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Vacature 

 
Meeste geld voor frisse lucht naar basisscholen 

Van de 165 miljoen euro die het kabinet uittrekt voor een beter binnenmilieu in 
scholen, gaat waarschijnlijk 100 miljoen naar het primair onderwijs.  
 
VOS/ABB heeft uit betrouwbare bron vernomen dat het primair onderwijs kan 
rekenen op ongeveer 60 procent van het toegezegde bedrag, wat neerkomt op 
ongeveer 100 miljoen euro. Het voortgezet onderwijs zou kunnen rekenen op circa 
50 miljoen euro voor een beter binnenklimaat. 
 
De ministerraad zou vrijdag een beslissing nemen over de verdeelsleutel, maar voor 
zover bekend is het definitieve besluit nog niet gevallen. 
 
Het extra geld dat het kabinet uittrekt voor frisse lucht, volgt op een lange lobby van 
VOS/ABB. Vorig jaar voerde VOS/ABB samen met een bestuur OPOCK voor 
openbaar primair onderwijs in Capelle en Krimpen aan den IJssel een landelijke 
campagne voor frisse lucht in schoolgebouwen. Er werden toen voor een petitie aan 
de Tweede Kamer veel handtekeningen opgehaald. 
 
Zie ook het gerelateerde nieuwsbericht in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting). 
 

Passend Onderwijs: time-out en dan anders doorgaan 

Even een time-out en dan anders doorgaan met Passend Onderwijs. Dat vindt 
de Tweede Kamercommissie OCW, zo bleek in het Algemeen Overleg over 
Passend Onderwijs. Er is geen sprake van de stekker eruit trekken. 
 
'Verantwoorde invoering van Passend Onderwijs vraagt meer tijd dan verwacht', was 
een van de conclusies van de evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ecpo), 
waarover de Kamercommissie met staatssecretaris Dijksma overlegde. De 
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aanbeveling om tijdpad en fasering bij te stellen werd overgenomen.  
 
Er moet ook meer nadruk komen op de effecten van Passend Onderwijs op kinderen. 
Daarom worden de doelstellingen anders geformuleerd. De staatssecretaris 
benadrukte dat opbrengstgerichtheid en een startkwalificatie of toeleiding naar de 
arbeidsmarkt de belangrijkste doelstellingen zijn. Hierover moet verantwoording 
worden afgelegd, wat dan meteen ook een verantwoording is van de besteding van 
de zorgmiddelen.  
 
Een van de belangrijkste kritiekpunten op het huidige verloop van de invoering is de 
constatering dat ouders en leraren te weinig betrokken zijn bij de ontwikkelingen. In 
september moet er een plan van aanpak liggen om dit te verbeteren.  
 
De commissie adviseert om wetgeving op dit moment uitsluitend te realiseren voor 
de kwalitatieve aspecten van het (V)SO en (nog) niet voor de inrichting van de 
regionale netwerken. Om toch tegemoet te komen aan de behoefte van het veld aan 
meer duidelijkheid komt er in 2010 een proeve van wet. 
 

Analyse werkgeverslasten 2008-2009 

Nu de definitieve cijfers voor de GPL van het schooljaar 2008-2009 zijn 
vastgesteld, is het ook mogelijk de ontwikkeling van de werkgeverslasten over 
dit schooljaar te volgen. Dit is van belang voor het maken van de 
meerjarenbegroting. 
 
Ook is het belangrijk om een duidelijk startpunt te hebben voor het komende 
schooljaar 2009-2010. De ontwikkeling van de werkgeverslasten voor dat schooljaar 
kan worden geanalyseerd zodra de gedetailleerde ontwikkeling van de GPL 09-10 
bekend wordt gemaakt.  
 
De loonkosten vormen het overgrote deel van de begroting en daardoor is een 
nauwkeurige raming van de loonkosten wezenlijk. De salarisschalen geven het 
brutoloon aan, maar dan zijn er nog tal van loonkosten als uitkeringen, toelagen, 
premies en dergelijke die mede de totale loonlasten bepalen. Als het kengetal 
bekend is waarmee het brutosalaris gemiddeld verhoogd moet worden, is de raming 
van de loonkosten daardoor een stuk eenvoudiger. Hier wordt beknopt aangegeven 
wat de uitkomst van de werkgeverslasten zijn op basis van de nu definitieve GPL 
over 08-09. Een uitvoeriger uiteenzetting is als bijlage bij dit artikel op www.vosabb.nl 
(dossier: Financiën) opgenomen. 
 
