoorrbbeessttuuuurr  OOnnddeerr--

wwiijjssaarrbbeeiiddssmmaarrkktt  ((SSBBOO))  aaaann  kkaabbii--

nneettssiinnffoorrmmaatteeuurr  HHeerrmmaann  WWiijjffffeellss..  

DDee  bbrriieeff  iiss  mmeeddee  nnaammeennss  VVOOSS//AABBBB

oonnddeerrtteekkeenndd  ddoooorr  SSBBOO--vvoooorrzziitttteerr

JJaann  FFrraannsssseenn..

De brief brengt de Agenda 2010 en het

Manifest ‘de lat ligt hoog’  bij informateur

Wijffels onder de aandacht. De agenda en

het manifest werden begin oktober in het

Haagse perscentrum Nieuwspoort gepre-

senteerd door onder anderen manager

verenigingszaken Joop Vlaanderen van

VOS/ABB.

In de Agenda 2010 maakten de sociale

partners in het onderwijs concrete afspra-

ken over de volgende thema’s:
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* aantrekkelijke loopbanen en mobiliteit

* behoud van ouderen

* de professional centraal

* ruimte en tijd voor ontwikkeling en scho-

ling

* vertrouwen tussen management en lera-

ren

* hoog opleidingsniveau en blijven leren

De sociale partners in het onderwijs,

waaronder VOS/ABB, benadrukken dat zij

deze agendapunten niet alleen kunnen

realiseren. Daarom vragen ze om een

financiële impuls van 5 miljard euro op

jaarbasis. Daarmee kan Nederland de

investeringen in het onderwijs op het

OESO-gemiddelde van 5,9% van het

bruto binnenlands product brengen.

De brief van het SBO aan informateur

Wijffels staat bij dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Bestuur &

management). Daar kunt u ook doorklik-

ken naar het eerdere bericht over de

Agenda 2010 en het Manifest ‘de lat ligt

hoog’

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 


Overheid moet investeren in
onderwijs

HHeett  oonnddeerrwwiijjss  mmooeett  iinn  ddee  kkoommeennddee

kkaabbiinneettssppeerriiooddee  669900  mmiilljjooeenn  eeuurroo

eexxttrraa  kkrriijjggeenn..  DDaatt  sstteelltt  hheett  SSoocciiaaaall  eenn

CCuullttuurreeeell  PPllaannbbuurreeaauu  ((SSCCPP))  iinn  hheett

rraappppoorrtt  ‘‘PPuubblliieekkee  pprreessttaattiieess  iinn  ppeerr--

ssppeeccttiieeff’’..

Het SCP brengt ten tijde van kabinetsfor-

maties altijd de trendmatige ontwikkelin-

gen in de publieke dienstverlening in

kaart, waarmee het de gevolgen voor de

uitgaven in de komende kabinetsperiode

kan inschatten. Het SCP keek onder meer

naar het onderwijs. Het beroepsonderwijs

en de volwasseneneducatie en het weten-

schappelijk onderwijs en onderzoek sprin-

gen er budgettair uit. Deze twee onderde-

len moeten er volgens het SCP

respectievelijk 349 miljoen en 165 miljoen

euro bij krijgen.

Maar ook het primair en het voortgezet

onderwijs hebben in de komende kabi-

netsperiode meer geld nodig. Het primair

onderwijs zou er 80 miljoen en het voort-

gezet onderwijs 112 miljoen euro bij moe-

ten krijgen. Deze behoefte is ontstaan

doordat in de afgelopen jaren de vraag

naar onderwijs sterker is gestegen dan de

budgetten die de overheid beschikbaar

stelde.

Het SCP keek ook naar de kinderopvang.

De overheid zou in de komende kabinets-

periode 34 miljoen euro extra in deze sec-

tor moeten investeren, bovenop de al eer-

der toegezegde budgetten. Bij de

jeugdhulpverlening zou er 100 miljoen

euro bij moeten.

