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Risicomanagement in primair onderwijs 
 
VOS/ABB heeft een instrument ontwikkeld waarmee elke organisatie in het 
primair onderwijs haar eigen risicoprofiel kan vaststellen. Dit is een van de 
jaarlijkse terugkerende onderdelen van risicomanagement. Het nieuwe 
instrument voor de bepaling van het risicoprofiel is bij VOS/ABB verkrijgbaar. 
 
Iedere organisatie probeert de financiële toekomst zo exact mogelijk in beeld te 
brengen. In meerjarenbegrotingen schetst men een zo betrouwbaar mogelijk beeld 
van de te verwachten baten en lasten. De financiële werkelijkheid is echter complex 
en tussen werkelijkheid en begroting gaapt soms een vervelende kloof. Van een 
financiële meevaller kan iedereen genieten, maar een financiële tegenvaller kan 
problemen veroorzaken. Met het voeren van een gedegen risicomanagement zorgt 
de organisatie ervoor dat de kloof tussen werkelijkheid en begroting zo klein mogelijk 
is. 
 
Goed bestuur 
De noodzaak van goed risicomanagement is beschreven in de Code Goed Bestuur 
in het primair onderwijs. In artikel 25 van deze code staat dat het bestuur beleid dient 
te voeren inzake risicomanagement, geldbeheer, financiering en belegging. Het 
bestuur verantwoordt de uitvoering hiervan in het jaarverslag.  
 
De regels voor het afleggen van de verantwoording middels het jaarverslag worden 
binnenkort enigszins aangepast. In de richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de 
verplichting opgenomen verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid ten 
aanzien van risicomanagement. Het bestuur moet in het jaarverslag kunnen 
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verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en 
effectief zijn.  
 
De bepaling van het risicoprofiel is van belang voor de bepaling van de hoogte van 
het weerstandsvermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Zijn de 
risico's in kaart gebracht, dan volgt het vaststellen van de beheersingsmaatregelen 
en daarna vanzelfsprekend het uitvoeren ervan. 
 
Achtergrondartikel 
Het uitgebreide artikel in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>financiën) gaat uitgebreid in op het belang van het voeren van 
risicomanagement. Bij dit artikel hoort het door VOS/ABB ontwikkeld instrument voor 
de bepaling van het risicoprofiel. Dit instrument is verkrijgbaar voor een bedrag van 
1000 euro inclusief btw. In dit bedrag is een uitgebreide training op locatie 
inbegrepen. Ook ontvangt u uitvoerige informatie over risicomanagement.  
 
Na de training bent u in staat om het instrument binnen uw organisatie in te zetten, 
niet eenmalig, maar als een jaarlijks terugkerend onderdeel van de planning- en 
controlcyclus.  
 
Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815 of 06-20516610, glexmond@vosabb.nl; Bé 
Keizer, 0348-405251 of 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl; Reinier Goedhart, 0348-
405220 of 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl  
 
 
Ledenraadpleging: verlofwijziging in cao 
 
De op 3 oktober afgesloten sector-cao voor het primair onderwijs (CAO PO) 
heeft gevolgen voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Die zijn als gevolg van 
de doordecentralisatie via de besturenorganisaties bij de 
Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) ondergebracht. De WvPO 
vraagt u in te stemmen met een aantal wijzigingen. Dat kunt u tot 30 november 
doen via het digitale stembiljet in dit bericht op www.vosabb.nl.  
 
Om de afspraken tussen de minister van OCW en de vakbonden door te laten 
werken in de CAO PO is een wijziging van de cao nodig. Deze wijziging kan alleen bij 
directe goedkeuring door de schoolbesturen in het primair onderwijs. Hiertoe moet de 
WvPO volgens artikel 17 lid 3 van haar statuten de werkgevers in het primair 
onderwijs de wijzigingen in de cao ter goedkeuring voorleggen.  
 
De arbeidsvoorwaardencommissie en het bestuur van de WvPO leggen de 
wijzigingen met een positief advies aan u voor.  Zodra deze wijzigingen zijn 
goedgekeurd, zijn ze van kracht vanaf 1 december 2007. Openbare schoolbesturen 
dienen hiervoor zoals altijd een apart besluit te nemen.  
 



Nieuwsbrief PO nr. 35 – 19 november 2007 
 

 3 

Inhoud 
Net zoals in een aantal andere overheidssectoren (bijvoorbeeld de cao voor de 
rijksambtenaren) is overeengekomen om secundaire arbeidsvoorwaarden in te ruilen 
voor een grotere loonsverhoging. De minister en centrales hebben hiervoor een 
aantal bronnen benoemd in de CAO PO. Het gaat om enkele beperkingen in het 
buitengewoon verlof  (hoofdstuk 8.7 CAO PO). 
 
