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Rinnooy Kan: geld nodig van hele kabinet 
 
SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan vindt dat ook andere ministeries 
financieel moeten bijdragen aan de bestrijding van de lerarentekorten. Het is 
volgens hem niet goed als de ruim 1 miljard euro die daarvoor nodig is, binnen 
de begroting van OCW moet worden gevonden. Dat heeft hij gezegd tijdens een 
interview voor het blad Over Onderwijs van VOS/ABB. 
 
Rinnooy Kan, voorzitter van de tijdelijke Commissie Leraren, noemt het lerarentekort 
een breed maatschappelijk probleem, dat niet door de minister van OCW alleen kan 
worden opgelost. Hij pleit er daarom voor om ook andere ministers financieel te laten 
bijdragen aan de bestrijding ervan. Ook minister Wouter Bos van Financiën zou meer 
geld voor het onderwijs moeten uittrekken. 
 
Daarmee reageert hij positief op een oproep van elf jongeren- en 
studentenorganisaties, die vinden dat het hele kabinet het groeiende lerarentekort 
moet bestrijden. 'Daar ben ik het roerend mee eens', aldus de SER-voorzitter, die 
ook het belang wil benadrukken van voldoende onderwijsmanagers. 'Maar omdat de 
tijdelijke commissie de opdracht kreeg om vooral het lerarentekort te onderzoeken, 
gaat het advies niet uitgebreid in op de tekorten aan managers die vooral in het 
primair onderwijs worden verwacht.' 
 
Ongelukkige karikatuur 
Hij gaat in het interview ook in op de kritiek die minister Ronald Plasterk van OCW 
heeft geuit op de managers in het onderwijs. Plasterk zei op het AOb-congres op 12 
juni in Utrecht dat het onderwijs wordt bepaald door managers die vaak twee keer 
zoveel verdienen als leraren en hen als pionnen heen en weer schuiven. 'Dat vond ik 
een ongelukkige karikatuur', aldus Rinnooy Kan. 'Er gaat altijd wel iets mis in 
onderwijsorganisaties, maar je moet oppassen dat je niet alle managers over één 
kam scheert. Dat is heel vervelend voor al diegenen die het goed doen. En ik weet 
dat het op heel veel scholen goed gaat', aldus de SER-voorzitter.  
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Hij adviseert managers die zich aan de uitspraken van de minister hebben geërgerd, 
om zich er, hoe moeilijk dat ook kan zijn, niet zo druk om te maken. 'Het hoort bij het 
vak van leidinggevende dat je tegen kritiek moet kunnen, ook als die onterecht is. Dit 
vraagt om een nuchtere reactie. Zorg dat je je zaken goed op orde hebt en dat je dat 
aan de buitenwereld vertelt', waarmee Rinnooy Kan wijst op het belang van good 
governance. 
 
Het interview met Alexander Rinnooy Kan wordt gepubliceerd in nummer 6 van Over 
Onderwijs, dat op 12 december verschijnt.  
 
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
 
 
Actieteam Brede School van start 
 
Vier grote landelijke organisaties, waaronder VOS/ABB, hebben het Actieteam 
Brede School opgericht. Bij dit team van experts kunnen brede scholen op elk 
moment terecht voor gratis hulp en advies. Hiermee willen de oprichters 
bijdragen aan de ontwikkeling van brede scholen in Nederland. 
 
Het Actieteam Brede school is een initiatief van Aedes vereniging van 
woningcorporaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de MOgroep 
en onderwijsorganisatie VOS/ABB. Het Actieteam is specifiek gericht op korte 
interventies in de bestuurlijke en procesmatige samenwerking bij brede scholen die al 
functioneren, of bij brede scholen in ontwikkeling. Het team bestaat daarom uit 
onafhankelijke experts met bestuurlijke ervaring. Staatssecretaris Sharon Dijksma 
heeft het Actieteam officieel gelanceerd op het Jaarcongres Brede School in Utrecht. 
  
Concrete oplossingen 
Het Actieteam heeft een meldpunt via het mail-adres bredeschool@aedes.nl, waar 
brede schoolpartners hun case kunnen indienen. Op verzoek van de brede school 
komt er vervolgens een expert op bezoek om te kijken hoe de partners 
samenwerken. Daarna worden er concrete oplossingen aangedragen om snel weer 
verder te kunnen met de brede school. De oplossingen kunnen gaan over beheer, 
locatie en/of bestuurlijke aangelegenheden.  
 
