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Steun VOS/ABB-petitie voor beter binnenmilieu! 

VOS/ABB wil serieuze aandacht van het kabinet en de Tweede Kamer voor het 
vaak slechte binnenmilieu van scholen. Schoolbestuurders, directeuren, 
leerlingen en ouders kunnen op www.vosabb.nl de online petitie 'Muffe lokalen: 
kabinet, doe er wat aan!' ondertekenen. 
 
Iedereen die in het onderwijs werkt, veel leerlingen en ook ouders weten dat de 
kwaliteit van het binnenmilieu van veel schoolgebouwen nog steeds onder de maat 
is.  De gemeenten leggen de schuld vaak bij de schoolbesturen, omdat die immers 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de binnenkant van de gebouwen. De 
besturen krijgen van het Rijk echter veel te weinig geld om het probleem adequaat 
aan te pakken.  
 
Het is bijzonder teleurstellend dat het kabinet onlangs heeft laten zien dat het deze 
nijpende kwestie absoluut niet serieus neemt. Zo gaat het kabinet bij de maatregelen 
voor een beter binnenmilieu uit van verouderde normen voor CO2-gehalte in lokalen. 
Die normen dateren van 1984 (!), terwijl GGD's uitgaan van nieuwe normen 
die strenger zijn. 
 
Niet serieus genomen 
Met de maatregelen die in februari bekend werden gemaakt, laat het kabinet helaas 
zien dat het de problemen ook op financieel gebied absoluut niet serieus neemt. De 
maatregelen worden uitgesmeerd over een periode van maar liefst 15 jaar, met als 
enig argument dat de kosten anders onbeheersbaar zouden worden. De euro's tellen 
kennelijk zwaarder dan de gezondheid en leerprestaties van onze kinderen. 
 
Het mag duidelijk zijn dat VOS/ABB de maatregelen van het kabinet verre van 
voldoende vindt. Gezien de vele kritische geluiden in het onderwijsveld is het nodig 
om hierover bij het kabinet en de Tweede Kamer flink aan de bel te trekken. Het is te 
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gek voor woorden dat wij in een rijk land als het onze onderwijs geven in slecht 
geventileerde lokalen waar de temperatuur niet goed kan worden beheerst. Hierdoor 
leren kinderen niet optimaal. Leerlingen en personeelsleden kunnen letterlijk ziek 
worden van het slechte binnenmilieu, bijvoorbeeld als ze chronische 
luchtwegaandoeningen hebben. 
 
OPOCK 
De petitie van VOS/ABB volgt op een brief van algemeen directeur Peter van Loon 
van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan 
den IJssel en Krimpen aan den IJssel (OPOCK). In die brief aan de Vaste 
Kamercommissie voor OCW met een afschrift aan onder anderen premier Jan Peter 
Balkenende, geeft Van Loon duidelijk weer hoe groot het probleem is. De brief staat 
in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Huisvesting). 
 
VOS/ABB wil met de reacties de Tweede Kamer en het kabinet duidelijk maken dat 
er snel serieuze maatregelen nodig zijn. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk om 
zoveel mogelijk steun voor de petitie te krijgen. Het zou mooi zijn als u onze actie ook 
onder de aandacht van uw collega's wilt brengen! 
 
De brief van de Stichting OPOCK was voor de regionale zender TV Rijnmond 
aanleiding om een kijkje te nemen bij openbare basisschool De Paperclip in Krimpen 
aan den IJssel. Een link naar het item van TV Rijnmond staat in dit bericht op 
www.vosabb.nl. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 

Wat zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs? 

Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB organiseert 
in mei in Woerden twee discussiebijeenkomsten over de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs. 
 
Het ECOO heeft in samenspraak met zijn ledencommissie zes kernwaarden voor het 
openbaar onderwijs opgesteld. Aanleiding hiervoor zijn vragen van openbare scholen 
en hun besturen om duidelijk aan te geven waar het openbaar onderwijs voor staat.  
 