Om in ieder geval een deel van de benodigde financiële ruimte voor de 
loonsverhogingen vrij te spelen, is het zaak om op korte termijn de bezuinigingen in 
de verlofparagraaf in te boeken. De bezuiniging die met deze 'versobering' bereikt 
wordt, komt ten goede aan de loonsverhoging van de werknemers in het primair 
onderwijs. 
 
Wijzigingen  
De minister en de centrales zijn als volgt overeengekomen (tekst 
onderhandelaarsakkoord van 3 oktober 2007):   
Met ingang van 1 november 2007 met uitzondering van reeds toegekend verlof, 
vervalt het recht op kort buitengewoon verlof (imperatief) in verband met:  
 
* ondertrouw (lid f); 
* overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (lid j); 
* ambts- en huwelijksjubileum (lid m).  
 
Indien de werknemer in deze gevallen gebruik wil maken van de mogelijkheid van het  
opnemen van onbetaald verlof, verleent de werkgever hieraan medewerking. 
 
Inzake de volgende verlofvormen vindt er een beperking van de verlofduur plaats: 
 
* verlof bij huwelijk van de werknemer zelf wordt beperkt tot 2 dagen (lid g);  
* bij huwelijk van bloed- of aanverwanten in de 1e en 2e graad (lid h) wordt beperkt 
tot een dag, ongeacht of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de werknemer 
plaatsvindt. 
 
Vraag  
De WvPO vraagt u in te stemmen met de bovenstaande wijzigingen. U kunt uw stem 
tot 30 november via het digitale stembiljet in dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>werkgeverszaken).  
 
Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl  
 
 
Collectieve zorgverzekering blijft voordelig 
 
Ook voor 2008 heeft VOS/ABB weer scherpe afspraken gemaakt met OHRA 
over de collectieve zorgverzekering voor de leden. Op de basisverzekering 
ontvangen personeelsleden van scholen die zijn aangesloten bij VOS/ABB, 
maar liefst 10 procent korting. 
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Dat betekent dat de premie voor de basisverzekering uitkomt op 84,74 euro per 
maand.  Ook op de aanvullende verzekeringen zijn stevige kortingen bedongen.  
Bovendien kan het hele gezin worden meeverzekerd. Kinderen tot 18 jaar zijn 
uiteraard gratis meeverzekerd.  
 
Profiteert u nog niet van dit collectieve voordeel? Vraag dan de verzekering vóór 1 
januari 2008 aan! Dat kan via dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>werkgeverszaken). 
 
 
Kamer en kabinet, luister naar Rinnooy Kan! 
 
‘Het is bemoedigend dat SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan het hele 
kabinet oproept extra geld voor de bestrijding van de lerarentekorten uit te 
trekken. De tekorten zijn volgens hem een breed maatschappelijk probleem dat 
niet door minister Ronald Plasterk alleen kan worden opgelost.’ Dat zegt 
manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB in een commentaar 
op www.vosabb.nl.  
 
‘Rinnooy Kan, die voorzitter was van de tijdelijke Commissie Leraren, kwam met zijn 
oproep tijdens een interview voor het komende decembernummer van ons blad Over 
Onderwijs. Hij noemde het een 'onbevredigende oplossing' als minister Plasterk het 
extra geld voor de leraren uit diens eigen begroting moet halen. Als dat gebeurt, zal 
dat onherroepelijk ten koste gaan van andere posten, waar het geld ook onmisbaar 
is!’, aldus Vlaanderen. 
 
Hij vervolgt: ‘Het is duidelijk dat Rinnooy Kan met zijn oproep ingaat tegen minister 
Wouter Bos van Financiën. Die weigert om zijn partijgenoot minister Ronald Plasterk 
uit de financiële brand te helpen. Een onbegrijpelijke en zelfs onverantwoorde 
houding van een minister van Financiën. Hij zou moeten begrijpen dat goede leraren 
nodig zijn voor goed onderwijs en dus voor een economisch en in andere opzichten 
gezonde samenleving.’ 
 
