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Reacties muffe-luchtpetitie blijven binnenstromen! 

Vlak voor de aanbieding van de muffe-luchtpetitie van VOS/ABB stromen de 
digitale handtekeningen nog binnen! Inmiddels hebben ruim 800 mensen de 
petitie ondertekend. Dat zijn schoolleiders, schoolbestuurders, leerkrachten en 
bezorgde ouders, die met elkaar honderdduizenden leerlingen 
vertegenwoordigen. 
 
Uit de reacties blijkt dat vrijwel alle scholen in het hele land kampen met muffe lucht 
in lokalen. Overal moet de ventilatie beter, maar de schoolbesturen hebben geen 
geld voor de installatie van goede systemen. Het probleem lijkt daardoor 
onoplosbaar.  
 
VOS/ABB gaat de petitie dinsdagmiddag met een delegatie schoolkinderen 
aanbieden aan de Tweede Kamercommissie voor VROM in Den Haag. Het is een 
noodkreet aan de regering om geld uit te trekken voor het opfrissen van de 
Nederlandse scholen. Want in benauwde lokalen kunnen kinderen zich niet 
concentreren en verminderen de leerprestaties. En dat terwijl Nederland zo graag 
een kenniseconomie wil zijn.  
 
Het probleem speelt zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, in grote 
steden en in buitengebieden, in openbare en in bijzondere scholen. Dat blijkt duidelijk 
uit de vele reacties. Die reacties worden dinsdag allemaal overhandigd aan de 
Kamercommissie, met daarbij een bloemlezing van de meest schrijnende 
commentaren.  
 
Hebt u de petitie nog niet ondertekend? Het kan nog tot dinsdagochtend op 
www.vosabb.nl (homepage). 
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Vervolgonderzoek naar vermogensposities nodig 
 
Het is nog onvoldoende duidelijk welke vermogenspositie de besturen voor 
openbaar onderwijs hebben. Dat stelt beleidsmedewerker Reinier Goedhart van 
VOS/ABB in een reactie op een onderzoek naar de vermogen van po-besturen, 
dat het bureau PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van het ministerie 
van OCW heeft uitgevoerd. 
 
Goedhart benadrukt dat er een vervolgonderzoek nodig is. 'Hierbij zal met name ook 
extra aandacht gegeven moeten worden aan het openbaar onderwijs. Door 
ontbrekende cijfers bij een integraal bestuur en recente ontwikkelingen als gevolg 
van verzelfstandiging, zijn veel jaarrekeningen van openbare schoolbesturen niet 
meegenomen in het onderzoek van PwC. Daardoor is het beeld van de 
vermogenspositie van het openbaar onderwijs, maar daarmee ook het beeld van PO 
als totaal, nog onvoldoende.' 
 
Hij noemt het 'interessant dat het rapport een modelmatige benadering geeft voor de 
bepaling van het benodigde vermogen van ieder afzonderlijk bestuur.' VOS/ABB is 
een kritische gesprekspartner geweest voor PwC. 'Daarom zijn we nu ook in staat 
om een model te maken waarmee een bestuur de benodigde financieringsfunctie kan 
bepalen plus ook de risicobuffer kan kwantificeren. Daarmee is de benodigde 
omvang van het totale eigen vermogen inzichtelijk te maken en te onderbouwen', 
aldus Goedhart. 
 
Het nieuwe VOS/ABB-model is binnenkort gereed. Zodra dat het geval is, wordt dat 
op www.vosabb.nl en in de digitale VOS/ABB-nieuwsbrief bekendgemaakt. 
 
Het PwC-rapport, de reactie van VOS/ABB en de aanbiedingsbrief van 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW staan in de rechterkolom van dit bericht 
op www.vosabb.nl (dossier: Financiën). 
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-404804, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 
0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 

Jasper van Dijk (SP) stelt artikel 23 ter discussie 

SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt op het weblog van dagblad Trouw artikel 23 
over de vrijheid van onderwijs ter discussie. Hij pleit voor 'algemene scholen' 
die voor iedereen toegankelijk zijn. 
 