Voordat de kernwaarden breed worden geïntroduceerd, wil het ECOO met 
vertegenwoordigers van openbare scholen en besturen discussiëren over de inhoud 
en de praktische bruikbaarheid ervan. Er zijn twee bijeenkomsten: 
 
* Donderdag 15 mei  
* Woensdag 28 mei  
 
Beide bijeenkomsten duren van 15.30 tot circa 19.30 uur en worden gehouden in het 
kantoor van VOS/ABB, Polanerbaan 15, 3447 GN Woerden. Deelname, inclusief 
maaltijd, is gratis. 
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Aanmelden kan bij Anja van Rossum: avanrossum@vosabb.nl. Na aanmelding krijgt 
u de concept-kernwaarden toegestuurd, zodat u zich alvast kunt inlezen. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl of Jan Scholten, 
0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
 

Besturen gedwongen tot oppotten voor BAPO 

Een nieuwe regeling van het ministerie van OCW dwingt schoolbesturen om 
onevenredig veel geld opzij te leggen voor de BAPO. VOS/ABB dringt er via de 
Tweede Kamer op aan deze regeling terug te draaien, zo heeft VOS/ABB-
directeur Theo Hoohhiemstra afgelopen woensdag gezegd bij de opening van 
het grote VOS/ABB-bedrijfsvoeringscongres in Eemnes. 
 
Hooghiemstra ging in zijn openingstoespraak in op de nieuwe regeling, die bepaalt 
dat besturen de kosten van de BAPO-regeling moeten berekenen alsof het om een 
pensioenvoorziening zou gaan. 'Concreet betekent dit dat de al aanzienlijke omvang 
die momenteel apart wordt gelegd voor de kosten van de BAPO, een veelvoud ervan 
moet gaan worden', aldus de VOS/ABB-directeur. 
 
Geld op de plank 
'Simpelweg betekent het dat als bijvoorbeeld een docent de school binnenkomt als 
25-jarige, de school verplicht is te berekenen hoeveel de BAPO-verplichtingen te 
zijner tijd zullen zijn van deze nieuwkomer, en dat die hoeveelheid geld in een 
voorziening van het bestuur moet worden gestort', zo vervolgde hij. 'Het zal duidelijk 
zijn dat op deze wijze aanzienlijke hoeveelheden geld op de plank komen te liggen.' 
 
VOS/ABB heeft van verscheidene schoolbesturen alarmerende berichten ontvangen 
over reserveringen voor BAPO-bedragen die soms wel vijf keer zo hoog worden. Dit 
kan het eigen vermogen van schoolbesturen ernstig aantasten, wat nadelige 
gevolgen kan hebben voor bestuurlijke samenwerking en het verkrijgen van 
bijvoorbeeld hypotheken bij banken. 
 
Regeling aanpassen! 
Het ministerie stelt zich op het standpunt dat de nieuwe regeling al is vastgelegd in 
de voorschriften voor het jaarverslag over 2008, en dat er daarom niets meer aan 
zou kunnen worden veranderd. VOS/ABB vindt dit onzin, en dringt er bij de Tweede 
Kamer op aan om de richtlijn (RJ 660) aan te passen. 
 
De openingstoespraak die directeur Theo  Hooghiemstra hield op het grote 
VOS/ABB-bedrijfsvoeringscongres in Eemnes, vindt u in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>Financiën>Bedrijfsvoering). Hij ging ook in op de 
het vertekende beeld dat de AOb stelselmatig schetst van schoolbesturen die te veel 
geld zouden oppotten.  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl kunt u doorklikken naar een fotoverslag van het 
drukbezochte VOS/ABB-bedrijfsvoeringscongres. 
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Onderhandelaarsakkoord Actieplan LeerKracht 
 
Het ministerie van OCW, de werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben 
vorige week een onderhandelaarsakkoord bereikt over het Actieplan 
LeerKracht. 
 
Zowel de VO-raad als de Algemene Onderwijsbond (AOb) spreekt van een 'stap in 
de goede richting'. De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de PO-
Raad wijzen erop dat de afspraken leiden tot een aanzienlijke versterking van de 
concurrentiepositie van het basis- en speciaal onderwijs. De Algemene Vereniging 
Schoolleiders (AVS) is vooral positief over de betere beloning van schoolleiders in 
het primair onderwijs. Directeur Theo Hooghiemstra reageert in een commentaar op 
www.vosabb.nl (zie link in dit bericht op de website (dossier>Politiek)). 
 