Tevredenheid

In het rapport staat ook hoe tevreden de

gemiddelde Nederlander is over de

publieke sector. Het basisonderwijs

scoort over het algemeen goed, hoewel er

wel wordt geklaagd over de kwaliteit van

de schoolgebouwen. Ook over het

beroepsonderwijs en het voortgezet

onderwijs oordeelt het merendeel  van de

mensen positief, maar hier wordt de afge-

lopen jaren wel vaker een verslechtering

gezien. 

Er worden ook duidelijke tekorten gesig-

naleerd, met name in het speciaal onder-

wijs. De begeleiding van zorgleerlingen

wordt als problematisch ervaren.

Het rapport van het SCP staat bij dit

bericht op www.vosabb.nl 

(dossier: Politiek).


Van der Hoeven wil minister
OCW blijven

MMaarriiaa  vvaann  ddeerr  HHooeevveenn  hheeeefftt  tteeggeenn--

oovveerr  VVOOSS//AABBBB  ggeezzeeggdd  ddaatt  zzee  iinn  ddee

vvoollggeennddee  kkaabbiinneettssppeerriiooddee  ggrraaaagg

wweeeerr  mmiinniisstteerr  vvaann  OOCCWW  wwiill  wwoorrddeenn..

AAnnddeerree  mmiinniisstteerriieess,,  zzooaallss  SSoocciiaallee

ZZaakkeenn  eenn  WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd  eenn  JJuussttii--

ttiiee,,  ttrreekkkkeenn  hhaaaarr  nniieett..

De minister benadrukte in een interview

voor Over Onderwijs dat zij in de huidige

informatieperiode niet kan bepalen wat zij

in de volgende kabinetsperiode gaat

doen, maar dat als het aan haar zou lig-

gen, ze graag weer minister van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap wordt. ‘Maar

ja, de kaarten zijn nog niet geschud, dus

het is nog maar afwachten wat er gaat

gebeuren’.
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Op de vraag of ze al op een of meer van

de ongeschudde kaarten met daarop

mogelijke ministerskandidaten staat, ant-

woordde ze dat dit vast en zeker het

geval zal zijn. ‘Maar zulke dingen worden

niet aan je gevraagd. Het blijft dus

afwachten.’ Het is voor haar al wel duide-

lijk dat een aantal andere ministersposten

niet tot de mogelijkheden behoren.

‘Sociale Zaken, VROM en ook Justitie zijn

niet mijn ding.’ Ze sloot niet uit dat Defen-

sie wellicht een interessante optie is als

OCW niet doorgaat.

In het interview met Over Onderwijs blikte

de minister terug op de afgelopen vier

jaar. Ze noemde de gegroeide autonomie

van de schoolbesturen een zeer belangrij-

ke ontwikkeling. Daarbij refereerde ze aan

de brochure ‘Goed onderwijsbestuur pri-

mair onderwijs’ van VOS/ABB en de AVS,

die ze op de NOT in Utrecht in ontvangst

heeft genomen. ‘De ontwikkelingen op het

gebied van governance komen in de vol-

gende kabinetsperiode gegarandeerd in

een stroomversnelling’, aldus de minister. 

Ze ging ook in op het proportioneel

inspectietoezicht,  de maatregelen om het

groeiende personeelstekort in met name

het voortgezet onderwijs een halt toe te

roepen en het budget dat het volgende

kabinet structureel in de begroting moet

opnemen voor de ‘gratis’ schoolboeken.

Het interview met Maria van der Hoeven

komt in het voorjaarsnummer van Over

Onderwijs, dat in april uitkomt. Het was

de bedoeling om de minister in december

te interviewen voor het eerste nummer,

dat binnenkort verschijnt. De afspraak

moest echter twee keer worden verzet

vanwege de kabinetscrisis en vervolgens

de moord in basisschool Klim-Op in

Hoogerheide.

