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Commissie primair onderwijs: leden gevraagd! 

VOS/ABB is vanwege het vertrek van enkele leden op zoek naar mensen die 
zitting willen nemen in de ledencommissie primair onderwijs. 
 
VOS/ABB is een vereniging die voor een belangrijk deel wordt vormgegeven door 
inbreng van haar leden. Daarom zijn er verschillende ledencommissies, die gevraagd 
en ongevraagd het bestuur adviseren over actuele thema´s.  
 
Vanwege het vertrek van enkele leden van de commissie primair onderwijs zijn we 
op zoek naar aanvulling. Onderwerpen waarover de commissie de laatste periode 
heeft geadviseerd zijn onder meer:  
 
- passend onderwijs 
- stichting en instandhouding 
- bekostigingsaangelegenheden  
- huisvestingsaangelegenheden  
- arbeidsvoorwaarden   
- wijziging van de rol en positie van het Vervangings- en Participatiefonds     
 
In de ledencommissie primair onderwijs zitten bestuurders en leden van het 
bovenschools management uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Bij 
de selectie houden wij rekening met een goede verdeling tussen grote en kleine 
besturen, de verschillende bestuursvormen en de spreiding over het land. De 
vergaderfrequentie is ongeveer eens per zes weken.  

 1



 
Nieuwsbrief PO 10 – 17 maart 2008 
 
Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via dstellenaar@vosabb.nl. Wij vragen 
u om kort aan te geven wat uw achtergrond en huidige positie is.  
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl of Gertjan van 
Midden 06-22998606, gvanmidden@vosabb.nl    
 

Gelukkigste klassen in Sittard en Helmond 

Groep 8a van de openbare Sjtadssjool in Sittard en VMBO T1 van 
Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt in Helmond zijn de winnaars van 
de prijsvraag ‘De gelukkigste klas’ van VOS/ABB.  
  
VOS/ABB had afgelopen najaar de openbare en algemeen toegankelijke scholen 
gevraagd om leerlingen filmpjes te laten maken om te laten zien waarom zij samen 
een gelukkige klas zijn.  
 
Doel van de prijsvraag was om de positieve elementen van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht te brengen. De prijsvraag van 
VOS/ABB sloot aan op het boek De gelukkige klas van Theo Thijssen, dat afgelopen 
najaar door alle openbare bibliotheken in Nederland werd verspreid.  
 
De twee winnende klassen mogen met filmmakers van productiebedrijf Rol&co een 
eigen professionele promotiefilm maken. De filmpjes die de prijswinnaars hebben 
ingestuurd, worden binnenkort op YouTube geplaatst.  
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs>Identiteit 
en imago) staan de persberichten waarin de winnaars bekend worden gemaakt. 
 
Informatie: Annelies Schrijver, 06-12928576, aschrijver@vosabbconsulting.nl  
 

Klantendag VOS/ABB Consulting met Bas Haring 

VOS/ABB Consulting nodigt u uit voor de tweede Klantendag op donderdag 3 
april in Utrecht. Op deze dag staat de toekomst van het onderwijs centraal. Te 
gast is filosoof Bas Haring. De Klantendag wordt afgesloten met een borrel en 
een buffet. Toegang is gratis. 
 
U kunt met Bas Haring en met collega’s van gedachten wisselen over de vraag welke 
rol u speelt in de ontwikkeling van het onderwijs. Wacht u rustig af of onderneemt u 
actie? U hoeft niet te vrezen voor breedsprakige discussies. Het wordt een dag vol 
dynamiek, waarin u met uw collega’s snel to the point komt!  
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Programma 
 
15.30-16.00 uur ontvangst 
16.00-16.10 uur welkomstwoord 
16.10-17.10 uur spreker Bas Haring 
17.10-18.00 uur dialogen over de toekomst  
18.00-18.45 uur borrel  
18.45-20.30 uur buffet  
 
Bas Haring  
Bas Haring (1968) denkt, schrijft en doceert. Hij is geen wetenschapper in de 
traditionele zin van het woord. Zijn werk is fris, vernieuwend en raakt altijd de 
essentie, zonder dat hij zijn boodschap in vage sluiers verpakt.  
Haring is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hij bekleedt daar de leerstoel 
‘publiek begrip van wetenschap’. Hij is ook bekend als kinderboekenschrijver en tv-
presentator. In 2006 maakte hij voor de RVU het programma ‘Haring’, over zijn eigen 
verbazing, visie en kijk op de dingen. 
 
In dit bericht op www.vosabbconsulting.nl (zie rechterkolom homepage) staat een link 
om u aan te melden. Daar staat ook meer informatie over de locatie. 
 