Geldkoffer helemaal leeg 
Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad meldt op de website van zijn organisatie 
dat 'de geldkoffer van Plasterk helemaal leeg is, inclusief de voering'.  Het extra geld 
voor de leerkrachten wordt volgens hem eerlijk verdeeld. Hij wijst er echter ook op 
dat het geld dat nu beschikbaar is voor de bestrijding van het lerarentekort, te weinig 
is. Alleen al in het voortgezet onderwijs is volgens hem per direct 800 miljoen euro 
nodig. 'Zoals het er nu naar uitziet zal pas in 2020 maximaal 400 miljoen beschikbaar 
zijn', aldus Slagter. 
 
De belangrijkste punten uit het akkoord zijn generieke salarismaatregelen, waaronder 
een verkorting van de salarislijnen van 18 naar 12 jaar. Ook komen er hogere 
salarissen en betere carrièreperspectieven. Nu zit 65 procent van de leraren in het 
voortgezet onderwijs in schaal LB, 17 procent in LC en 18 procent in LD. In 2012 
moet dat respectievelijk 34 procent, 37 procent en 29 procent zijn. 
 
Carrièreperspectieven 
Er is ook afgesproken dat er een scholingsfonds komt, zodat docenten een hoger 
kwalificatieniveau kunnen bereiken. Bovendien krijgen docenten meer invloed op het 
onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school. Dat wordt geregeld in de wet.  
 
Een ander opmerkelijk punt is dat de voorgestelde versobering van de BAPO-
regeling van de baan is. Vooral de AOb en de AVS vinden dat een goede zaak, 
hoewel het schrappen van de versobering betekent dat er 100 miljoen euro minder 
beschikbaar is voor een verbetering van de lerarensalarissen.  
 
Kwaliteitsimpuls 
De WvPO en de PO-Raad reageren in een gezamenlijk persbericht positief op het 
bereikte resultaat. ze wijzen erop dat er geld beschikbaar komt om 40 procent van de 
leraren in het basisonderwijs hoger in te schalen (in schaal 10) en dat er voor het 
speciaal onderwijs een vergelijkbare regeling is getroffen.  
 
'Dankzij deze verbetering ontstaan er doorgroeimogelijkheden binnen het 
leraarsberoep. Dat is een kwaliteitsimpuls voor leraren en de school als moderne 
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arbeidsorganisatie', aldus de WvPO en de PO-Raad, die er ook op wijzen dat 
schoolleiders een structurele toelage op hun salaris krijgen. 
 
Adjunct-directeuren 
De AVS is ook blij met het schrappen de laagste salarisschaal voor adjunct-
directeuren. Ook de AVS wijst erop dat het huidige geld onvoldoende is om alle 
problemen op te lossen. Zo moet er meer geld komen voor conciërges en 
administratieve ondersteuners op alle po-scholen. De AVS heeft daarvoor onlangs 
een petitie gelanceerd.  
 
Het onderhandelaarsakkoord vindt u in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Politiek). 
 

Bezwaar van bestuur tegen ww-uitkering gegrond 

De afdeling Bezwaar en Beroep van uitkeringsinstantie UWV heeft een bestuur 
voor openbaar voortgezet onderwijs in het gelijk gesteld in een zaak over een 
docent die volgens dat bestuur verwijtbaar werkloos was geraakt. Advocaat 
Jack Heussen van VOS/ABB Consulting volgde deze zaak. 
 
Het schoolbestuur, dat is gevestigd in grote gemeente in Gelderland, had bezwaar 
aangetekend tegen de beslissing om de docent een werkloosheidsuitkering te 
verstrekken. Het bezwaar was gebaseerd op het verwijt dat de leerkracht haar 
opleiding voor het behalen van haar tweedegraadsonderwijsbevoegdheid zonder 
enig overleg had gestaakt. Daardoor zag het bestuur zich genoodzaakt het tijdelijke 
dienstverband met de vrouw van rechtswege te beëindigen. 
 