Ontwikkeling werkgeverslasten 2008-2009 
Voor het bepalen van de werkgeverslasten volgen we de ontwikkelingen zoals die 
plaatsvinden en doorwerken in de vijf maanden van 2008 en de zeven maanden van 
2009. De werkgeverslasten zijn bepaald ten opzichte van het salarisniveau van 1 
augustus 2008.  
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De ontwikkeling vanaf 2004 is in onderstaande grafiek tot en met 08-09 
weergegeven: 
 
Indexering loonkosten    04-05    05-06      06-07     07-08      08-09 
WG-lasten                      46,25%   47,17%   47,93%  50,30%    51,75% 
 
In de instrumenten in de Toolbox op www.vosabb.nl zullen we nu als percentage 
WG-lasten 51,8% opnemen als de weergave van de gemiddelde werkgeverslasten 
voor 08-09. 
 
Zoals wel vaker gemeld, adviseren we om zo enigszins mogelijk zelf het percentage 
van de WG-lasten te berekenen die voor de eigen organisatie van toepassing is. 
 
Inkorting schalen 
De inkorting van de schalen per 1 januari 2009 is in de bekostiging meegenomen als 
een verhoging van de GPL. In feite verkrijgen we per 1 januari 2009 nieuwe 
salarisschalen door de inkorting en zou het percentage WG-lasten afgezet moeten 
worden tegen de afzonderlijke salarisniveaus.  
Om de problematiek te voorkomen dat voor het maken van de meerjarenbegrotingen 
zowel met de salaristabel tot 1 januari 2009 als met de tabel na 1 januari 2009 moet 
worden gerekend, kan het inkorten van de salaristabel ook benaderd worden als het 
ontstaan van een extra WG-last ten opzichte van de salaristabel van de salaristabel 
van augustus 2008. Op die wijze kan dus een boel extra (en onnodig) rekenwerk 
achterwege blijven. 
 
Het advies was en is daarom om uit te gaan van de berekening van de WG-lasten 
ten opzichte van het salarisniveau per 1 augustus 2008 en de inkorting van de 
schalen te behandelen als een verhoging van de WG-lasten. Voor de instrumenten in 
de Toolbox die met het maken van meerjarenbegrotingen te maken hebben is in elk 
geval de benadering gekozen om met één salaristabel te werken. Deze werkwijze zal 
volgend jaar in principe ook gehanteerd worden, maar dan ten opzichte van de 
salaristabel die geldt per 1 januari 2010. 
 
Toeslag schoolleider 
Zoals bekend is in het actieplan LeerKracht opgenomen dat in de bekostiging 
uitgegaan wordt van een toeslag van 275 euro per maand per fte voor elke directeur 
(aan een school) met schaal DA t/m DC-uitloop vanaf 1 januari 2009. 
 
In de bekostiging is daartoe een bedrag opgenomen van € 3.091 als extra 
toevoeging aan de eerste directietoeslag in de bekostiging. Deze toekenning wordt 
dus in het geheel niet verwerkt in de GPL als zodanig. In het voorgaande is het ook 
niet verwerkt als een onderdeel van de berekening van de WG-lasten. In feite zou 
dat wel moeten gebeuren zoals dat ook gebeurt met andere toelagen. Daarom is het 
wel opgenomen. 
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Berekening leert dat het overeenkomt met een WG-last van 0,32% op jaarbasis 
(0,49% vanaf 1 januari 2009). Samen met de eerdere stijging van de WG-lasten 
komen we uit op een stijging van 1,45%. De totale stijging is aanzienlijk en wordt dus 
vooral veroorzaakt door de maatregelen uit het actieplan LeerKracht. 
 
Verhoudingstabel in het FPE-model 
In het FPE-model worden de kosten van functies omgerekend naar de 
standaardeenheid LA voor de basisschool en LB voor de SBO en de school voor 
(V)SO. Een lastige omrekening leert dat deze omrekening betekent dat de 
directiefuncties DA t/m DCuit in de verhoudingstabel verhoogd worden met 0,04 ten 
opzichte van LA en met 0,03 of 0,04 ten opzichte van LB.  
 
De aandacht wordt nog gevraagd voor de afspraak in het actieplan LeerKracht dat 
deze toelage bedoeld is voor de directeur van de school zodat degenen op 
directiefuncties die geen directeur van een school zijn niet in aanmerking komen. 
Directiefuncties op een bestuurskantoor bijvoorbeeld doen niet mee. Daarom is de 
FPE-tabel voor het sommatiemodel niet aangepast. 
 
