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Problemen na verzelfstandiging? VOS/ABB lost ze op! 

VOS/ABB krijgt de laatste tijd veel verzoeken voor ondersteuning van 
verzelfstandigde besturen in het openbaar primair onderwijs. In de praktijk 
blijkt dat er na verzelfstandiging nog veel onduidelijkheden kunnen zijn. 

Adviseur Ron van der Raaij van VOS/ABB: 'Op dit moment krijgen we veel 
vragen binnen die betrekking hebben op de periode ná bestuurlijke verzelfstandiging 
van het openbaar onderwijs. In de praktijk blijkt dat er tussen het bestuur en de 
gemeente veel onduidelijkheden kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij de overdracht en 
het onderhoud van gebouwen, de vermogensoverdracht en allerlei andere rechten 
en plichten.'  

Het valt hem op dat veel problemen zich voordoen bij verzelfstandigingen die niet 
door VOS/ABB zijn begeleid. 'Met de kennis en kunde die wij binnen VOS/ABB 
hebben, kunnen wij antwoorden geven op vragen die na het moment van 
verzelfstandigingen rijzen.' 
 
Bij het beantwoorden van de vragen kan VOS/ABB gebruikmaken van de combinatie 
van bestuurlijke, financiële én juridische expertise. 
 
Informatie: Ron van der Raaij, 06-53733449, rvanderraaij@vosabb.nl  

 

Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld 

Het instrument voor de groeiregeling voor basisscholen is bijgesteld. Het is nu 
duidelijk dat er geen bijzondere bekostiging aan de orde is voor de materiële 
exploitatie als er aanvullende personele bekostiging plaatsvindt in verband met 
groei van het aantal leerlingen. 
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Voor de materiële exploitatie (MI- of Londo-bekostiging) in verband met groei geldt 
de afzonderlijke regeling van de telling op 1 maart in het schooljaar. Die 
telling bepaalt of de Londo-bekostiging opnieuw dient te worden vastgesteld voor het 
betreffende kalenderjaar. Die groeiregeling is opgenomen in het instrument dat de 
Londo-bekostiging voor de basisschool berekent.  

Het bijgestelde instrument zit de map Basisschool in de Toolbox 08-09. 
 
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl  

 
BAPO-model nader gespecificeerd 

Het model ter bepaling van de hoogte van de voorzieningen BAPO en jubileum 
is op basis van gebruikerservaringen en andere reacties op twee punten 
aangepast. Het aangepaste model staat in de Toolbox op www.vosabb.nl.  

De twee aanpassingen zijn: 
 
-    In het werkblad BAPO kunnen de BAPO-baten nu ook contant worden gemaakt; 
 
-    In het werkblad jubilea zijn meer regels aangemaakt, waardoor meer 
personeelsleden kunnen worden opgevoerd. 
 
Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening BAPO doet het bestuur de best 
mogelijke schatting. De accountants zullen deze 'beste schatting' toetsen.  
 
Vanuit de controlepraktijk wordt echter vaak aangegeven dat bij het bepalen van de 
toekomstige BAPO-baten ook een disconteringsvoet op basis van de marktrente 
moet worden meegenomen. De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige 
waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen. De nu gehanteerde 
disconteringsvoet (2,5%) is gebaseerd op informatie van het ministerie. Deze 
mogelijkheid is in het model ingebouwd.  
 
Het hanteren van een disconteringsvoet bij het schatten van de BAPO-baten geeft 
een duidelijk ander berekeningsresultaat. Deze verandering heeft echter geen 
consequenties voor de vermogenspositie, aangezien deze berekening alleen moet 
worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening  (veelal bij de niet uit de 
balans blijkende verplichtingen). 
 
De hoogte van de voorziening BAPO moet namelijk op dezelfde wijze worden 
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berekend, zoals u dat ook voor de jaarrekening 2007 heeft gedaan (bestendige 
gedragslijn).  

Het bijgestelde instrument, versie e, staat in de mappen po en vo in de Toolbox 08-
09 op www.vosabb.nl.  
 
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-
30049660, rgoedhart@vosabb.nl  

 
Beeld van leraarsvak moet scherper op het netvlies 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vragen zich vaak onvoldoende af of de 
keuze voor het leraarsvak wel aansluit bij hun identiteit, wensen en 
toekomstplannen. Ook wegen ze de baanzekerheid nauwelijks mee. Dat blijkt 
uit onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 
(SBO). 

