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Themabijeenkomsten over convenant LeerKracht 

VOS/ABB organiseert in november op zes plaatsen in het land 
themabijeenkomsten over het convenant LeerKracht van Nederland. De 
bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren, leidinggevenden, 
P&O'ers en (G)MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs. Leden van 
VOS/ABB kunnen gratis deelnemen; niet-leden betalen 95 euro. 

In het convenant tussen minister Ronald Plasterk van OCW en de sociale partners in 
het onderwijs staan afspraken over een betere beloning, minder werkdruk, meer 
scholingsmogelijkheden en meer zeggenschap voor leraren. Het pakket maatregelen 
moet ervoor zorgen dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs en dat 
leraren voor het onderwijs behouden blijven. 
 
De uitvoering van het convenant gaat de komende jaren zijn stempel drukken op het 
onderwijs. Om hierop goed voorbereid te zijn, organiseert VOS/ABB in 
november door het hele land themabijeenkomsten. Er zijn afzonderlijke 
bijeenkomsten voor het primair en voortgezet onderwijs.  

Tijdens de bijeenkomsten wordt: 

• het convenant LeerKracht uitvoerig toegelicht en de dilemma’s aangegeven,  
• de uitwerking van de functiemix besproken,  
• uitgelegd wat u op bestuurs- en schoolniveau al kunt doen,  
• de rol van de medezeggenschapsraad besproken,  
• geschetst welke verschillende scenario’s mogelijk zijn. 
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De themabijeenkomsten zijn op volgende data en locaties:  

Primair onderwijs: 

• 4 november 's ochtends, Hotel Assen  
• 5 november 's middags, Regardz Gele Kegels, Eindhoven  
• 7 november 's middags, Golden Tulip Alkmaar  
• 12 november 's ochtends, Golden Tulip Papendrecht, Papendrecht  
• 14 november  's middags, Van der Valk Hotel Gilze-Rijen, Gilze-Rijen  
• 17 november 's morgens, Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle 

Voortgezet onderwijs: 

• 4 november 's middags, Hotel Assen, Assen  
• 7 november 's ochtends, Golden Tulip Alkmaar, Alkmaar  
• 12 november 's middags, Golden Tulip Papendrecht, Papendrecht  
• 14 november 's ochtends, Van der Valk Hotel Gilze-Rijen, Gilze-Rijen 

U kunt zich via een link in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken) 
online aanmelden.  
 
Informatie: Paul Janssen, 06-53325092, pjanssen@vosabb.nl  

 
VOS/ABB naar Hoge Raad vanwege btw 

De juristen van VOS/ABB hebben cassatie laten instellen bij de Hoge Raad om 
definitief helderheid te krijgen over de btw-plicht binnen het onderwijs. Het 
gaat specifiek om het heffen van btw over vergoedingen die een school 
ontvangt voor de diensten van werknemers die zijn gedetacheerd bij het Cito. 
Hierover bestaat al langer onenigheid. VOS/ABB wil nu een principiële, 
bindende uitspraak van de Hoge Raad zodat het gehele onderwijs weet waar 
het aan toe is. 

De zaak die voor de Hoge Raad wordt gebracht, betreft een vo-school, die enkele 
werknemers tijdelijk heeft gedetacheerd bij het Cito. Deze werknemers verrichtten 
tussen 1998 en 2002 werkzaamheden voor het Cito, terwijl de school hun salaris 
doorbetaalde. De school heeft hiervoor financiële compensatie ontvangen van het 
Cito.  

De Belastingdienst heeft de school vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, 
omdat deze verdiensten onder de omzetbelasting zouden vallen. VOS/ABB en de 
school vinden echter dat de diensten kunnen worden beschouwd als ‘nauw met het 
onderwijs samenhangend’. In dat geval zou er volgens de regelgeving over de btw 
geen sprake zijn van diensten waarover deze belasting moet worden geheven.  
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De rechtbank in Arnhem en in tweede instantie het gerechtshof in die stad hebben 
eerder geoordeeld dat het hier wel gaat om prestaties die onder de omzetbelasting 
vallen. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is onbekend. VOS/ABB houdt er 
rekening mee dat dit een jaar kan duren. Wij houden u op de hoogte.  

Informatie: Dieuwke van Putten, 0348-405286, dvanputten@vosabb.nl  

 
'Gesprekken met juridische risico's' zeer gewild! 

De training van VOS/ABB Consulting over de juridische consequenties van 
lastige gesprekken met personeelsleden, is in november volgeboekt. U kunt 
zich nog wel aanmelden voor de training op woensdag 4 februari.  

Tijdens deze eendaagse training komen gesprekstechnieken aan de orde die passen 
bij verschillende fasen in een juridisch (ontslag)traject. Het kan bijvoorbeeld gaan 
over disfunctioneren, een arbeidsconflict of plichtsverzuim. 
 
Na afloop van deze training gaat u met meer bagage de gesprekken met uw 
medewerkers in. U bent in staat om de juiste stappen te zetten in 
slechtnieuwsgesprekken. De trainingen zijn bestemd voor (bovenschools) 
directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
De belangstelling voor deze training is erg groot. Het is raadzaam om u snel aan te 
melden als u in februari aan de training wilt deelnemen. 
 
Uitgebreide informatie staat op www.vosabb.nl ( Training en Advies). 

 
LKC-symposium over 10 jaar klachtrecht 

De Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC) organiseert op woensdag 19 
november in het kader van het 10-jarig bestaan het studiesymposium '10 jaar 
klachtrecht in het onderwijs: werd u er beter van?'. 

Het symposium gaat over klachtrecht als onderdeel van kwaliteitsbeleid. Te gast is 
Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij stelt de vraag centraal of het 
klachtrecht heeft bijgedragen tot juridisering van het onderwijs.  
 