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl  
  

Subsidie voor stimuleren van toptalent 

Een commissie onder leiding van voorzitter Robbert Dijkgraaf van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft 28 
projecten geselecteerd om toptalent in het basisonderwijs te stimuleren. Dat 
heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW bekendgemaakt. 
 
De KNAW maakte de selectie uit voorstellen van 195 schoolbesturen met in totaal 
circa 400 basisscholen. Het ministerie van OCW had besturen gevraagd 
om projecten aan te melden die voor subsidie in aanmerkingen zouden kunnen 
komen. In totaal is er 5 miljoen euro voor beschikbaar. 
 
Staatssecretaris Dijksma meldt op de website van het ministerie van OCW dat de 
veelheid aan projectvoorstellen aantoont dat het stimuleren van toptalent een thema 
is dat leeft in het basisonderwijs. KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf laat op dezelfde 
website weten dat de beste projecten voor subsidie zijn geselecteerd. Het gaat om 
projecten waarbij basisscholen samenwerken met bijvoorbeeld hogescholen en 
universiteiten. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën) staat een link naar een 
uitgebreid bericht op de website van het ministerie van OCW. 
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Aparte taalklassen hebben positief effect 
 
Schakelklassen voor leerlingen met taalachterstanden hebben een positief 
effect op de prestaties van deze leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van het 
SCO-Kohnstamm Instituut en bureau ITS, zo schrijft staatssecretaris Sharon 
Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Als leerlingen met een taalachterstand op de basisschool een jaar extra 
taalonderwijs volgen, boeken ze betere resultaten dan vergelijkbare kinderen die dit 
extra onderwijs niet volgen. Ook de zogenoemde kopklas, voor leerlingen die na 
groep 8 nog een jaar extra taalonderwijs krijgen, blijkt positieve effecten te hebben. 
De resultaten van de kopklassen zijn zo groot, dat het aantal havo- en vwo-adviezen 
stijgt van 3 naar bijna 70 procent.  
 
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat schakelklassen een positief effect hebben 
op het welbevinden van de leerlingen. Bovendien blijkt de extra aandacht voor taal 
niet ten koste te gaan van de rekenprestaties. Staatssecretaris Dijksma wil op basis 
van de positieve onderzoeksresultaten doorgaan met het subsidiëren van schakel- 
en kopklassen. 
 
Opmerkelijk is dat de schakelklassen geen nieuw fenomeen zijn. Aan het einde van 
de jaren '70 en het begin van de jaren '80 bestonden ze ook al, maar toen 
werden door het ministerie wegbezuinigd. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Achterstandenbeleid) staat links naar het 
onderzoek 'Inrichting en effecten van schakelklassen' van het SCO-Kohnstamm 
Instituut en ITS en naar de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. 
 

Allochtone leerlingen maken omweg naar hbo 

Nederlandse leerlingen van allochtone afkomst doen er gemiddeld langer over 
om in het hoger onderwijs terecht te komen dan vergelijkbare leerlingen in het 
buitenland. Dat komt volgens een internationaal onderzoek doordat leerlingen 
in Nederland al op 12-jarige leeftijd een definitieve keuze voor een vo-opleiding 
moeten maken. 
 
Dit concluderen onderzoekers van het Institue for Migration and Ethnic Studies 
(IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Hun onderzoek richtte zich op de 
schoolloopbaan van vmbo-t'ers met een Turkse achtergrond. De keuze voor Turkse 
leerlingen hangt samen met beschikbare onderzoeken in het buitenland, die ook op 
Turkse jongeren van de tweede generatie zijn gebaseerd. 
 
De lange route die Nederlandse allochtone vmbo-leerlingen via havo of mbo naar het 
hbo maken is een direct gevolg van de keuze die deze leerlingen aan het einde van 
de basisschool op 12-jarige leeftijd al moeten maken. De onderzoekers pleiten 
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ervoor minder naar de Cito-scores en meer naar de persoonlijke ontwikkeling van de 
kinderen te kijken. Ook zouden er meer brugklassen vmbo-havo moeten komen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat eenderde van de vmbo-t'ers met een Turkse achtergrond 
uiteindelijk doorstroomt naar het hbo. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Achterstandenbeleid) staat een link naar het 
onderzoeksrapport. 
 
 
Vacature 
 
Directeur openbare basisschool in Eext (Drenthe) 
 
Meer informatie over deze vacature staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht) 
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