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Stichten openbare basisschool wordt makkelijker 

Zelfstandige stichtingen voor openbaar onderwijs krijgen de mogelijkheid om 
nieuwe basisscholen te stichten. Dat staat in een voorstel van staatssecretaris 
Sharon Dijksma van OCW. 
 
In het openbaar voortgezet onderwijs kunnen zelfstandige stichtingen al wel scholen 
stichten, maar in het openbaar primair onderwijs nog niet. Daar is die mogelijkheid tot 
nog toe voorbehouden aan de gemeenten.   
 
Dit kan ertoe leiden dat het openbaar primair onderwijs wordt benadeeld ten opzichte 
van het bijzonder onderwijs, dat wel het recht heeft  om zelf nieuwe scholen te 
stichten. Dit nadeel kan vooral ontstaan als een gemeentebestuur het openbaar 
onderwijs op het tweede plan zet. 
 
Maasbree 
Een voorbeeld, waar VOS/ABB nauw bij betrokken was, is de Limburgse gemeente 
Maasbree. De bij VOS/ABB aangesloten stichting Akkoord! po wilde daar een 
openbare basisschool stichten. Dat bleek echter onmogelijk toen dit door het 
gemeentebestuur werd tegengewerkt.  
 
Deze ongewenste situatie was voor VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) aanleiding om er bij staatssecretaris Dijksma op aan te dringen ook 
zelfstandige stichtingen voor openbaar primair onderwijs het recht te geven scholen 
te stichten. Met haar voorstel erkent Dijksma het probleem en biedt zij een oplossing. 
 
Gemeenten en ouders 
In het voorstel staat ook dat gemeenten de mogelijkheid behouden om een openbare 
basisschool te stichten. Hiermee ondervangt Dijksma het eventuele probleem dat 
een zelfstandige stichting voor openbaar onderwijs geen actie onderneemt, terwijl 
er wel behoefte is aan een nieuwe openbare basisschool. 
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Bovendien wil de staatssecretaris ouders de mogelijkheid geven om de aanzet te 
geven tot een nieuwe openbare basisschool, mocht er noch door de gemeente noch 
door het bestuur het initiatief hiertoe worden genomen.  
 
Barneveld 
Met dit laatste ondervangt Dijksma het probleem dat er in een bepaalde situatie nog 
geen stichting voor openbaar onderwijs bestaat. Een actueel voorbeeld in het 
openbaar voortgezet onderwijs is het initiatief om in Barneveld een openbare vo-
school te realiseren. VOS/ABB begeleidt dit initiatief. Zie hiervoor de twee 
gerelateerde berichten in de rechterkolom van dit artikel op www.vosabb.nl 
(Openbaar onderwijs). 
 
In de rechterkolom van het bericht op de website kunt u ook een eerder 
commentaar aanklikken, dat VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra over deze 
kwestie schreef. Tevens staat er een link naar een bericht op de website van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 
 
Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl  
 

Folders met nieuw aanbod van VOS/ABB Consulting 

VOS/ABB Consulting heeft vier folders uitgebracht met nieuw aanbod voor 
bestuurders en managers in het onderwijs. De informatieve folders zijn in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur en 
management) in digitale vorm beschikbaar. 
 
De folders gaan over het volgende aanbod: 
 
* Professionalisering van vrijwillige bestuurders 
* Systematisch investeren in kwaliteitszorg.  
* Meervoudige publieke verantwoording. 
* Zelfevaluatiekader goed bestuur. 
 
De digitale versies van de folders staan in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl. Onze consultants hebben het informatiemateriaal altijd bij zich als zij 
bij hun klanten zijn.  
 
U kunt de folders ook per post toegestuurd krijgen via de volgende contactpersonen: 
 
Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl  
Monica Robijns, 06-30041175, mrobijns@vosabb.nl  
Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl 
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Radio 1 over initiatief openbaar vo Barneveld 
 
Radio 1 heeft zaterdagochtend uitgebreid aandacht besteed aan het initiatief in 
Barneveld en omgeving om daar openbaar voortgezet onderwijs van de grond 
te krijgen. Dit initiatief wordt begeleid door VOS/ABB. 
 