Informatie: Martin van den Bogaerdt,

0348-405297,

mvandenbogaerdt@vosabb.nl 


Beginnende schoolleiders
komen bijeen

EErr  iiss  nnoogg  ppllaaaattss  oopp  ddee  VVOOSS//AABBBB--bbiijj--

eeeennkkoommsstt  vvoooorr  bbeeggiinnnneennddee  sscchhooooll--

lleeiiddeerrss  iinn  hheett  pprriimmaaiirr  oonnddeerrwwiijjss..  DDeezzee

bbiijjeeeennkkoommsstt  iiss  oopp  1144  ffeebbrruuaarrii..

De rondetafelbijeenkomst is bedoeld voor

schoolleiders die net beginnen of de func-

tie nog maar kort bekleden. VOS/ABB

organiseert dit omdat leden vaak zeggen

het prettig te vinden om met collega’s

kennis te maken en ervaringen met elkaar

uit te wisselen.

De schoolleidersmiddag is van 14 tot 16

uur in het kantoor van VOS/ABB in Woer-

den. Na afloop is er gelegenheid om met

een hapje en een drankje nog wat na te

praten. Deelname is gratis!

Aanmelden kan bij relatiemanager Betty

Smits-van Sonsbeek: 06-22939680,

bsmits@vosabb.nl 


Bovenwettelijke uitkeringen
arbeidsongeschiktheid

PPeerr  11  jjaannuuaarrii  zziijjnn  ddiivveerrssee  bboovveennwweettttee--

lliijjkkee  uuiittkkeerriinnggeenn  bbiijj  aarrbbeeiiddssoonnggee--

sscchhiikktthheeiidd  vveerrvvaalllleenn  eenn  oonnddeerrggeebbrraacchhtt

iinn  hheett  AABBPP  AArrbbeeiiddssoonnggeesscchhiikktthheeiiddss--

ppeennssiiooeenn  ((AAAAOOPP))..  HHeett  ggaaaatt  oomm  hheett

IInnvvaalliiddiitteeiittssPPeennssiiooeenn  ((IIPP))  eenn  ddee  HHeerr--

ppllaaaattssiinnggssttooeellaaggee  ((HHPPTT))..

Het AAOP, dat per 1 januari 2007 het IP

en de HPT vervangt, geldt voor werkne-

mers die een WIA-uitkering ontvangen én

op of na 1 januari ontslagen zijn of een

aangepaste aanstelling krijgen in verband

met arbeidsongeschiktheid. De regeling

geldt niet voor werknemers die een WAO-

uitkering ontvangen. Zij blijven onder de

oude regelingen (IP en HPT) vallen. Het

AAOP geldt ook niet voor werknemers

met een WIA-uitkering en een ABP Inva-

liditeitspensioen/Herplaatsingstoelage die

is ingegaan vóór 1 januari 2007. Zij vallen

onder de Tijdelijke regeling invaliditeits-

pensioen en/of herplaatsingstoelage.

De voorwaarden met betrekking tot de

vaststelling van de aanspraak voor de

AAOP is identiek aan het IPbw-hoog.

Voor iedere verzekerde (ABP-deelnemers)

geldt één (collectieve) verzekering AAOP.

De verzekering houdt in dat de betrokke-

ne die onder de WIA valt (WGA of IVA)

een aanvulling krijgt op de IVA- of WGA-

uitkering. De hoogte en de duur van de

AAOP-uitkering zijn afhankelijk van de

IVA/WGA-uitkering. Als een betrokkene

bijvoorbeeld op grond van een IVA-uitke-

ring 75% van het maximum dagloon

krijgt, dan vult het AAOP tot 65 jaar aan

tot 70% van het oude inkomen.

De BZA-suppletie-uitkering is per 1 janu-

ari 2007 komen te vervallen, aangezien de

WGA ook een uitkering kent (de werkloos-

heidscomponent van de loongerelateerde
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uitkering) voor situaties waarvoor de BZA-

suppletie-uitkering was bedoeld.