‘Het is spannend wat er deze maand gaat gebeuren, de maand waarin de Tweede 
Kamer de OCW-begroting behandelt en minister Plasterk bekendmaakt hoe hij zal 
omgaan met het advies van de tijdelijke Commissie Leraren. VOS/ABB blijft de 
ontwikkelingen op de voet volgen. Wij doen ook ons best om via het ministerie en de 
Vaste Kamercommissie van OCW deze cruciale ontwikkelingen positief te 
beïnvloeden!’, aldus Vlaanderen in zijn commentaar op www.vosabb.nl.  
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Ook PvdA wil extra geld buiten begroting 
 
Coalitiepartij PvdA wil dat het kabinet het extra geld voor de leraren ook buiten 
de begroting van OCW vindt. Dat heeft PvdA-Kamerlid en onderwijsspecialist 
Margot Kraneveldt aan VOS/ABB laten weten. Zij ondersteunt hiermee een 
oproep van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.  
 
Tot nu toe ziet het ernaar uit dat minister Ronald Plasterk van OCW binnen zijn eigen 
begroting de ruim 1 miljard euro moet vinden die volgens de tijdelijke Commissie 
Leraren onder voorzitterschap van Rinnooy Kan nodig is om het beroep van leraar 
aantrekkelijker te maken.  
 
De SER-voorzitter liet eerder deze maand tijdens een interview voor het VOS/ABB-
blad Over Onderwijs weten dat hij dat een 'onbevredigende' oplossing zou vinden. 
Volgens hem moet het hele kabinet extra geld voor de leraren uittrekken, omdat de 
groeiende personeelstekorten in het onderwijs een breed maatschappelijk probleem 
zijn. 
 
Kraneveldt is het met Rinnooy Kan eens. Daarmee levert ze impliciet kritiek op haar 
partijgenoot minister Wouter Bos van Financiën, die tot nu toe volhoudt dat minister 
Plasterk helemaal zelf voor de ruim 1 miljard euro moet zorgen. Kraneveldt: 
'Natuurlijk zou ik het zeer toejuichen als er extra geld gevonden zou kunnen worden 
buiten de begroting van OCW om de implementatie van de adviezen van Rinnooy 
Kan mogelijk te maken.' 
 
Absoluut buiten de begroting 
Oppositiepartij SP is stelliger dan de PvdA, zo blijkt uit de reactie die Kamerlid Jasper 
van Dijk aan VOS/ABB heeft gegeven. 'De regering moet het extra geld voor leraren 
absoluut buiten de onderwijsbegroting vinden. Het lerarentekort is een 
gemeenschappelijk probleem. De regering is geen knip voor de neus waard als 
Plasterk aan zijn lot wordt overgelaten.' 
 
VOS/ABB heeft ook andere leden van de Vaste Kamercommissie van OCW 
benaderd, maar die hebben nog niet gereageerd. 
 
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
 
 
Plasterk moet de bestuurders koesteren! 
 
'De politiek moet eens stoppen met de aanhoudende stroom van 
ongenuanceerde, gezagsondermijnende en apert onjuiste uitlatingen over 
onderwijsmanagers en professionele schoolbestuurders'. Dat zegt bestuurder 
Henk van der Esch van de Orchidee Scholengroep in het Kernthema Good 
Governance nummer 6 van VOS/ABB. Bent u het met hem eens? Reageer via 
www.vosabb.nl (dossier>bestuur & management>governance).  
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Van der Esch reageert op de vele berichten die dit jaar in de media zijn verschenen 
over de vermeende explosieve groei van het aantal onderwijsmanagers en 
bestuurders die alleen maar geld zouden verslinden. Hij heeft zich sinds het 
aantreden van het huidige kabinet-Balkenende gestoord aan volgens hem 
ongefundeerde, soms bijna lasterlijke kritiek van minister Ronald Plasterk van OCW. 
 
De minister zei op het AOb-congres op 12 juni in Utrecht dat het onderwijs 
tegenwoordig wordt bepaald door managers die vaak twee keer zoveel verdienen als 
leraren en die hen als pionnen heen en weer schuiven. Later herhaalde hij zijn kritiek 
in het artikel 'Weg met de managers' in Vrij Nederland. Van der Esch vindt dat de 
minister juist blij moet zijn met professionele schoolbesturen. 
 
In het decembernummer van Over Onderwijs laat ook SER-voorzitter Alexander 
Rinnooy Kan weten dat deze kritiek van Plasterk onterecht is. Rinnooy Kan spreekt 
van een 'ongelukkige karikatuur'. Over Onderwijs nummer 6 verschijnt op 12 
december. 
 