Het weblog van Van Dijk op www.trouw.nl  is een reactie op het pleidooi van 
stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart om op openbare 
scholen islamlessen te introduceren. Van Dijk noemt dat idee 'eenzijdig', omdat 
Marcouch niet pleit voor bijvoorbeeld lessen in humanisme op bijzondere scholen. 
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Het SP-Kamerlid stelt voor om in het kader van de discussie over het voorstel van 
Marcouch artikel 23 van de Grondwet ter discussie te stellen. 'Is het niet beter om te 
pleiten voor 'algemene scholen', waar alle kinderen welkom zijn? Waar aandacht 
wordt besteed aan álle geestelijke stromingen, zonder één stroming te 
bevoordelen?', aldus Van Dijk.  
 
In dit bericht op www.ecoo.nl (dossier: identiteit en imago) staat een link naar de 
weblog van Jasper van Dijk. 
 
Jubileumcongres VOS/ABB 
Op het VOS/ABB-jubileumcongres op donderdag 2 oktober zal stadsdeelvoorzitter 
Marcouch aanwezig zijn om zijn visie op de rol van het openbaar onderwijs toe te 
lichten.  
 
Leden van VOS/ABB kunnen gratis met speciale bussen naar het congres in Laren. 
Nog niet opgegeven voor de VOS/ABB Openbaar Onderwijs Ontmoetingstour? Doet 
u dat dan alsnog via www.vosabb.nl (homepage). 
 
Oud-minister Pieter Winsemius zal ook op het VOS/ABB-jubileumcongres aanwezig 
zijn. Gastheer is Edwin Rutten. Deelname aan het congres is voor leden van 
VOS/ABB gratis! 
 

Leergang planning & control bijna volgeboekt! 

De tweedaagse leergang 'Planning & control voor (bovenschools) managers en 
bestuursmanagers in het primair onderwijs' is bijna volgeboekt. Als u aan deze 
populaire leergang in november wilt meedoen, is het raadzaam u snel aan te 
melden! De leergang wordt verzorgd door Ben Verheijen van VOS/ABB. 
 
De leergang richt zich op het organiseren van een goed functionerende planning & 
controlcyclus en het vertalen van beleid in budgettering. Een goede cyclus 
geeft op systematische wijze vorm aan het proces van richting geven en op koers 
houden.  
 
Wilt u meer weten over deze leergang? Klik dan op de link in dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Financiën > Bedrijfsvoering).   
 
Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222 / 06-51295744, bverheijen@vosabb.nl  
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Imago en identiteit: cursusaanbod VOS/ABB 
 
VOS/ABB biedt verscheidene workshops en cursussen aan waarin imago en 
identiteit centraal staat. Het aanbod wordt deels verzorgd door het 
Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB. 
 
Consultant Ankie Knijnenburg van VOS/ABB: 'In gesprekken die we voeren met 
scholen en besturen hoorden we dat veel bestuurders en managers grote 
belangstelling hebben voor de identiteitsvraagstukken in het openbaar onderwijs. Dat 
pakken we dus op.' 
 
VOS/ABB heeft het onderstaande aanbod ontwikkeld: 
 
* Werkconferentie en studiedagen over de ontwikkeling van de openbare identiteit.  
 
* Burgerschap en sociale integratie: werken met de dynamiek van interculturele 
groepen.  
 
* Een groeiend leerlingaantal door een krachtige profilering 
 
* Driedaagse leergang marketing voor niet-marketeers (po) 
 
* Aan de slag met communicatie in het primair onderwijs 
 
* Profileer uw school: maak een film! 
 
Voor meer informatie klikt u op de link in dit bericht op www.ecoo.nl (dossier: 
Identiteit en imago). 
 
Informatie: Ankie Knijnenburg, 06-12928576, aknijnenburg@vosabbconsulting.nl  
 
 
Toolbox: GELD-model 09-10 voor basisschool 
VOS/ABB heeft het GELD-model voor de basisschool voor het kalenderjaar 
2009 en daarna gereed. Met dit model, waarin de gegevens tot en met augustus 
2008 zijn verwerkt, kan een meerjarenbegroting worden gemaakt. Het model is 
opgenomen in de Toolbox op www.vosabb.nl.  
 
