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Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel 

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft besloten de pilots 
vervangingsstelsel niet door te laten gaan. De vakbonden, behoudens de 
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), hebben zich tegen de pilots 
uitgesproken. De staatssecretaris heeft dat gevolgd. Schoolbesturen krijgen 
hierdoor niet de ruimte om hun verantwoordelijkheid voor het beheersen van 
de kosten van ziekteverzuim te nemen.  
 
Schoolbesturen zijn thans verplicht om hun medewerkers te verzekeren bij het 
Vervangingsfonds voor de kosten van vervanging door (vooral ziekte-) verzuim. De 
kosten van ziekteverzuim worden daardoor verevend tussen alle schoolbesturen. 
Ondanks een bonusmalussysteem ontbreken de financiële prikkels om effectief 
ziekteverzuimbeleid te voeren.  
 
Schoolbesturen, besturenorganisaties en de PO-Raad vinden dat besturen met de 
invoering van de lumpsumbekostiging ook op dit terrein autonomie zouden moeten 
krijgen. Zij hebben zich daarom ingezet om een pilot van twee jaar te organiseren, 
waarin tussen 15 en 20 procent van de schoolbesturen de kans zouden krijgen om te 
experimenteren met die eigen verantwoordelijkheid.  
 
De vakbonden, met uitzondering van de AVS, houden die pilot nu tegen, omdat de 
inschrijving onder kleine schoolbesturen met een relatief hoog ziekteverzuim net niet 
aan de voorwaarden voldeed. In alle acht overige onderscheiden categorieën 
(middelgrote en grote schoolbesturen met een hoog ziekteverzuim en een laag of 
gemiddeld ziekteverzuim én kleinere schoolbesturen met een laag of gemiddeld 
ziekteverzuim) waren ruim voldoende inschrijvingen.  
 
VOS/ABB, de overige besturenorganisaties en PO-Raad beraden zich nu op andere 
stappen die in dit kader kunnen worden gezet. 
 
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Helpdesk, 0348-405250 
van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
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Artikel 23 verhindert ingrijpen bij slechte kwaliteit 
 
Op basis van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs kan niet 
worden voorkomen dat besturen van slecht presterende scholen nieuwe 
vestigingen openen. Dat is de reactie van staatssecretaris Sharon Dijksma van 
OCW op de ophef rond het voornemen van een omstreden islamitisch bestuur 
om een nieuwe school te openen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.  
 
Op grond van artikel 23 mag iedereen onder bepaalde voorwaarden een school 
stichten. Tot de voorwaarden behoort niet de onderwijskwaliteit van andere, al 
bestaande scholen van een bestuur dat een nieuwe onderwijslocatie wil realiseren.  
Dijksma liet de Tweede Kamer dan ook weten dat zij niet kan voorkomen dat een op 
kwaliteitsbeleid omstreden bestuur een nieuwe school sticht. 'Je kunt een school pas 
beoordelen als die is begonnen', aldus de staatssecretaris. 
 
De onderwijswethouders van de vier grote steden willen voorkomen dat slecht 
presterende besturen nieuwe scholen stichten. Het islamitische schoolbestuur waar 
het in deze zaak om draait, heeft al enkele scholen die stuk voor stuk volgens de 
Inspectie van het Onderwijs slechte kwaliteit leveren. 
 
Tekst en uitleg 
Het probleem van de slechte onderwijskwaliteit speelt niet alleen in het primair 
onderwijs. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, die het voortgezet onderwijs onder 
haar hoede heeft, gaat persoonlijk elke vo-school bezoeken die het predicaat 'zeer 
zwak' heeft. Ze wil van de betreffende schoolbesturen tekst en uitleg over hoe het 
zover heeft kunnen komen.  
 

Duidelijke behoefte aan openbaar vo in Barneveld 

Ouders in Barneveld willen dat daar openbaar voortgezet onderwijs komt. Dat 
bleek onlangs tijdens een discussieavond, waarvan de uitkomst aansloot bij 
een eerder gehouden handtekeningenactie in de Gelderse plaats.  
 
De discussieavond werd georganiseerd door het plaatselijke Schaffelaarpodium en 
had als centrale vraag 'Waarom geen openbaar onderwijs?'. De organisator had de 
avond al gepland voordat in Barneveld het initiatief werd gelanceerd voor een 
openbare vo-school. Dit plan heeft veel stof doen opwaaien in het Gelderse stadje, 
waar het protestants-christelijke onderwijs en politieke partijen als SGP, ChristenUnie 
en CDA een sterke positie hebben.  
 
De gemeenteraad stemde in februari in met een onderzoek naar de haalbaarheid 
van een openbare school voor voortgezet onderwijs. Aanvankelijk had wethouder 
Leen Verweij (ChristenUnie) een onderzoek geweigerd, omdat er volgens hem geen 
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signalen zouden zijn dat er behoefte was aan openbaar vo. De lokale politieke partij 
Pro ’98 liet het daar echter niet bij zitten en begon een handtekeningenactie, met als 
resultaat dat de raad ervan overtuigd raakte dat een onderzoek nodig was. 
 