Passend onderwijs voor nieuwkomers 

In de discussie over passend onderwijs, moet het onderwijs aan kinderen van 
zogenoemde nieuwkomers een prominente plaats hebben. Dat stelt de 
Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN).  
 
De LOWAN wijst erop dat het invoeringsplan voor passend onderwijs van 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW geen specifieke aandacht besteedt aan 
kinderen van asielzoekers en overige nieuwkomers. 'Toch is het overduidelijk dat 
deze kinderen niet zonder extra zorg in het onderwijs kunnen worden opgevangen', 
zo staat in een publicatie die de LOWAN heeft uitgebracht na de landelijke dag voor 
coördinatoren in het primair onderwijs op 6 maart in Utrecht. 
 
Polen en andere Oost-Europeanen 
Senior beleidsmedewerker Sicco Baas van VOS/ABB benadrukt het belang van 
passend onderwijs aan kinderen van nieuwkomers. 'Door het huidige asielbeleid zou 
je zeggen dat het aantal nieuwkomers minder wordt, maar niets is minder waar', 
aldus Baas. 'Door de vrijere Europese wet- en regelgeving komen steeds meer niet-
Nederlanders hier werken, bijvoorbeeld Polen en andere Oost-Europeanen. Dit heeft 
tot gevolg dat hele gezinnen nieuw in Nederland komen wonen. Daardoor verandert 
het profiel van de nieuwkomers, maar nieuwkomers blijven het!' 
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'Het blijkt dat door veranderingen van een aantal regelingen, het onderwijs aan 
nieuwkomers in de knel komt. Bijvoorbeeld door het wegvallen van geld voor 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en verandering van de 
gewichtenregeling. Ook kinderen van hoogopgeleide nieuwkomers hebben een 
specifieke aanpak nodig, en daar is nu geen extra budget voor.' 
 
Specifieke behoeften 
Baas vervolgt: 'Voor de meeste nieuwkomers die korter dan een jaar in Nederland 
verblijven - dat is dan de verwachting - is er een aparte bekostiging, maar voor de 
overige kinderen niet. Passend onderwijs wil de zorg brengen waar die nodig is, niet 
gerelateerd aan tijd. Daarom is het van groot belang dat in de discussie rond 
passend onderwijs ook wordt gekeken naar de specifieke behoeften van kinderen 
van nieuwkomers.' 
 
Baas wijst erop dat de meeste nieuwkomerskinderen worden opgevangen door 
openbare scholen, en dat VOS/ABB het daarom extra belangrijk vindt dat de 
discussie over passend onderwijs wordt verbreed naar deze doelgroep. 
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Onderwijs en 
zorg>Passend onderwijs) staat de reader die de LOWAN heeft samengesteld na de 
landelijke coördinatorendag op 6 maart in Utrecht. 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 

Startsubsidies passend onderwijs spoedig bekend 

De criteria voor de toekenning van startsubsidies voor beoogde regionale 
netwerken passend onderwijs worden binnenkort bekendgemaakt.  
 
De critieria zullen worden vermeld in het Staatsblad. Dat gebeurt waarschijnlijk begin 
april. De concept-criteria zijn al bekend, maar mogen nog niet worden gepubliceerd, 
omdat bepaalde juridische procedures nog niet volledig zijn doorlopen. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
 

Ruimtegebrek nekt gezond computeren 

Het gebruik van computermeubilair in basisscholen is niet overal optimaal. Dat 
komt doordat vooral in oude gebouwen vaak wordt gewoekerd met de beperkte 
ruimte. Dat is de reactie van VOS/ABB op ervaringen van een fysiotherapeut en 
ergonoom uit Zaandam. 
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De Zaanse fysiotherapeut en ergonoom Bart Meijer keek op 100 basisscholen hoe er 
met het computermeubilair wordt omgegaan. Hij concludeert dat kinderen zich soms 
in bochten moeten wringen om goed zicht te krijgen op het beeldscherm.  
 
Persbureau GPD, dat een artikel aan het onderzoek wijdde, benaderde voor een 
reactie onder anderen huisvestingsspecialist Gertjan van Midden van VOS/ABB. Hij 
wees erop dat vooral in oude gebouwen problemen kunnen optreden door een 
gebrek aan ruimte. Meijer liet aan VOS/ABB weten dat dit in oudere 
panden inderdaad vaak het geval is. 
 
Het ministerie van OCW reageerde door tegen de GPD te zeggen dat de scholen zelf 
verantwoordelijk zijn voor goed meubilair en daar geld voor krijgen. 
 