Andere onderdelen van het symposium zijn een forumdiscussie over de rol van de 
schoolleider en workshops. Meer inhoudelijke informatie en de mogelijkheid om voor 
dit symposium aan te melden, vindt u op www.lgc-lkc.nl.  
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Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 

Minister Ronald Plasterk van OCW heeft besloten om zonder voorafgaande 
aanvraag subsidie te verstrekken voor het verhogen van de kwaliteit van 
vroegschoolse educatie en het vergroten van het bereik en het aanbod 
daarvan. Scholen die géén gebruik willen maken van deze regeling, moeten dat 
vóór 15 oktober per formulier laten weten aan CFI. 

Het kabinet wil fors investeren in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Doel van 
de vve is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar 
met (het risico op) zo’n achterstand te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te 
pakken. 
 
De subsidie wordt verstrekt aan het bevoegd gezag van een basisschool dat in 
aanmerking komt voor aanvullende bekostiging op grond van de gewichtenregeling 
op de teldatum 1 augustus 2006. 
 
De subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten: 
 
* Aanschaf van programma’s waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij tot 
positieve resultaten leiden bij het tegengaan en bestrijden van taalachterstand bij 
kinderen  

* Het volgen van trainingen behorende bij de programma’s, bedoeld onder a, door 
schoolpersoneel dat betrokken is bij vroegschoolse educatie  

* Activiteiten ter versterking van de doorlopende leerling van voor- naar 
vroegschoolse educatie;  

* Meten en registreren van opbrengsten van vroegschoolse educatie, training van 
schoolpersoneel dat betrokken is bij vroegschoolse educatie om hun interventies af 
te stemmen op de meetresultaten waardoor de registratie onderdeel uitmaakt van het 
kwaliteitszorgsysteem binnen de school  

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

 
Trajecten voor beter rekenen verdrievoudigd 

Het ministerie van OCW verdrievoudigt het aantal rekenverbetertrajecten voor 
scholen in het primair onderwijs van 125 naar 375. Dat heeft staatssecretaris 
Sharon Dijksma bekendgemaakt. 

In augustus werd bekend dat po-scholen zich konden inschrijven voor 125 
rekenverbetertrajecten. Hiervoor blijkt erg veel belangstelling. Dat was reden 
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voor OCW om voor dit jaar 1,8 miljoen euro extra beschikbaar te stellen, zodat er in 
totaal 375 trajecten mogelijk zijn.  

Basisscholen, sbo's en scholen in het speciaal onderwijs kunnen zich groepsgewijs 
aanmelden. Voorwaarde is dat een groep van aanvragende scholen een mix moet 
zijn van scholen die al goed presteren en scholen die hun prestaties op 
rekengebied willen verbeteren. 

 
Congres en discussie over schaalvergroting 

Is de schaalvergroting in zorg en onderwijs te ver doorgeschoten? Deze vraag 
staat centraal op een congres op 27 november, georganiseerd door het 
Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies van de Technische 
Universiteit Delft. 

Dat scholen en zorginstellingen de laatste decennia door fusies veel groter zijn 
geworden, is een gevolg geweest van bewust beleid. De motivatie was dat grotere 
instellingen doelmatiger opereren en meer kwaliteit kunnen leveren. De laatste jaren 
echter groeit de kritiek op dit beleid. Betrokkenen vragen zich af of de 
schaalvergroting te ver is doorgeschoten. Daardoor zouden doelmatigheid, kwaliteit 
en bereikbaarheid juist onder druk komen te staan  

IPSE Studies heeft een aantal deskundigen uitgenodigd om hierover te praten en te 
discussiëren op 27 november. Behalve kopstukken uit de zorg, zijn dat directeur Paul 
Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau en senior onderzoeker Mike Smet 
van de Universiteit Antwerpen.  

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad leidt daarna de forumdiscussie in.  

Het congres begint om 13 uur in het Museum voor Communicatie aan de Zeestraat in 
Den Haag. Deelname is kosteloos, het aantal plaatsen is beperkt. In dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) staat een link naar meer informatie 
en de mogelijkheid u aan te melden. 
 

AVS-conferentie voor vrouwelijke schoolleiders 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) organiseert voor de vijfde keer 
een conferentie speciaal voor vrouwelijke schoolleiders. De conferentie is op 
donderdag 13 november in Ehzerwold bij Deventer. 

De vrouwenconferentie van de AVS gaat over conflicthantering. Onderwerpen die 
aan bod komen, zijn mediation, onderhandelen en bemiddeling. Op de conferentie  
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wordt ook ingegaan op het versterken van de eigen emotionele weerbaarheid en 
stressbestendigheid en op cultuurverschillen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) staat een link naar 
meer informatie. 
 
 
Studiereis naar Zweden over onderwijs en bso 

Het Nederlands Instituut voor Studiereizen (NIS) organiseert in december 
opnieuw een vierdaagse studiereis naar Stockholm en omgeving. Tijdens deze 
reis kunt u kennismaken met geslaagde combinaties van onder meer 
onderwijs, buitenschoolse activiteiten en kinderopvang. 

De studiereis met als titel 'Innovatie als antwoord op maatschappelijke 
veranderingen' is van 9 t/m 12 december. Deze reis is een herhaling van 
eerdere studiereizen naar Zweden die het NIS heeft georganiseerd. 
 
Deelname kost 1575 euro per persoon. In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Buitenschoolse opvang) staat een link naar meer informatie. 
 
 
Vacatures 
 
Twee obs-directeuren in de Hoeksche Waard 
Directeur Daltonschool in Bolsward 
Junior en senior adviseurs en juridisch adviseur/advocaat bij VOS/ABB 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>Personeel 
gezocht). 
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