Eerste afspraken gemaakt 
De eerste afspraken voor advies zijn al gemaakt. Het streven is om het komende jaar 
veertig cases te behandelen.  
Voorzitter van het Actieteam is Jean Eigeman, zelfstandig ondernemer en namens 
de PvdA lid van de Eerste Kamer. Namens VOS/ABB maakt senior-
beleidsmedewerker Gertjan van Midden deel uit van het Actieteam. Ook leden van 
VOS/ABB die veel kennis hebben van (de ontwikkeling van) brede scholen, kunnen 
meewerken. Van Midden roept hen op zich bij hem aan te melden via het mailadres 
gvanmidden@vosabb.nl. Voor meer informatie kunt u ook bij hem terecht. 
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Kernthema Bedrijfsvoering over verloning 
 
Het derde nummer van Kernthema Bedrijfsvoering, dat recent is verschenen, is 
een themanummer over verloning. Het blad, een speciale uitgave van 
VOS/ABB, is inmiddels aan alle leden in primair onderwijs toegestuurd. 
 
In dit nummer van Kernthema Bedrijfsvoering treft u onder meer de volgende 
onderwerpen: 
 
* De nieuwe concurrenten van CASO.  Met voorbeelden uit de praktijk van 
schoolbesturen die zijn overgestapt naar andere aanbieders, zoals Skipov uit Veghel. 
 
* Begroting: kalenderjaar of schooljaar? Het primair onderwijs heeft te maken met 
Londo-vergoedingen, die per kalenderjaar worden toegekend, terwijl de bekostiging 
personeel per schooljaar plaatsvindt.  
 
* De relatie tussen formatieplan en begroting. Een uitvoerig artikel van VOS/ABB's 
financieel specialist Bé Keizer. 
 
Het Kernthema Bedrijfsvoering is ook te downloaden van www.vosabb.nl (dossier 
financiën/bedrijfsvoering). 
 
 
Directeuren betogen voor conciërges 
 
Honderden Amsterdamse basisschooldirecteuren hebben afgelopen 
donderdag betoogd om op alle scholen weer een conciërge te krijgen. De 
Amsterdamse onderwijswethouder Hennah Buijne zegde toe dat ze gaat 
proberen om in Den Haag extra geld los te krijgen. 
 
Met het verdwijnen van de gesubsidieerde id-banen (Melkertbanen) zagen veel 
basisscholen hun conciërge vertrekken. Dat leidde tot de onacceptabele situatie dat 
veel directeuren bijvoorbeeld ook telefonist, vuilnisman en loodgieter zijn geworden. 
Het lukt ze vaak niet meer om de directietaken goed uit te voeren, zoals begeleiding 
van leerkrachten.  
 
De Amsterdamse conciërge Didha Martin, die nog een id-baan heeft, legt in Trouw uit 
waarom zij niet gemist kan worden: 'Ik ben zelf al hartstikke moe na een dag werken. 
Een directeur kan dat niet naast zijn gewone taken. Dat is niet te doen.' Directeur 
Bart Laarman van basisschool De Bonkelaar in Amsterdam-Noord: 'Zonder extra 
geld van de overheid kunnen scholen geen conciërge betalen. Ik heb al geen 
conciërge meer. Dus de herfstbladeren waaien de school in.' 
 
Er is 250 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat alle basisscholen in Nederland 
een conciërge krijgen of die kunnen behouden. 
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Ziekmelding bij UWV gaat veranderen 
 
Op voorstel van minister Donner van SZW heeft het kabinet ingestemd met 
maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en 
administratieve lasten voor werkgevers te verminderen.  
 
Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te 
melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); nu moet dat al 
in de 13de week. Dit leidt ertoe dat werkgevers minder vaak een werknemer bij het 
UWV ziek hoeven te melden. Ook heeft het UWV hierdoor minder uitvoeringskosten 
en sluiten het tijdstip van ziekmelden en voorlichting door het UWV over re-integratie 
beter op elkaar aan. Verder vervalt de verplichte hersteld-melding.   
 
Nu is het nog zo dat het UWV in de 42ste week aan werkgever en werknemer een 
brief stuurt als de werknemer niet beter is gemeld. Deze zogenoemde 
‘alerteringsbrief’ wijst partijen op de verplichte evaluatie van de re-integratie-
inspanningen in het eerste ziektejaar en de mogelijkheden voor re-integratie. 
 
In de nieuwe situatie stuurt het UWV deze brief in de 44ste week naar werkgever en 
werknemer. Hierdoor wordt het proces van ziekmelden verbeterd omdat het tijdstip 
van de verplichte ziekmelding en de alerteringsbrief van het UWV beter op elkaar 
aansluiten. In de huidige praktijk komt het vaak voor dat werkgevers hun werknemers 
wel ziek melden, maar vervolgens niet meer beter melden. Hierdoor verstuurt het 
UWV vaak onnodig alerteringsbrieven aan werknemers die alweer beter zijn. Het 
afschaffen van de verplichte hersteld-melding zorgt ook voor minder administratieve 
lasten bij werkgevers.  
 
Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV krijgen straks 
een boete van maximaal 455 euro per werknemer. Verder wordt de zogenoemde 
WIA-kennisgeving vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20ste 
ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIA-
uitkering aan te vragen.  
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de 
Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het 
advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede 
Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
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Invoeringsplan passend onderwijs vertraagd 
 
De Tweede Kamer krijgt het invoeringsplan voor passend onderwijs in de loop 
van deze maand. Het had al in oktober naar de Kamer gestuurd moeten 
worden, maar dat is uitgesteld in verband met het advies van de tijdelijke 
Commissie Leraren en de gevolgen daarvan op de begroting, meldt 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Op 30 november overleggen de 
VOS/ABB-ledencommissies PO, VO en WEC over passend onderwijs. 
 
Dijksma meldt aan de Tweede Kamer dat de voorbereiding van het invoeringsplan 
voor passend onderwijs ver gevorderd is. Het kon echter niet zoals aangekondigd in 
oktober naar de Kamer worden gezonden, 'omdat de invulling van het plan om 
afstemming vraagt met de uitwerking van de beleidsvoornemens inzake het advies 
van de commissie Rinnooy-Kan en de kwaliteitsagenda's voor het primair en 
voortgezet onderwijs.' De afstemming kan pas na de behandeling van de OCW-
begroting in november worden afgerond. 
 
In verband hiermee is er op 30 november in Woerden een bijeenkomst van de 
ledencommissies PO, VO en WEC. De leden van deze commissies zijn inmiddels per 
mail voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 
 
Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl  
 
 
Gym moet buiten lestijd meer effect hebben 
 
Het vak lichamelijke opvoeding zet leerlingen onvoldoende aan om ook buiten 
schooltijd te sporten. Dat staat in het onderzoeksrapport 'Naar beter 
bewegingsonderwijs' van het W.J.H. Mulier Instituut, dat voor het onderzoek 
samenwerkte met vijf academies voor lichamelijke opvoeding en de Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO). 
 
Programmacoördinator Harry Stegeman van het Mulier Instituut zegt dat het goed te 
verklaren is waarom leerlingen onvoldoende in beweging komen: 'Aan de ene kant 
zijn er gewoon te weinig lesuren lichamelijke opvoeding, maar aan de andere kant 
schieten ook de scholen zelf tekort. Ze besteden er te weinig aandacht aan.' 
 
Stegeman ziet verschillende oplossingen voor het probleem: 'Je kunt niet verwachten 
dat een gymleraar in gemiddeld anderhalf à twee uur per week de leerlingen aanzet 
tot een actieve levensstijl. Als dat echt de ambitie is, moeten we er met zijn allen voor 
zorgen dat er ook meer lesuren komen. Maar de scholen en de leraren hoeven daar 
niet op te wachten. Ze kunnen daar ondertussen ook zelf wat aan doen. Er zijn nog 
relatief weinig scholen die een uitgebreid naschools sportprogramma bieden of die 
structureel samenwerken met sportorganisaties. En van een systematische 
bijscholing van docenten is helemaal geen sprake. Ook daar kan veel winst worden 
geboekt', aldus Stegeman. 
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Het rapport  'Naar beter bewegingsonderwijs' is te bestellen via www.vosabb.nl  
(dossier school en omgeving). 
 
 
Finalisten 'Conciërge van het Jaar 2007' 
 
Henk de Groot van de bij VOS/ABB aangesloten OSG Hengelo is in de 
categorie voortgezet onderwijs een van de finalisten van 'Conciërge van het 
Jaar 2007'. In de categorie basisonderwijs is Rien Akkermans van de openbare 
basisschool Den Bongerd in Goirle finalist. Ook deze school is bij VOS/ABB 
aangesloten. 
 
De andere twee finalisten in de categorie voortgezet onderwijs zijn Niels Mellema van 
het Christelijk Lyceum in Veenendaal en Will Kengen van het Bisschoppelijk College 
Schöndeln in Roermond. Deze school valt onder Stichting Onderwijs Midden-Limburg 
(SOML), die volgend jaar fuseert met de bij VOS/ABB aangesloten Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). 
 
In de categorie basisonderwijs zijn de andere twee finalisten Dick van der Voet van 
CBS De Regenboog in Gorinchem en Theo van der Hoop van PCBS Ichtus in 
Apeldoorn. 
 
De actie 'Conciërge van het Jaar 2007' is een initiatief van CNV Onderwijs, de NCRV 
en Scholieren.com. De winnaars worden op 15 november bekendgemaakt. Meer 
informatie op www.concierge2007.nl  
 
 
Vacatures (3) 
 
* Directeur voor Samenwerkingsverband in Haarlem 
* Algemeen directeur in regio Nieuwerkerk a/d IJssel 
* Directeur voor twee basisscholen in Borger 

Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>personeel 
gezocht 