Schematisch ziet het overzicht er per 

1 januari 2007 als volgt uit:

Vervalt: Hiervoor komt in de 

plaats:

IP AAOP

IPbw hoog/laag AAOP

IP Herplaatsings- AAOP

toelage

BZA-suppletie- WGA-loongerelateerde

uitkering uitkering

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl 


Programma Driedaagse 
Lunteren

HHeett  ccoommpplleettee  pprrooggrraammmmaa--aaaannbboodd

vvoooorr  ddee  ddrriieeddaaaaggssee  ccoonnffeerreennttiiee  oovveerr

lleeeerrlliinnggeennzzoorrgg  vvaann  1122  ttoott  1144  mmaaaarrtt  iinn

LLuunntteerreenn  iiss  ggeerreeeedd..  DDeeeellnneemmeerrss  aaaann

ddee  DDrriieeddaaaaggssee  kkuunnnneenn  kkiieezzeenn  uuiitt

mmeeeerr  ddaann  110000  wwoorrkksshhooppss,,  iinnffoo--sseess--

ssiieess  eenn  kkoorrttee  pprreesseennttaattiieess..

‘In Lunteren gebeurt het’ is dit jaar het

motto van de Driedaagse. De afgelopen

jaren is deze conferentie georganiseerd

door WSNS Plus. 

Nu dat project is afgerond, is besloten

door te gaan met deze succesvolle prak-

tijkconferentie. De prijzen moesten wel

worden aangepast, omdat de subsidie uit

het project WSNS Plus is afgelopen. De

conferentie kost nu 195 euro per persoon

per dag.

De zorgconferentie in Lunteren is

bestemd voor coördinatoren van samen-

werkingsverbanden, (intern) begeleiders,

directieleden en leraren die zich met zorg

bezighouden. Een uitvoerige brochure

staat op www.conferentielunteren.nl. 

Inschrijven kan via 

www.deelnameregistratie.nl. 

Informatie: Simone van der Reep, 

0348-405280, svanderreep@vosabb.nl 


Genoeg maatregelen voor goed
taalniveau

EErr  zziijjnn  aall  vvoollddooeennddee  mmaaaattrreeggeelleenn

ggeennoommeenn  oomm  vvaann  hheett  bbaassiiss--  ttoott  hhooggeerr

oonnddeerrwwiijjss  ddee  kkeennnniiss  oovveerr  ddee  NNeeddeerr--

llaannddssee  ttaaaall  ttee  vveerrbbeetteerreenn..  DDaatt  iiss  ddee

rreeaaccttiiee  vvaann  mmiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr

HHooeevveenn  vvaann  OOCCWW  oopp  kkrriittiieekk  vvaann  vvoooorr--

zziitttteerr  DDooeekkllee  TTeerrppssttrraa  vvaann  ddee  HHBBOO--

rraaaadd..

Terpstra zei in zijn nieuwjaarstoespraak

dat er voor studenten in het hoger onder-

wijs bijspijkercursussen nodig zijn of

desnoods een voorbereidend jaar, omdat

veel hbo’ers, onder wie de pabo-studen-

ten, nog niet het vereiste niveau hebben.

De overheid zou die cursussen of het

voorbereidende jaar moeten betalen. 

Minister Van der Hoeven vindt echter dat

er al genoeg wordt gedaan om het niveau

van het taalonderwijs op te krikken. Over

Terpstra schrijft ze in haar weblog op de

site van OCW dat hij ‘kennelijk (vergeet)

dat het juist de hbo-instellingen waren die

ons enkele jaren geleden vroegen meer

aandacht te besteden aan vaardigheden

van leerlingen. Scholieren in het voortge-

zet onderwijs hebben nu dan ook veel

meer communicatieve vaardigheden.’