In de TROS Nieuwsshow interviewden de presentatoren Mieke van der Weij en Peter 
de Bie directeur Marianne Kuiper van openbare basisschool 't Startblok in het dorp 
Achterveld bij Barneveld. Zij legt uit wat het Barneveldse initiatief precies inhoudt en 
waarom er naast openbaar primair ook openbaar voortgezet onderwijs in de 
Gelderse gemeente moet komen.  
 
De aandacht voor het Barneveldse initiatief volgt op een door VOS/ABB begeleide 
publiciteitscampagne. In Barneveld en omgeving zijn 1000 posters verspreid met 
daarop het motto 'Kies voor keuze'. Eerder besteedden onder meer het NOS 
Jeugdjournaal, de Volkskrant  en Trouw uitgebreid aandacht aan het Barneveldse 
initiatief. Zie daarvoor het gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs).. 
 
In het bericht op de website staat een link naar het ruim 10 minuten durende 
interview met directeur Kuiper van obs 't Startblok. 
 

Meer duidelijkheid over afspraken in CAO PO 

Er zijn twee technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. De 
wijzigingen zijn bedoeld ter verduidelijking van de gemaakte afspraken over 
het schaaluitloopbedrag en de doorwerking van kortingen. De PO-Raad en de 
vakcentrales hebben hierover overeenstemming bereikt. 
 
De eerste wijziging betreft de toelichting op het schaaluitloopbedrag (art. 6.14b). Het 
werd in het veld als onduidelijk ervaren of het schaaluitloopbedrag wordt toegekend 
aan leraren met een garantiesalaris (HOS of anderszins). Partijen hebben bedoeld 
dat ook zij voor het schaaluitloopbedrag in aanmerking kunnen komen (uiteraard 
geldt wel de voorwaarde van niet-onvoldoende-beoordeling). In het aangepaste 
artikel is dit duidelijk gemaakt. Ook is toegelicht dat een uitlooptoeslag en/of 
bindingstoelage en/of inkomenstoelage geen invloed heeft op het recht op het 
schaaluitloopbedrag. Deze toe(s)lagen bestaan naast elkaar.  
 
De tekst van de toegevoegde toelichting luidt: 
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'Het schaaluitloopbedrag genoemd in artikel 6.14b is ook van toepassing op de 
werknemer aan wie een (HOS) salarisgarantie-uitzicht is toegekend. Op werknemers 
die de uitlooptoeslag en/of de bindingstoelage en/of de inkomenstoelage op grond 
van deze cao ontvangen, zijn de bepalingen van artikel 6.14b onverkort van 
toepassing (dus als zij aan de voorwaarden gesteld in dat artikel voldoen, hebben zij 
recht op het schaaluitloopbedrag).'  
 
Doorwerking kortingen, bijlage A9. 
De tweede wijziging betreft bijlage A9. Het werd als onduidelijk ervaren hoe de 
BAPO-korting en de korting in het tweede ziektejaar doorwerkte naar de berekening 
van toeslagen, toelagen en uitkeringen. Met de volgende tekst wordt ook aan die 
onduidelijkheid een einde gemaakt:  
 
'Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met 
ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor 
onderwijspersoneel primair, BZA) worden niet als een bruto-korting beschouwd voor 
de bepaling van de hoogte van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals 
hierboven genoemd in de tabel: bindingstoelage, inkomenstoelage, 
eindejaarsuitkering OOP, nominale uitkering van oktober en de minimumvakantie-
uitkering. Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in 
verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en 
arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden wel als bruto-
korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, 
zoals hierboven genoemd in de tabel: uitlooptoeslag, schaaluitloopbedrag en toelage 
directeuren.' 
 

Ellian prijst oordeel over moslima en hand geven 

De Leidse hoogleraar en Elsevier-columnist Afshin Ellian is blij met het recente 
oordeel van de Centrale Raad van Beroep dat een islamitische docente die 
mannelijke collega's weigerde een hand te geven, terecht is ontslagen. 
 