Het GELD model is in eerste instantie gemaakt voor besturen met één school. De 
toekenning van het budget en de lasten van de school worden dan direct 
toegerekend. Inmiddels wordt ook rekening gehouden met een bovenschoolse 
afdracht voor gemeenschappelijke zaken en afspraken. 

 4

http://www.ecoo.nl/
mailto:aknijnenburg@vosabbconsulting.nl
http://www.vosabb.nl/


 
Nieuwsbrief PO nr. 28 – 8 september 2008 
 
Het instrument is geschikt voor iedere basisschool. Wat de baten betreft zijn de 
personele bekostiging, de materiële bekostiging en alle verdere 
bekostigingscomponenten integraal opgenomen. De lastenkant kan alle kosten 
verwerken.  
 
Het GELD-model zorgt voor een compleet inzicht in de baten en lasten. De 
rijksinkomsten kunnen op de cent nauwkeurig worden berekend en de uitgaven 
kunnen zelf worden geraamd. Voor de personele uitgaven zijn de werkgeverslasten 
vastgesteld op 51,6 procent. Dit percentage kan desgewenst kan worden aangepast.  
 
Het meerjareninvesteringsplan verwerkt als integraal onderdeel van het GELD-model 
de afschrijvingen in de meerjarenbegroting. Het model is zo compleet, dat 
VOS/ABB scholen die integraal volledig financieel verantwoordelijk zijn aanraadt om 
het te downloaden en te gebruiken.  
 
Een link naar het model staat in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: financiën).  
 
Binnenkort komt een dergelijk model ook voor het SBO en (V)SO beschikbaar. Dit 
wordt gevolgd door een SOMMATIE-model voor 2009, zodat een bestuur met een 
combinatie van bijvoorbeeld basisschool, SBO en (V)SO ook meteen de 
gegevens bijeen kan brengen. Daarmee kan het bestuur beschikken over een 
bestuursbegroting met de gegevens van alle scholen.  
 
Zodra begin oktober de nieuwe Londo-bedragen zijn vastgesteld, kunt u die 
aanpassing zelf aanbrengen in de tabellen. Dat zal VOS/ABB ook in de Toolbox 
doen. De geactualiseerde versie van het krijgt dan een nieuw nummer.  
Let u er wel op dat er zowel een FPE-model als een GELD-model is voor het maken 
van een meerjarenbegroting.  
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 
0348-405251, bkeizer@vosabb.nl 
 

Studiedag 'BSO & SCHOOL' op 1 oktober 

De Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) organiseert op woensdag 1 
oktober in Utrecht de studiedag 'BSO & SCHOOL'.  
 
Op deze studiedag wordt uitgebreid ingegaan op verscheidene aspecten van de 
buitenschoolse opvang. Zo komen de stand van zaken van de buitenschoolse 
opvang, de bso in de stad maar ook op het platteland en verantwoorde 
tussenschoolse opvang aan bod. Ook wordt gekeken naar voorbeelden uit het 
buitenland, zoals de Duitse 'Ganztagschule'.  
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De studiedag van de WOK is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders in het 
primair onderwijs, directie en management van kinderopvangbedrijven, gemeentelijke 
beleidsmakers, vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en SZW en andere 
belangstellenden. 
 
Deelname kost 65 euro per persoon. Aanmelden kan alleen digitaal via het 
mailadres info@werkgroeponderwijskinderopvang.nl. De uitnodiging staat in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: School en omgeving > 
buitenschoolse opvang). 
 
VOS/ABB is een van de organisaties die binnen de Werkgroep Onderwijs 
Kinderopvang vertegenwoordigd zijn.  
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl  
 

Pilot vervangingsbekostiging uitgesteld  

De pilot vervangingsbekostiging is uitgesteld. Deze begint niet op 1 januari 
2009, maar pas op 1 augustus 2009. Ook de aanmeldtermijn is verlengd tot 1 
februari 2009.  
 