‘Dat kan ten koste zijn gegaan van het

niveau van spellen en rekenen’, vervolgt

de minister. ‘Het is niet voor niets dat ik in

mijn brief van 2 juni 2006 de Tweede

Kamer heb laten weten dat het taal- en

ook het rekenniveau omhoog moet. Daar-

in kondig ik een actieplan voor de korte

en de lange termijn aan. Dat lijkt de heer

Terpstra te zijn vergeten.’

De minister wijst erop dat de afspraak is

gemaakt dat er toetsen zouden komen

voor studenten op de pabo en leerlingen

in het voortgezet en middelbaar beroeps-

onderwijs om op basis daarvan achter-

standen weg te werken. ‘De uitslag van

deze taaltoets geeft aan dat de afgespro-

ken acties hard nodig zijn. Het heeft wat

mij betreft geen zin om nu met radicaal

andere oplossingen te komen.’ 

Bij dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Onderwijs) staat een link naar de weblog

van de minister. Ook kunt u doorklikken

naar het bericht over de kritiek van 

Terpstra.


Veel agressie in het onderwijs

MMeeddeewweerrkkeerrss  iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss  wwoorr--

ddeenn  vvaaaakk  ggeeccoonnffrroonntteeeerrdd  mmeett  aaggrreess--

ssiiee,,  iinnttiimmiiddaattiiee  eenn  oonnggeewweennssttee  sseekk--

ssuueellee  aaaannddaacchhtt..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt

oonnddeerrzzooeekk  vvaann  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann

BBiinnnneennllaannddssee  ZZaakkeenn  nnaaaarr  aaggrreessssiiee

tteeggeenn  oovveerrhheeiiddssppeerrssoonneeeell..

In het onderzoeksrapport vallen het voort-

gezet onderwijs, het beroepsonderwijs en

de volwasseneneducatie negatief op. In

deze sectoren heeft een groot deel van de

werknemers te maken met ongewenste

seksuele aandacht en intimidatie. 

In het voortgezet onderwijs is vooral spra-

ke van verbale agressie. Tweederde van
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de medewerkers heeft daarmee te maken.

Lichamelijk geweld komt vaker voor in het

primair onderwijs. Een op de acht mede-

werkers wordt daarmee geconfronteerd.

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om lichame-

lijk geweld door ouders. 

Het onderzoeksrapport van het ministerie

van Binnenlandse Zaken staat bij dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier:

School en omgeving).

Informatie: Hans van Willegen, 0348-

405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


Perspectiefprijzen voor 
scholenbouw 

DDee  ooppeennbbaarree  bbaassiisssscchhoolleenn  HHeett  ZZaanndd

iinn  UUttrreecchhtt  eenn  DDee  GGlloobbee  iinn  AAmmsstteerrddaamm

hheebbbbeenn  eellkk  eeeenn  ppeerrssppeeccttiieeffpprriijjss  vvoooorr

sscchhoolleennbboouuww  ggeewwoonnnneenn..  BBeeiiddee  sscchhoo--

lleenn  ddiiee  zziijjnn  aaaannggeessllootteenn  bbiijj  VVOOSS//AABBBB,,

ddeeddeenn  mmeeee  aaaann  ddee  SScchhoolleennbboouuwwpprriijjss

22000066..  DDee  pprriijjssuuiittrreeiikkiinngg  wwaass  oopp  ddee

NNOOTT  iinn  UUttrreecchhtt..

Obs Het Zand in de Utrechtse nieuw-

bouwwijk Leidsche Rijn won de prijs

samen met de naburige Montessorischool

Arcade, waarmee Het Zand een multi-

functionele combinatie vormt. De Amster-

damse obs De Globe deelt de prijs met

de protestants-christelijke Johannes-

school, die ook nauw met elkaar samen-

werken.

Beide combinaties zijn volgens de jury op

hun eigen manier prominente brede scho-

len die kunnen meegroeien met de ont-

wikkeling in hun omgeving. ‘Het brede-

schoolconcept is hier goed uitgewerkt

met verdere mogelijkheden voor samen-

hang en samenwerking.’ 