De commissie Bezwaar en Beroep van het UWV deelt de visie van het bestuur dat 
de docente door haar eigen toedoen geen passende arbeid meer heeft. Dit betekent 
dat het recht op een werkloosheidsuitkering vervalt.  
 
Capaciteiten 
Volgens de commissie had de beslissing van de vrouw niets te maken met 
vermeende gezondheidsklachten als gevolg van een te hoge studie- en werkdruk, 
zoals zij via artsen aannemelijk probeerde te maken, maar met onvoldoende 
capaciteiten. Ze had bij het bestuur op tijd kenbaar moeten maken welke problemen 
zij met haar werk en studie ervaarde om vervolgens met haar werkgever tot een 
oplossing te komen.  
 
De commissie Beroep en Bezwaar heeft op basis van bovenstaande overwegingen 
besloten dat het UWV de werkloosheidsuitkering van de leerkracht volledig moet 
stopzetten. Deze beslissing kan uiteraard ook voor andere schoolbesturen 
interessant zijn, ook voor besturen voor primair onderwijs. 
 
Informatie: Jack Heussen, 0348-405275, jheussen@vosabb.nl  
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Fout in beschikkingen personele bekostiging 
 
De beschikkingen over de personele bekostiging met de voorlopige bedragen 
voor het schooljaar 2008-2009 zijn op 14 april door CFI toegestuurd. Helaas is 
daarbij een fout gemaakt. 

Scholen met lumpsum die er volgens de gegevens van het meetjaar op vooruit 
gingen, kregen een korting die van jaar tot jaar wordt afgebouwd. Voor 2008-2009 
zou de korting met 2,4 procent worden verlaagd. Helaas is dat niet gebeurd, 
waardoor scholen/besturen met het oorspronkelijke kortingspercentage worden 
gekort. 

Voorbeeld: 

a. School heeft een op bestuursniveau vastgestelde korting gekregen van 2,85 
procent op basis van de meetjaargegevens van 2004-2005. Voor 2008-2009 zou op 
basis van de overgangsmaatregelen deze korting worden verminderd met 2,4 
procent, zodat een korting resteert voor 2008-2009 van 0,45 procent. Helaas is in de 
beschikking sprake van een korting van 2,85 procent. 

b. School heeft een op bestuursniveau vastgestelde korting gekregen van 0,99 
procent op basis van de meetjaargegevens van 2004-2005. Voor 2008-2009 zou op 
basis van de overgangsmaatregelen deze korting worden verminderd met 2,4 
procent, zodat een korting resteert voor 2008-2009 van 0,00 procent. Helaas is in de 
beschikking sprake van een korting van 0,99 procent. 

CFI maakt op de eigen website melding van de fout, met daarbij de mededeling dat 
er een nieuwe beschikking volgt in mei 2008 voor de scholen/besturen die het 
betreft. 

De bedragen worden in juli 2008 opnieuw bijgesteld. Dit leidt tot een aangepaste 
beschikking die in september 2008 zal verschijnen. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Veranderingen in de gewichtenregeling 
 
In het regeerakkoord was bepaald dat de drempel in de gewichtenregeling zou 
worden verlaagd naar 3 procent. In een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer 
wordt echter voorgesteld een nieuwe normering toe te voegen. Dat betekent 
onder meer dat de drempel wordt vastgesteld op 6 procent. 

 
Bovendien komen er zogenoemde Impulsgebieden. Die worden bepaald op basis 
van criteria over inkomens van huishoudens en allochtone achtergrond. Scholen in 
Impulsgebieden krijgen voor elke gewichtenleerling extra geld. 
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Dit is in een notendop de veranderingen die in de komende jaren worden ingevoerd. 
Zekerheid hierover kan worden gegeven, nu de Tweede Kamer met deze aanpak 
heeft ingestemd.  