Reden van het uitstel is dat veel schoolbesturen hebben aangegeven meer tijd nodig 
te hebben om deelname aan de pilot zorgvuldig af te wegen en te bespreken met de 
MR.  
Het pilotproject is bedoeld om te testen of het primair onderwijs toe is aan de 
opheffing van de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds. Veel 
schoolbesturen geven aan zelf verantwoordelijk te willen zijn en net als in het 
voortgezet onderwijs zelf te bepalen hoe zij goede vervanging regelen. De besturen 
die aan de pilot meedoen, zijn in die periode al niet meer verzekerd bij het 
Vervangingsfonds. Zij kiezen zelf hoe ze zich verzekeren.  
 
Een link naar alle informatie en het aanmeldformulier staat in dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken). 
  

Onderwijsraad: 'Zet in op open leermiddelen' 

Het onderwijs moet meer gebruik gaan maken van open, digitale leermiddelen. 
Dat vindt de Onderwijsraad, die vorige week het advies 'Onderwijs en open 
leermiddelen' aan de Tweede Kamer presenteerde. 
 
Volgens de Onderwijsraad is nu het moment aangebroken om het gebruik en de 
ontwikkeling van open leermiddelen een impuls te geven. Docenten zijn 
tegenwoordig meer en meer bereid om gebruik te maken van de innovatieve 
mogelijkheden van ICT. Zij kunnen deze open digitale leermiddelen zelf arrangeren, 

 6

mailto:info@werkgroeponderwijskinderopvang.nl
http://www.vosabb.nl/
mailto:jvlaanderen@vosabb.nl
http://www.vosabb.nl/


 
Nieuwsbrief PO nr. 28 – 8 september 2008 
 
aanvullen of veranderen. Dit versterkt volgens de Onderwijsraad de vakinhoudelijke 
en didactische professionaliteit van de leraar.  
 
Neveneffect van een grotere inzet van ICT kan zijn dat het beroep van leraar 
aantrekkelijker wordt voor jongere generaties Daarnaast wordt het onderwijs op deze 
manier meer op maat, interactiever, actueler en aantrekkelijker en dat komt de 
kwaliteit ten goede.  
 
De overheid kan deze ontwikkelingen stimuleren door als voorbeeld een open 
leergang voor een kernvak te laten maken voor 3-18-jarigen, maar ook door good 
practices te ondersteunen. De Onderwijsraad adviseert verder een werkgroep in te 
richten, die een sturende en ondersteunende rol speelt op juridisch, 
bedrijfseconomisch en onderwijskundig terrein.  
 
Links naar het volledige advies van de Onderwijsraad en een samenvatting staan in 
dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Onderwijs). De publicatie is ook te bestellen 
op www.onderwijsraad.nl.  
  
 
Zij-instromers gewaardeerd, maar wel duur 
 
Scholen vinden dat ze te veel tijd en geld kwijt zijn aan zij-instromers. Toch 
worden deze werknemers gezien als een aanwinst voor het onderwijs. Dat blijkt 
uit onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 
(SBO). 
Uit het onderzoek 'Het managen van verwachtingen', dat werd uitgevoerd door 
Bureau Astri, komt naar voren dat zij-instromers over het algemeen in het onderwijs 
blijven werken. Degenen die dat niet doen, vertrekken doorgaans aan het begin van 
hun onderwijscarrière. De reden voor hun vertrek is meestal dat ze de combinatie 
van werk en opleiding te zwaar vinden. 
 
SBO-directeur Freddy Weima meldt op de website van zijn organisatie dat zij-
instromers vooral worden gewaardeerd vanwege hun levenservaring en 
gedrevenheid. Tegelijkertijd geven veel scholen aan dat zij-instromers over het 
algemeen een wel erg forse investering vergen. De vergoeding die scholen daarvoor 
krijgen, is volgens hen vaak onvoldoende. 
 
In het primair en voortgezet onderwijs werken tussen de 4000 en 5000 zij-instromers.  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: werkgeverszaken) staat een link naar het 
onderzoek ‘Het managen van verwachtingen’. 
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Vacatures 
 
Adviseur bedrijfsvoering VOS/ABB 
Directeuren en medewerker stafbureau Giethoorn 
Algemeen directeur in Zuid-Kennemerland 
Directeur openbare basisschool in Enkhuizen 
Directeur speciaal onderwijs in Apeldoorn 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage > 
Personeel gezocht). 
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