‘Obs De Globe/Johannesschool valt op

door zijn prominente aanwezigheid en gif-

groene kleur. Obs Het Zand ziet eruit als

een futuristisch ruimteschip. Beide zijn

voorbeelden van een nieuwe en expliciete

vormentaal binnen de scholenbouw’,

aldus de jury.

De perspectiefprijzen bedragen elk 

3500 euro.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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OOpp  ddeezzee  ppaaggiinnaa’’ss  vvaann  ddee  nniieeuuwwssbbrriieeff

ttrreefftt  uu  vvoooorrttaaaann  eeeennss  ppeerr  mmaaaanndd  aall

hheett  nniieeuuwwss  aaaann  vvaann  hheett  EExxppeerrttiisseecceenn--

ttrruumm  OOppeennbbaaaarr  OOnnddeerrwwiijjss  ((EECCOOOO))..

DDeezzee  bbeerriicchhttggeevviinngg  iiss  ssppeecciiffiieekk

ggeerriicchhtt  oopp  hheett  ooppeennbbaaaarr  oonnddeerrwwiijjss..

DDee  ppaaggiinnaa’’ss  zziijjnn  hheerrkkeennbbaaaarr  aaaann  ddee

ppaaaarrssee  bboovveennbbaallkk..

Het nieuws van het ECOO betreft onder-

werpen als bestuurlijke verzelfstandiging,

identiteit en imago, good governance,

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs,

burgerschap en sociale integratie. De

berichten staan eveneens op de website

www.ecoo.nl, die ook te bereiken is via

www.vosabb.nl.

Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267,

jeshuis@vosabb.nl 


Ledencommissie Openbaar
Onderwijs

HHeett  EExxppeerrttiisseecceennttrruumm  OOppeennbbaaaarr

OOnnddeerrwwiijjss  ((EECCOOOO))  vvaann  VVOOSS//AABBBB  ssttaarrtt

mmeett  eeeenn  nniieeuuwwee  lleeddeennccoommmmiissssiiee..  WWiilltt

uu  mmeeeeddeennkkeenn  oovveerr  ddee  oonnddeerrsstteeuunniinngg

eenn  pprrooffiilleerriinngg  vvaann  hheett  ooppeennbbaaaarr

oonnddeerrwwiijjss??  MMeelldd  uu  ddaann  aaaann  vvoooorr  ddee

lleeddeennccoommmmiissssiiee  OOppeennbbaaaarr  OOnnddeerrwwiijjss..

Het openbaar onderwijs heeft te maken

met een eigenstandige wet- en regelge-

ving. Daarnaast zijn veel openbare scho-

len actief bezig met hun positionering.

Vraagstukken over imago en identiteit zijn

heel actueel. 

Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs

wil hieraan een belangrijke bijdrage leveren

en houdt graag nauw contact met de leden,

onder meer via een ledencommissie. Deze

ledencommissie adviseert gevraagd en

ongevraagd over allerlei actuele inhoudelij-

ke en verenigingszaken voor zover het gaat

om het openbaar onderwijs.

Leden van VOS/ABB worden van harte

uitgenodigd om deel te nemen aan de

commissie, die ongeveer zes keer per jaar

op donderdagen in Woerden bij elkaar zal

komen. Net als bij de andere ledencom-

missies wil het ECOO streven naar een

samenstelling met vertegenwoordigingen

uit de verschillende regio’s en schoolsoor-

ten. 

Daarom wordt u verzocht een korte

beschrijving van uzelf mee te sturen en

uw motivatie voor deelname. 

Opgeven kan tot 16 februari schriftelijk of

per e-mail bij Sabine Peterink, postbus

162, 3440 AD Woerden,

speterink@vosabb.nl. U kunt haar ook

bellen voor meer informatie: 

0348-405221.