Bart Meijer heeft voor het onderwijs de website www.muiswijs.nl en een lespakket 
voor gezond computergebruik ontwikkeld. 
 
Het artikel van de GPD staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>Huisvesting). 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 

Pleidooi voor Keurmerk Kleurrijke Scholen 

Er moet een keurmerk komen voor gemengde scholen. Zo kunnen ouders 
direct zien of een school zich inzet voor een gemengde leerlingenpopulatie. Dat 
zegt directeur Lonneke Sondorp van de Stichting Kleurrijke Scholen. 
 
Sondorp reageert op staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW, die scholen wil 
belonen als die moeite doen om meer gemengd te worden. Dergelijke scholen 
zouden bijvoorbeeld een digitaal schoolbord kunnen krijgen. Sondorp komt met een 
alternatief: 'Een beter idee maar duurder is het belonen van mengende scholen door 
bijvoorbeeld het instellen van een Keurmerk Kleurrijke School. Ouders die 
overwegen deze school te kiezen, zien meteen dat een school zich inspant om een 
gemengde doelgroep te bedienen.' 
 
Sondorp komt met dit pleidooi in een opinieartikel dat onder meer voor de Tweede 
Kamer is bestemd. 'Uiteraard moeten voor zo'n keurmerk de nodige criteria 
ontwikkeld worden. Maar het zou het begin betekenen van een herkenbaar 
kwaliteitskeurmerk voor gemengde scholen.' 
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Ze pleit ook voor een andere manier waarop de Inspectie de kwaliteit van de scholen 
via internet openbaar maakt. 'Wat zou het prettig zijn als ik op onderwijsinspectie.nl 
drie scholen naast elkaar zou kunnen vergelijken, zoals ik ook doe als ik een nieuwe 
verzekering uitzoek. De rood-groene kwaliteitskaarten die de onderwijsinspectie nu 
op de site toont, doen mij bij rood de alarmbellen rinkelen. Ik kijk niet verder.' 
 
Het artikel van Lonneke Sondorp staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Kwaliteit). 
 
De Stichting Kleurrijke Scholen is opgericht door ouders die buurtscholen proberen te 
mengen. Meer informatie op www.kleurrijkescholen.nl.  
 

Aantal meldingen van pesten neemt toe 

Het aantal meldingen over pesten is in 2007 met 11 procent gestegen ten 
opzichte van 2006. Dit meldt Pestweb, een hulplijn voor kinderen, ouders en 
leerkrachten. 
 
Het is niet duidelijk of er meer wordt gepest of dat de stijging van het aantal 
meldingen te maken heeft met de grotere bekendheid van Pestweb. Het zou ook 
kunnen dat de stijging verband houdt met het feit dat pesten meer bespreekbaar is 
geworden.  
 
De meeste meldingen die bij Pestweb binnenkomen, zijn afkomstig van vmbo'ers en 
basisschoolleerlingen. De top van de meldingen ligt bij kinderen van 12 jaar. 
 
Meer informatie staat in het jaarverslag van Pestweb, dat u kunt vinden via dit bericht 
op www.vosabb.nl (dossier>School en omgeving>Veiligheid). 
 

Vakbond vindt stakingsoproep voorbarig 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) schaart zich niet achter de oproep van een 
aantal leraren in Den Haag en Delft om op 26 maart in het hele land te gaan 
staken voor hogere salarissen. 
 
De leraren in kwestie zeggen dat ze op zaterdag 15 maart een advertentie in de 
landelijke dagbladen willen laten plaatsen met een oproep om op woensdag 26 
maart in het onderwijs in het hele land te gaan staken. Ze vinden dat er tot nu toe te 
weinig voortgang wordt geboekt met het Actieplan LeerKracht van Nederland van 
minister Ronald Plasterk van OCW.  
 
De AOb laat op haar website weten begrip te hebben 'voor de frustratie van de 
leraren'. Maar de AOb staat niet achter de stakingsoproep, omdat de bond eerst de 
uitkomst van het overleg over het Actieplan LeerKracht wil afwachten. Eind deze 
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maand moet meer duidelijk worden over de maatregelen die de minister wil nemen 
om de positie van de leraren te verbeteren.  
 
LAKS: AOb snurkt! 
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is ontstemd over de reactie van 
de AOb. 'Wordt de snurkende onderwijsbondenwereld eens opgeschud dan wordt 
dat direct door de bedaagde kaderleden van de AOb de kop ingedrukt', aldus LAKS-
voorzitter Sywert van Lienden. 
 