Horizontale verantwoording 
In het Kernthema Good Governance nummer 6 staat ook een interview met adviseur 
Mhiera den Blanken van bureau Sardes over horizontale verantwoording. Senior 
beleidsmedewerker Klaas te Bos van VOS/ABB gaat in op duurzame 
onderwijsrelaties volgens de Onderwijsraad. Verder in het deze publicatie literatuur 
en links naar websites over codes voor goed onderwijsbestuur, beloning en bestuur 
& management. 
 
Het Kernthema Good Governance nummer 6 is verstuurd aan alle leden van 
VOS/ABB. De digitale versie staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>bestuur & management>governance) en in de rubriek 
Publicaties van de website. 
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
 
 
Bestuursleden sectororganisatie gezocht 
 
VOS/ABB en de collegaorganisaties zijn op zoek naar kandidaat-bestuursleden 
voor de Sectororganisatie Primair Onderwijs (PO).  
 
De Sectororganisatie PO wordt op 22 januari 2008 opgericht. De Stuurgroep van 
VOS/ABB en collegaorganisaties heeft tot taak een voordracht te doen voor een 
eerste bestuur van de sectororganisatie. Er wordt gezocht naar kandidaten die voor 
een periode van een jaar in teamverband willen werken aan de Sectororganisatie 
PO. 
 
Interesse? Klik op de advertentie in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>bestuur & management). 
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Extra aandacht voor taal en rekenen 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft de conceptnotitie 'Scholen 
voor morgen' naar de Tweede kamer gestuurd. In de notitie noemt ze het 
verbeteren van de taal- en rekenprestaties in het primair onderwijs het 
belangrijkste doel waarover ze met het onderwijsveld praat.  
 
Hoewel taal en rekenen in het primair onderwijs in Nederland internationaal gezien 
tot de top behoren, is er volgens Dijksma extra aandacht voor nodig. Dit om te 
voorkomen dat de kwaliteit ervan wegglijdt en de aansluiting op het voortgezet 
onderwijs moeizamer wordt. 
 
Vandaag is de notitie onderwerp van gesprek op een conferentie in Utrecht met 
schoolleiders, leraren en andere deskundigen, waarna er eventueel nog onderdelen 
van de notitie zullen worden aangepast. 
 
De conceptnotitie staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>onderwijs). 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 
 
Adviezen voor meer ouderbetrokkenheid 
 
Scholen voor primair onderwijs moeten direct als ouders hun kind aanmelden, 
duidelijk maken wat van hen wordt verwacht wat betreft hun aandeel ten 
aanzien van opvoeding en onderwijs. Dat is een van de aanbevelingen in het 
rapport 'Ouders, scholen en diversiteit' van onderzoeksinstituut ITS van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
 
Het ITS deed onderzoek naar de ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met 
veel en weinig leerlingen van allochtone afkomst. Het onderzoek werd uitgevoerd op 
verzoek van de Programmacommissie Beleidsonderzoek Primair Onderwijs (BOPO) 
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
 
Het is volgens de onderzoekers van groot belang dat de school direct bij aanmelding 
van een kind aan de ouders duidelijk maakt wat er van hen wordt verwacht. Het is 
tevens belangrijk dat leraren en ouders zich voor elkaar openstellen, mede op het 
gebied van elkaars religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Het moet voor 
de school en de ouders eveneens duidelijk zijn dat onderwijs en opvoeding 
gezamenlijke taken zijn. 
 
Ouders moeten ook meer worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van de kwaliteit van de school. Daarmee kunnen ze hun 
verantwoordelijkheid voor de samenleving tot uitdrukking brengen. De school zou 
meer naar de ouders moeten luisteren: minder toespraak en meer inspraak. Ouders 
zouden nadrukkelijker moeten worden uitgenodigd om in het bestuur of de 



Nieuwsbrief PO nr. 35 – 19 november 2007 
 

 8 

medezeggenschapsraad te gaan zitten. Deze en meer aanbevelingen staan in het 
integrale rapport, dat u als pdf-document kunt vinden in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>school en omgeving).  
 
Overigens noemen de onderzoekers van het ITS de bij VOS/ABB aangesloten 
openbare basisschool Den Velde in het gelijknamige Overijsselse plaatsje bij 
Zwartsluis 'de hoogst scorende autochtone achterstandsschool'.  De 
ouderbetrokkenheid op deze school krijgt een rapportcijfer 8 en de ouderparticipatie 
een 9. De openbare Zuidwalschool in Den Haag, die ook lid is van VOS/ABB, scoort 
hoog als 'allochtone achterstandsschool'.  De ouderbetrokkenheid en -participatie 
krijgen daar beide een 8. 
 