Bruidsschatregeling moet 
verlengd

DDee  bbrruuiiddsssscchhaattrreeggeelliinngg,,  wwaaaarr

ggeemmeeeenntteenn  ggeebbrruuiikk  vvaann  kkuunnnneenn

mmaakkeenn  bbiijj  ddee  vveerrzzeellffssttaannddiiggiinngg  vvaann

hheett  ooppeennbbaaaarr  oonnddeerrwwiijjss,,  lloooopptt  bbiinnnneenn

ttwweeee  jjaaaarr  aaff..  HHeett  EExxppeerrttiisseecceennttrruumm

OOppeennbbaaaarr  OOnnddeerrwwiijjss  ((EECCOOOO))  vvaann

VVOOSS//AABBBB  pplleeiitt  eerrvvoooorr  ddee  bbrruuiiddss--

sscchhaattrreeggeelliinngg  mmeett  eennkkeellee  jjaarreenn  ttee

vveerrlleennggeenn..  DDaaaarrvvoooorr  iiss  eeeenn  wweettsswwiijjzzii--

ggiinngg  nnooddiigg..

Een gemeentebestuur, dat besluit het

bestuur over de openbare school over te

dragen aan een rechtspersoon (bijvoor-

beeld een stichting openbaar onderwijs),

kan gebruikmaken van de bruidsschatre-

geling. Die houdt in dat de openbare

school een extra budget meekrijgt voor

uitgaven op het terrein van de administra-

tie, beheer en bestuur (abb). Het gemeen-

tebestuur hoeft die uitgaven niet door te

betalen aan het bijzonder onderwijs. 

Dit is echter een overgangsregeling. Voor

scholen voor primair onderwijs en scholen

die onder de WEC vallen, geldt dat zij met

ingang van 1 januari 2009 de regeling niet

meer kunnen benutten. Vindt de verzelf-

standiging in het voortgezet onderwijs

plaatst op 1 augustus 2008 of later, dan

kan de gemeente niet meer besluiten van

de regeling gebruik te maken.

Wil een gemeente bovendien het eerste

jaar van de regeling de volledige vergoe-

ding van vier keer de abb-norm beschik-

baar stellen, dan moet de verzelfstandi-

ging uiterlijk zijn beslag krijgen op 1

januari 2008 (primair onderwijs en WEC)

of augustus 2007 (voortgezet onderwijs).    

Het ECOO overlegt met de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG) om geza-

menlijk bij de politiek een verlenging van

de bruidsschatregeling te bepleiten. Daar-

voor is het nodig de bestaande onderwijs-

wetten te wijzigen. Wij houden u op de

hoogte van de voortgang van dit overleg.

Informatie: Klaas te Bos, tel. 0348-

405227, ntebos@vosabb.nl 


Dick Mentink: ‘Vereniging als
bestuursvorm’

HHoooogglleerraaaarr  DDiicckk  MMeennttiinnkk  bbeepplleeiitt  ddee

vveerreenniiggiinngg  aallss  nniieeuuwwee  bbeessttuuuurrssvvoorrmm

vvoooorr  hheett  ooppeennbbaaaarr  oonnddeerrwwiijjss  ttee  iinnttrroo--

dduucceerreenn..  DDee  AAOObb//AAVVMMOO  oonnddeerrsstteeuunntt

ddiitt  iinniittiiaattiieeff..  MMeett  eeeenn  ‘‘vveerreenniiggiinngg

ooppeennbbaaaarr  oonnddeerrwwiijjss’’  aallss  bbeessttuuuurr  zzoouu--

Eigen pagina’s voor openbaar onderwijs
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ddeenn  oouuddeerrss  mmeeeerr  iinnvvllooeedd  kkuunnnneenn  uuiitt--

ooeeffeenneenn  oopp  hheett  sscchhoooollbbeelleeiidd..  