Het SBO wilde erachter te komen hoe vo-leerlingen warm kunnen worden gemaakt 
voor een baan in het onderwijs en hoe voortijdige studie-uitval kan worden 
voorkomen.  

SBO-directeur Freddy Weima: 'In deze tijd van ontslagen kun je laten zien dat je als 
leraar zeker van een baan kunt zijn. Wil je meer jongeren aantrekken, dan moet je 
investeren in een goede beroepskeuzebegeleiding. Dan kiezen jonge mensen 
bewuster en misschien vaker voor het vak. Nu haakt ruim 30 procent van de 
studenten na het eerste studiejaar af. Dat is jammer want we hebben al het 
potentieel hard nodig.' 
 
'Echt iets voor mij?' 
Het blijkt dat leerlingen vooral informatiebronnen als websites en folders raadplegen 
en open dagen bezoeken. Maar ze stellen zich te weinig de vraag of het beroep wel 
echt iets voor hen is. Ze willen leraar worden om kennis over te brengen, met 
kinderen en jongeren te werken, maatschappelijk nuttig te zijn en vanuit liefde voor 
een specifiek vak.  
 
Vaak blijkt later dat hun beroepsbeeld onvolledig was. Schooldecanen en mentoren 
kunnen die beeldvorming aanscherpen en meer realistisch maken. De leraar kan in 
zijn rol van ambassadeur de aantrekkelijke kanten laten zien en zo interesse voor het 
vak opwekken.  
 
Autonomie, afwisseling, creativiteit, mobiliteit en verantwoordelijkheid dragen zijn 
belangrijke facetten. Maar het beste werkt het, zo vinden ook de leerlingen zelf, als 
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ze zelf de praktijk ervaren, bijvoorbeeld als assistent-leraar of door mee te lopen op 
de opleiding.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door het SCO Kohnstamm Instituut. In dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken) staat een link naar de digitale versie van 
het onderzoeksrapport. 

 
Weer veel belangstelling voor lerarenbeurs 

Dit jaar kent het ministerie van OCW circa 3600 lerarenbeurzen toe. Dat heeft 
staatssecretaris Marja van Bijsterveldt bekendgemaakt. 

De belangstelling voor de lerarenbeurs, die onderdeel is van het actieplan 
LeerKracht van Nederland, was dit jaar net als vorig jaar groot. Het ministerie meldt 
dat er dit jaar ongeveer 4200 aanvragen binnenkwamen, waarvan er circa 3600 
worden toegekend. 
 
De lerarenbeurs is bedoeld voor verdere professionalisering. Leerkrachten met een 
bevoegdheid kunnen bijvoorbeeld een masteropleiding volgen.  
 
De meeste aanvragen kwamen dit jaar uit het primair onderwijs (56 procent), gevolgd 
door het voortgezet onderwijs (30 procent). De overige aanvragen werden ingediend 
door leerkrachten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

 
IKON over godsdienstles in openbaar onderwijs 

Het IKON-programma LUX heeft aandacht besteed aan godsdienstonderwijs op 
een openbare en neutraal bijzonder basisschool. Wie de aflevering nog niet 
gezien heeft, kan die alsnog digitaal bekijken. 

LUX bezocht twee basisscholen: de neutraal bijzondere 'witte' Willemparkschool bij 
de dure De Lairessestraat in Amsterdam en de 'zwarte' openbare basisschool Duo 
2002 in de Rotterdamse achterstandswijk Spangen.  

Op de Willemsparkschool geeft Samuel Ferdinandus godsdienstles: 'De meeste 
kinderen weten nauwelijks iets van religie en zitten boordevol vooroordelen. Veel 
ouders hebben religie vaarwel gezegd, maar ze zijn wel zoekende, zeker voor hun 
kinderen.'  

Op Duo 2002 hebben veel kinderen een islamitische achtergrond. Er werd facultatief 
islamitisch godsdienstonderwijs gegeven, tot de school twee jaar geleden 
overstapte op lessen wereldreligies voor alle kinderen.  
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Docente Emine Elmaagac: 'Ik ben zeer gemotiveerd om dit te doen. Wij kennen 
elkaar niet in deze stad en daarom hebben we geen respect voor elkaar. Dat moet 
anders.'  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderiwjs) staat een link naar de 
internetpagina waarop de uitzending te bekijken is. 
 
 
Vacatures 
 
Directeur voor openbare basisschool in Nieuwehorne 
Directeur voor openbare basisschool in Beverwijk 
Algemeen directeur in Spijkenisse 
Meerscholendirecteur op Ameland 
Teamleider havo-vwo in Enschede 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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