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Meer geld om gevolgen lerarentekort te verzachten 

Het ministerie van OCW komt met 20 miljoen euro extra om het lerarentekort 
tegen te gaan. Dat heeft minister Ronald Plasterk afgelopen donderdag in 
Amsterdam bekendgemaakt tijdens de conferentie Innovatiekracht Onderwijs. 

Het geld, waarvan overigens nog niet bekend is wanneer het beschikbaar komt, is 
bedoeld voor vernieuwende experimenten om de kwaliteit van het primair en 
voortgezet onderwijs te handhaven in tijden van personeelstekorten.   

Als mogelijke voorbeelden noemt het ministerie van OCW op zijn website de inzet 
van assistenten om nakijkwerk van leerkrachten over te nemen, de ontwikkeling van 
de digitale databank Wikiwijs en serious gaming. Bij dat laatste worden 
computerspellen ingezet voor het onderwijs. 
 
In het meinummer van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs staat een artikel over de 
mogelijkheden van serious gaming. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (Financiën) staat een link naar meer informatie over 
de extra financiële impuls. 
 
Burgemeester reikt prijzen Barneveldse posteractie uit 

Burgemeester Jos Houben van Barneveld heeft vandaag prijzen uitgereikt aan 
vijf kinderen die de poster met het motto 'Kies voor keuze' thuis het 
opvallendst voor het raam hebben gehangen. Deze poster werd vorige maand 
onder meer via de openbare basisscholen in Barneveld en de omliggende 
dorpen verspreid om het initiatief voor openbaar voorgezet onderwijs in deze 
Gelderse gemeente onder de aandacht te brengen. Dit initiatief wordt 
inhoudelijk en publicitair begeleid door VOS/ABB. 

Het team Communicatie & Marketing van VOS/ABB liet de poster voor de 
Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs Barneveld ontwerpen en in 
duizendvoud drukken. De initiatiefgroep wil dat er eindelijk een openbare vo-school 
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in de Gelderse gemeente komt. Tot nu toe is er in Barneveld alleen christelijk 
voortgezet onderwijs.  
 
Kinderen van ouders die de voorkeur geven aan openbaar onderwijs, moeten na de 
basisschool naar Amersfoort, Ede of Harderwijk, waar wel openbare middelbare 
scholen zijn. De initiatiefgroep vindt dat dit niet meer bij deze tijd past en wil dat ook 
Barneveldse kinderen dicht bij huis de mogelijkheid krijgen om openbaar vo te 
volgen. De gemeente Barneveld heeft ongeveer 50.000 inwoners en wil de komende 
jaren groeien naar 70.000 inwoners. 
 
Behoeftepeiling 
De posteractie valt samen met een onafhankelijke behoeftepeiling naar openbaar 
voortgezet onderwijs in opdracht van de gemeente. De uitslag van deze peiling, die 
wordt uitgevoerd door het Nijmeegse bureau ITS, wordt later in de zomer verwacht.  
 
De initiatiefgroep had aan de posteractie aan wedstrijd verbonden. Kinderen die de 
poster thuis zo opvallend mogelijk voor het raam hingen, konden een prijs winnen. 
Een anoniem team van Geheime Poster Spotters (GPS'ers)  trok door Barneveld en 
omgeving, op zoek naar de opvallendste posters voor de mooist versierde ramen.  
 
Enthousiaste burgemeester 
Burgmeester Jos Houben reageerde direct enthousiast toen hem werd gevraagd om 
de prijzen uit te reiken. Dat doet hij maandagochtend in openbare daltonschool De 
Lange Voren in Barneveld. De prijzen bestaan uit vijf keer twee toegangskaarten 
voor SchatEiland Zeumeren, een overdekt speelparadijs bij Voorthuizen. 
 
Het Reformatorisch Dagblad had afgelopen zaterdag op zijn website al een artikel 
geplaatst over de prijsuitreiking van vandaag. In dat artikel komt onder anderen 
directeur Marianne Kuiper van openbare basisschool Het Startblok in Achterveld aan 
het woord. In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs) staat een link naar 
het artikel in het Reformatorisch Dagblad.  
 
In het zomernummer van Over Onderwijs, dat eind deze maand uitkomt, kunt u een 
artikel lezen over het initiatief in Barneveld voor openbaar voortgezet onderwijs. Ook 
in het artikel in Over Onderwijs komt directeur Marianne Kuiper van obs Het Startblok 
aan het woord. 
 
Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl  
 
Sterkste krimp in Limburg, grootste groei in Flevoland 

In het onderwijs is Limburg de sterkste krimpregio. In de provincie Flevoland 
groeit het aantal leerlingen het hardst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 
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Van 2000-2001 tot het huidige schooljaar 2008-2009 nam vooral in het zuiden van 
het land het aantal leerlingen in het primair onderwijs af. De daling is het sterkst in 
Limburg, met een afname van 11 procent in bovengenoemde periode. In de 
provincies Utrecht en Flevoland nam het aantal basisschoolleerlingen flink toe, met 
respectievelijk 10 procent en 8 procent. 
 
In het zomernummer van Over Onderwijs, dat eind deze maand verschijnt, staat een 
artikel over de krimp in Limburg. In het blad komt de Limburgse gedeputeerde Odile 
Wolfs (PvdA) aan het woord. Zij leidt de taskforce die maatregelen voorstelt om de 
organisatorische en financiële gevolgen van de krimp te verzachten. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>School en omgeving) staat een link naar het 
cijfermateriaal van het CBS. 
 
 
Onderwijscafé op 16 juni: over de wenselijke maat 

De PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op dinsdagmiddag 16 juni opnieuw 
een Onderwijs Café in Studio Dudok in Den Haag. Het thema is dit keer 'De 
grote, boze school: feit of fictie?'. Het gaat hierbij over schaalgrootte en de 
wenselijke maat in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
In het Onderwijs Café zal prof. dr. Paul Zoontjens een inleiding houden. Hij is 
hoogleraar Onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg en tevens lid van de 
Onderwijsraad. Ook dr. Elbert Dijkgraaf van de Erasmus Universiteit Rotterdam zal 
spreken. Hij is de auteur van 'Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet 
onderwijs'.  
 
Politici, beleidsmakers, journalisten en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties 
worden uitgenodigd voor het Onderwijs Café in Studio Dudok, Hofweg 1a in Den 
Haag. U bent welkom vanaf 16 uur. Het programma begint om 16.30 uur.  
 
U kunt zich online aanmelden. Meer informatie staat op www.hetonderwijscafe.nl. 
 
  
Vacatures 
 
Schoolleider voor openbare basisschool in Aalst 
Groepsleerkrachten voor openbare basisscholen in de gemeente Borsele 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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