Mentink wijst op een mogelijk nieuwe

schoolstrijd, die zich zou voltrekken tus-

sen managers en bestuurders aan de ene

kant en docenten en ouders aan de ande-

re kant. De autonomie die de wetgever

aan schoolbesturen geeft, wordt in zijn

visie zodanig door bestuurders en

managers ingevuld, dat de professional

op de werkvloer en de ouders steeds

meer aan invloed inboeten. 

De ouders als eigenaren van het primaire

proces zouden veel meer tegenwicht

moeten kunnen bieden, aldus Mentink.

Dat zou naar zijn mening goed kunnen

door de introductie van de ‘vereniging

openbaar onderwijs’. Ouders kunnen van

zo’n vereniging lid worden en dan via de

algemene ledenvergadering en het

bestuur invloed uitoefenen. 

De AOb/AVMO heeft op het congres van

8 november 2006 deze benadering onder-

schreven. De bond voegde daaraan toe,

dat ook vertegenwoordigers van het

onderwijspersoneel van die vereniging lid

moeten kunnen worden. Enkele Tweede

Kamerleden van het CDA en de SP, die

het congres bijwoonden, gaven aan de

introductie van de vereniging als

bestuursvorm in het openbaar onderwijs

een zeer interessante optie te vinden.

Het Expertisecentrum Openbaar Onder-

wijs van VOS/ABB zal binnenkort met een

standpunt komen over het idee van de

vereniging openbaar onderwijs.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 


Verzelfstandiging zet door

ZZoowweell  iinn  hheett  pprriimmaaiirr  aallss  iinn  hheett  vvoooorrtt--

ggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss  hheeeefftt  ddee  vveerrzzeellffssttaann--

ddiiggiinngg  vvaann  hheett  ooppeennbbaaaarr  oonnddeerrwwiijjss

zziicchh  ddoooorrggeezzeett..  IInn  hheett  pprriimmaaiirr  oonnddeerr--

wwiijjss  ggaaaatt  ddee  vveerrzzeellffssttaannddiiggiinngg  ooookk

ggeeppaaaarrdd  mmeett  bbeessttuuuurrlliijjkkee  sscchhaaaallvveerr--

ggrroottiinngg..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  rreecceennttee  cciijjffeerrss..

Eind 2003 publiceerde VOS/ABB de resul-

taten van een enquête die onder de open-

bare besturen in het primair onderwijs was

gehouden. Medio januari 2007 is het aantal

openbare besturen in het primair onderwijs

met zo’n 34% afgenomen tot rond de 250,

terwijl er nauwelijks schaalvergroting op

schoolniveau heeft plaatsgevonden.

Op basis van de resultaten van de enquê-

te sprak VOS/ABB toen de verwachting uit

dat in twee à drie jaar tijd de stichting, uit-

gedrukt in het aantal leerlingen, de groot-

ste bestuursvorm zou zijn met 33%, op de

voet gevolgd door de bestuurscommissie

met 31% en op afstand gevolgd door de

integrale bestuursvorm met 15%.

In maart 2005 is al aangegeven dat de

tendens van verzelfstandiging en schaal-

vergroting duidelijk waarneembaar was.

Medio januari bleek de verhouding op

basis van de leerlingenaantallen respec-

tievelijk 45%, 30% en 17% te zijn. De

stichting is duidelijk de populairste

bestuursvorm. 

De gegevens staan in een bestand bij dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Expertisecentrum Openbaar

Onderwijs/Bestuurlijke verzelfstandiging

en schaalvergroting).

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 
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R
E Het gemeentebestuur van Haren is op zoek naar een (meerscholig) 

directeur basisonderwijs
voor O.B.S. ”De Meent” in Glimmen 
en O.B.S. ”De Rieshoek" in Noordlaren.

www.haren.nl

G E M E E N T E H A R E N
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Aangeboden wordt een volledige baan met een 
werktijdfactor 1,0000.

Gezocht wordt naar een directeur met ervaring 
in het basisonderwijs.

Kijk voor de volledige vacaturetekst op internet.