De nadere uitwerking van de plannen staat in de notitie in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>Financiën>Bedrijfsvoering). Kwesties die daarin 
aan de orde komen: 

* De relatie met de huidige gefaseerde invoering van de 0,3 en 1,2 gewichten; 

* De relatie met de compensatieregeling; 

* Een aanduiding van de stappen die de komende jaren plaats gaan vinden; 

* Het budget dat ter beschikking is; 

* Het bedrag per gewichtenleerling in Impulsgebieden. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 

 
Toolbox: instrument BAPO 2008 

In de Toolbox op www.vosabb.nl is in de map PO het instrument BAPO 2008 
opgenomen.  
 
Dit instrument heeft nu de salaristabellen die voor het schooljaar 2008-2009 gelden. 
Ook is de layout flink aangepast. De link naar het instrument staat in dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Financiën>Lumpsum). 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 

Kamervragen over Limburg na kritiek VOS/ABB 

Fractieleider Alexander Pechtold van D66 heeft opnieuw Kamervragen gesteld 
over de positie van het openbaar onderwijs in Limburg. Aanleiding daarvoor is 
het standpunt van VOS/ABB dat bestuurlijke samenwerking met het bijzonder 
onderwijs ongewenst is als die samenwerking niet op gelijkwaardigheid berust. 
 
Pechtold wil van staatssecretaris Sharon Dijksma weten of zij het in 
overeenstemming acht met het grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs als 
de rooms-katholieke bisschop van Roermond bij bestuurlijke samenwerking meer te 
zeggen krijgt over het openbaar onderwijs dan de betrokken gemeentebesturen. 
 
De D66-leider vraagt ook aan Dijksma of zij op de hoogte is van het standpunt van 
VOS/ABB dat gemeenten moeten afzien van een samenwerkingsbestuur als de 
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belangen van het openbaar onderwijs niet kunnen worden gewaarborgd. Hij verwijst 
daarbij naar de spreiding van twee openbare basisscholen in de gemeente Horst aan 
de Maas over een katholiek en een openbaar bestuur. 
 
VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra noemt deze spreiding ongewenst en 
spreekt van 'een bestuurlijk gedrocht'. Het commentaar dat Hooghiemstra op deze 
website publiceerde, was voor Pechtold aanleiding om bij Dijksma opnieuw over de 
Limburgse kwestie aan de bel te trekken. 
 
De Kamervragen van Pechtold staan in de rechterkolom van dit bericht op 
www.ecoo.nl. In de rechterkolom van het websitebericht kunt u ook het commentaar 
van Theo Hooghiemstra en een eerder nieuwsbericht over de Limburgse situatie 
aanklikken. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 

Regeling startsubsidie passend onderwijs 

Het ministerie van OCW heeft de regeling bekendgemaakt voor het aanvragen 
van start- en eventuele vervolgsubsidies voor veldinitiatieven of experimenten 
op het gebied van passend onderwijs. Daar is in totaal 7 miljoen euro voor 
beschikbaar. 
 
Voor de regeling geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. De subsidie is bedoeld 
voor het regionale netwerk. Daarin participeren het samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden WSNS en ten minste REC3 en 
REC4.  
 
De regeling geldt tot 1 augustus 2009. De volledige regeling staat in de rechterkolom. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl of Sicco Baas, 0348-
405231, shbaas@vosabb.nl  

 

AVS-petitie voor conciërges op alle po-scholen 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft op haar congres in 
Nieuwegein een petitie gelanceerd voor conciërges op alle scholen in het 
primair onderwijs. 
 
De petitie ‘Wij kunnen niet zonder conciërge of administratieve hulp’ kan worden 
gedownload van de website van de AVS. Met de petitie wordt steun gevraagd aan de 
Tweede Kamer. De petitie, die ook kan worden ondertekend door ouders, kan per 
post aan de AVS worden gestuurd: postbus 1003, 3500 BA Utrecht.  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken).  
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Vacatures 
 
Lid algemene directie Castricum en omgeving 
Directeuren diverse openbare basisscholen Steenwijkerland 
Lid centrale directie Atlas College Hoorn 
Directeur twee openbare basisscholen in Domburg en Veere 
Directeur jenaplanschool Bergschenhoek 
Locatiedirecteur openbare basisschool in Leeuwarden 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (home>Personeel gezocht) 
 
 