Te weinig onderwijskeuze 
Tijdens de discussieavond werd duidelijk dat niet alleen ouders, maar ook 
vertegenwoordigers van niet-protestants-christelijke basisscholen in Barneveld het 
erover eens zijn dat er met drie christelijke vo-scholen te weinig onderwijskeuze is. 
Rector Boudewijn Ridder van het protestants-christelijke Johannes Fontanus College 
(JFC) weersprak dat. Volgens hem hebben ouders die hun kinderen niet naar een 
pc-school willen sturen voldoende alternatieven in Amersfoort, Ede of Harderwijk. 
 
Het JFC heeft een ruim toelatingsbeleid. Ook niet protestants-christelijke leerlingen 
zijn in de praktijk welkom, mits zij de levensbeschouwelijke grondslag van de 
school respecteren. Hun ouders echter worden niet toegelaten tot de 
medezeggenschapsraad of het bestuur. 
 
VOS/ABB ondersteunt en begeleidt het initiatief om in Barneveld openbaar 
voortgezet onderwijs te realiseren.  
 
Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl 
 

Brandbrief uit vrees voor bezuinigingen 

De PO-Raad en VO-raad hebben samen met de andere 
onderwijswerkgeversorganisaties een brandbrief aan de Tweede Kamer 
gestuurd om duidelijk te maken dat er absoluut niet op het onderwijs mag 
worden bezuinigd. 
 
Op 25 maart presenteerde het kabinet een pakket crisismaatregelen vanwege de 
huidige economische malaise. Hoewel er nog geen expliciete bezuinigingen op het 
onderwijs bekend zijn gemaakt, vrezen de werkgeversorganisaties dat het kabinet op 
termijn toch gaat korten op het onderwijsbudget.  
 
De bezuinigingen zouden volgens de briefschrijvers in 2011 kunnen oplopen tot 1,7 
miljard euro. Dat zou onder meer kunnen betekenen dat het personeel voor de 
salarissen op de nullijn komt te zitten. Ook andere investeringen zouden dan in het 
gedrang kunnen komen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Politiek) staat een link naar de brandbrief. 
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Kamervragen over sluiting plattelandsschooltjes 
 
De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de mogelijke sluiting van kleine 
basisscholen in het noorden van het land. 
 
De PvdA-Kamerleden Margot Kraneveldt en Marianne Besselink willen weten 
hoe staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW denkt over het bericht dat 
schoolbesturen af zouden willen van kleine scholen omdat die relatief duur zijn. In 
het Dagblad van het Noorden stond daarover onlangs een artikel. 
 
In de krant stond dat ouders van kinderen op kleine basisscholen hun bestuur 
verwijten dat dat te weinig zou doen om de scholen open te houden. De PvdA-
Kamerleden vragen Dijksma of zij dit ook zorgwekkend vindt. Daarbij stippen ze 
impliciet aan dat samenwerking tussen verschillende denominaties een oplossing 
van het probleem kan zijn. 
 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben de problematiek van 
de dreigende sluiting van kleine basisscholen op het platteland eerder aan de orde 
gesteld. Daarbij benadrukten de twee samenwerkende organisaties dat als in een 
dorp een bijzondere basisschool als enige overblijft, die school openbaar moet 
worden.  
 
VOS/ABB en VOO hebben hierover een reactie aan de Vaste Kamercommissie van 
OCW geschreven (zie het gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs)). 
 
In het bericht op de website staan links naar respectievelijk de Kamervragen van 
Kraneveldt en Besselink en het artikel in het Dagblad van het Noorden. 
 

Beatrix bezoekt openbare basisschool in Rotterdam 

Koningin Beatrix heeft vorige week dindag een bezoek gebracht aan openbare 
basisschool Bloemhof in Rotterdam. De vorstin werd begeleid door 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. 
 
De koningin en de staatssecretaris kregen een rondleiding door de school. Ze 
spraken met de directeur, docenten en ouders. 
 
De rondleiding stond in het teken van de maatschappelijke spilfunctie van de brede 
school. Obs Bloemhof werkt nauw samen met een peuterspeelzaal, de nabijgelegen 
openbare vo-school Nieuw-Zuid, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Rotterdamse 
deelgemeente Feijenoord en woningcorporatie Vestia. Ook onderwerpen als taal en 
rekenen en de Cito-toets kwamen aan bod. 
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Obs Bloemhof ligt in de gelijknamige vooroorlogse wijk in Rotterdam-Zuid. Er wonen 
veel gezinnen van allochtone afkomst. De school is vrijwel geheel 'zwart'. De laatste 
jaren heeft de school een onderwijskundige inhaalslag gemaakt en is het imago van 
obs Bloemhof aanmerkelijk verbeterd. De school werkt met het zogenoemde Wanita-
concept om onderwijsachterstanden weg te werken. Hierbij spelen kunsteducatie en 
zelf ontdekken een grote rol.  
 
In Over Onderwijs nr. 3 van 2008 stond een artikel over obs Bloemhof en het Wanita-
concept. In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs) staat een link naar 
dat artikel. 
 
 
Vacatures 
 
Twee obs-directeuren in Leeuwarden 
Bestuurssecretaris en drie directeuren in Zwolle 
Directeur obs in Drachten 
Algemeen directeur in Spijkenisse 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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