Publiek-private samenwerking: voor- en nadelen 

Publiek-private samenwerking kan voordelen, maar zeer zeker ook nadelen 
opleveren. Dat zegt hoogleraar Cor van Montfort van de Universiteit van Tilburg 
in zijn oratie. 
 
Van Montfort wijst onder meer op de publiek-private samenwerking van brede 
scholen met bedrijven die sportfaciliteiten leveren. Bij de samenwerking tussen 
publieke instellingen en particuliere bedrijven moet volgens hem altijd goed in de 
gaten worden gehouden of de burger er wel belang bij heeft. Goed bestuur met 
gezond wantrouwen is daarbij cruciaal, benadrukt hij. 'Bij publiek-private 
arrangementen liggen goed en slecht bestuur dicht bij elkaar', aldus Van Montfort. 
 
Het gevaar is volgens hem dat bij 'dit soort extreem hybride prikkelstructuren' de 
betrouwbaarheid in de zin van voorspelbaarheid afneemt.  'Meer maatschappelijk 
ondernemerschap leidt in een aantal gevallen tot mooie innovaties en meer 
klantgerichtheid, maar kan ook de deur openen voor economische afwegingen op 
plekken en momenten waar dat ongewenst is.' 
 
 
Gratis Krantenportal voor scholen 
 
Scholen kunnen gratis gebruikmaken van de Krantenportal van de Stichting 
Krant in de Klas (KiK). Het gaat om een nieuwe service die docenten en 
scholieren twee weken in staat stelt om online krantenartikelen te raadplegen. 
 
De gratis Krantenportal is bijvoorbeeld handig voor spreekbeurten of het maken van 
profielwerkstukken. Leerlingen kunnen verschillende bronnen raadplegen en 
zo nieuws en achtergronden in een brede context plaatsen. 
 
Docenten kunnen de gratis service aanvragen bij KiK. Zij moeten wel rekening 
houden met een aanvraagtijd en met het feit dat de gratis Krantenportal slechts twee 
weken beschikbaar blijft. Er is nog een aantal andere voorwaarden. In dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Onderwijs) staat een link naar meer informatie. 
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VOS/ABB-scholen winnen COS Awards 
 
Basisschool 't Geerke in Puiflijk en het Blariacumcollege in Venlo zijn de 
winnaars van de COS Awards 2008. Beide winnaars zijn via hun bestuur 
aangesloten bij VOS/ABB. 
 
De COS Awards zijn een initiatief van het vaktijdschrift COS voor onderwijs en ICT. 
De wedstrijd heeft als doel het computergebruik op scholen te stimuleren. 
 
Basisschool ´t Geerke kreeg de prijs omdat deze school interactiviteit centraal stelt bij 
het gebruik van digitale schoolborden. De jury: 'Een beweging van instructie naar 
samen leren met de leerkracht is een belangrijke invulling van dit uitgangspunt. 
Daarom worden de borden de hele dag in de klas gebruikt.' 
 
De jury benadrukt dat ’t Geerke opvalt 'door de planmatige aanpak van de selectie 
van leveranciers, de keuze voor de borden, de keuze voor de leerkrachten, de 
implementatie in de klas en de (continue) nazorg en begeleiding.' Basisschool 't 
Geerke is via de Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal bij VOS/ABB 
aangesloten.  
 
Het Blariacumcollege kreeg de COS Award in de categorie voortgezet onderwijs 
toegekend, omdat de school heeft gekozen voor de open source ELO Moodle. 'Voor 
een aantal groepen is ondertussen het volledige curriculum digitaal beschikbaar, dat 
bovendien voldoet aan alle relevante eindtermen. Er komt geen boek meer aan te 
pas.' 
 
'Leerlingen werken aan projecten waarin elementen van verschillende vakken op een 
realistische manier zijn ingebed. In de betrokken groepen hebben alle leerlingen een 
laptop. Er wordt gewerkt in groepen onder de hoede van twee à drie leraren. Deze 
opzet heeft als bijeffect dat de lesuitval minder dan 1 procent is. Als een leraar ziek 
is, kan het werken aan de projecten doorgaan onder de hoede van collega's.' 
 
Het Blariacumcollege valt onder het bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & 
Omstreken (OGVO), dat lid is van VOS/ABB. 
 
Vacatures 
 
Directeur openbare basisschool in Bilthoven 
Directeur openbare basisschool in Kloosterburen 
Directeur openbare basisschool in Leeuwarden 
 
Vacatures gezien in de media 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (homepage>Personeel gezocht) 
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