De zaak draait om een docente economie van het Vader Rijn College in Utrecht, die 
per e-mail aan haar collega's liet weten dat ze mannen geen had meer zou geven. 
De motivatie was dat dit niet strookte met haar geloofsovertuiging. Dit veroorzaakte 
veel commotie in de school. De schoolleiding besloot haar te schorsen. Uiteindelijk 
werd ze voor het einde van haar tijdelijke contract ontslagen. 
 
De moslima was het hier niet mee eens en stapte naar de Commissie Gelijke 
Behandeling. Die gaf haar op grond van artikel 1 van de Grondwet, dat 
discriminatie op basis van onder meer geloof verbiedt, gelijk. De rechter oordeelde 
echter dat de vrouw terecht was ontslagen, omdat van een docent op een openbare 
school mag worden verwacht dat zij zich houdt aan de normale omgangsvormen. 
Handen schudden hoort daarbij. De Centrale Raad van Beroep bevestigde de 
uitspraak van de rechter. 
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Afshin Ellian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de 
Universiteit Leiden, schrijft in zijn weblog op de website van weekblad Elsevier, dat 
hij blij is met het oordeel van de Centrale Raad van Beroep. 'Dit noem ik pas 
argumentatie en een juiste redenering. Nu moet de Commissie Gelijke Behandeling 
zich aanpassen aan het geldende recht, namelijk deze uitspraak', aldus Ellian. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs) staan twee links naar 
respectievelijk de weblog van Afshin Ellian en het oordeel van de Centrale Raad van 
Beroep.  
 

Rotterdamse scholen in actie tegen uithuwelijken 

In Rotterdam begint een proef om uithuwelijking te voorkomen. Meisjes die dat 
willen, kunnen op school een verklaring ondertekenen, waarin staat dat de 
school de politie mag inschakelen als de desbetreffende leerlinge na een 
vakantie in bijvoorbeeld Turkije of Marokko niet terugkeert. 
 
De proef is een initiatief van de Rotterdamse wethouder Jantine Kriens (PvdA) van 
Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang. Zij deed voor de pilot 
inspiratie op in Groot-Brittannië, waar scholen de politie kunnen inschakelen als het 
vermoeden bestaat dat een niet-teruggekeerde leerlinge in haar land van herkomst 
tegen haar zin is uitgehuwelijkt. 
 
In het verlengde van de proef begint Rotterdam een campagne om leerlingen van 
allochtone afkomst op school te informeren over uithuwelijking, eergerelateerd 
geweld en achterlating in het land van herkomst. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs) staat een link naar meer 
informatie. 
 

COC legt ontslag homodocent voor aan CGB 

De homobelangenorganisatie COC Nederland legt het ontslag van een 
homoseksuele leraar van een protestants-christelijke basisschool voor aan de 
Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 
 
Minister Ronald Plasterk van OCW had gezegd dat hij geen oordeel wilde geven over 
het ontslag van de homoseksuele leraar door het bestuur van de School met de 
Bijbel in het dorpje Emst bij de Veluwe, omdat dit één specifiek geval betreft. Wel riep 
hij aan derden op om de kwestie voor te leggen aan de Commissie Gelijke 
Behandeling. COC Nederland heeft aan die oproep gehoor gegeven. 
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Het bestuur van de streng christelijke basisschool motiveert het ontslag van de 
homoseksuele leraar op basis van de religieuze grondslag van de school. Die zou 
niet te combineren zijn met een leerkracht die homoseksueel is. COC Nederland is 
van oordeel dat de school ten onrechte denkt dat de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling (AWGB) het ontslag mogelijk maakt vanwege de godsdienstige 
grondslag van de school. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs) staat een link naar meer 
informatie op de website van COC Nederland. 
 
 
Vacatures 
 
* Twee directeuren voor openbare basisscholen in Lemmer en Echtenerbrug 
* Directeur voor openbare basisschool in Jubbega 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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