 
Lijst met plegers seksueel misbruik 
 
Er komt een landelijke referentielijst van vrijwilligers die de gedragsregels ter 
voorkoming van seksueel misbruik overtreden. Organisaties kunnen deze lijst 
raadplegen bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers. Dit schrijft minister Ernst 
Hirsch Ballin van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. 
 
De minister presenteert een aantal maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen 
binnen vrijwilligersorganisaties slachtoffer worden van seksueel misbruik of ander 
ongewenst gedrag. Het blijkt namelijk dat hier binnen vrijwilligers- organisaties 
verschillend over wordt gedacht.   
 
Gedragsregels  
Er komt één landelijk pakket van gedragsregels, die organisaties kunnen benutten 
om seksueel misbruik of ander ongewenst gedrag te voorkomen. De Vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligers zal de gedragsregels opstellen. Ook staat erin 
wat men moet doen, zoals het aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag.     
 
Protocol  
Indien ondanks de maatregelen zich toch een incident voordoet, zal een protocol 
aangeven hoe te handelen. In dit protocol staat onder meer beschreven waar een 
kind zich kan melden, wat het bestuur moet doen, dat er aangifteplicht is bij 
misdrijven tegen de zeden en hoe bij een klacht over ongewenst gedrag hoor en 
wederhoor is geregeld.     
 
Referentielijst  
Personen die de gedragsregels hebben overtreden en om die reden uit de vereniging 
zijn gezet, worden op een landelijke referentielijst geplaatst om te voorkomen dat zij 
bij een andere organisatie aan de slag gaan. De lijst zal ook personen vermelden die 
geen strafbare feiten hebben gepleegd, maar zich niet aan de gedragsregels hebben 
gehouden.  
 
Organisaties die de gedragsregels hebben ingevoerd, kunnen deze lijst bij 
sollicitaties raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van deze referentielijst, dient 
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de organisatie een contract te ondertekenen, waarin zij zich verplicht de 
gedragsregels en het protocol te hanteren.  
 
Het plan voor de referentielijst wordt uitgewerkt en voorgelegd aan het College 
Bescherming Persoonsgegevens. De brief van minister Hirsch Ballin van Justitie aan 
de Tweede Kamer staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>school en omgeving). 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Onderzoek dyslexie in basispakket 
 
Het kabinet wil onderzoeken of de diagnose en behandeling van ernstige 
dyslexie per 1 januari 2009 kan worden vergoed via een subsidieregeling van 
twee jaar. Deze tijdelijke regeling is een stap naar definitieve opname van de 
diagnose en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet. De vergoeding zal gelden voor leerlingen uit groep 4 van 
de basisschool, omdat vooral in deze groep dyslexie wordt gesignaleerd.  
 
Het voorstel staat in een brief die minister Ab Klink van VWS mede namens 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Hiermee reageert het kabinet op het advies 'Dyslexie: van zorg verzekerd?' van het 
College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Met het voorstel komt minister Klink 
tegemoet aan de motie van Anouchka van Miltenburg (VVD) en José Smits (PvdA).  
 
Voor het opnemen van ernstige dyslexie in het basispakket is het van belang dat 
scholen meer gaan werken volgens de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Uit 
de praktijk blijkt dat nog niet alle scholen dat doen.  
 
Na de tijdelijke subsidieregeling van twee jaar wordt geëvalueerd hoe in de praktijk 
de vergoedingregeling werkt en of scholen en behandelaars alleen die kinderen 
doorverwijzen en behandelen voor wie de regeling daadwerkelijk bedoeld is. Ook de 
effectiviteit van de aangeboden behandelingen moet duidelijk worden. Afhankelijk 
van de uitkomst van de evaluatie beslist de minister over definitieve opname in het 
basispakket. 
 
Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
'Alleen beste student mag leraar worden' 
 
Alleen de beste universitair opgeleide studenten mogen worden toegelaten tot 
de lerarenopleidingen. Op die manier is het mogelijk om de status en het imago 
van het leraarschap te verbeteren, concludeert adviesbureau McKinsey. 
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McKinsey heeft voor het rapport 'How the world's best-performing school systems 
come out on top' de beste onderwijssystemen ter wereld met elkaar vergeleken. De 
best presterende landen, zoals Singapore, Finland en Zuid-Korea, hanteren een 
streng selectieproces aan de poort van de lerarenopleiding. Mede daardoor heeft het 
leraarschap daar een hoge status en goed imago.  
 
In deze landen wordt bovendien veel tijd en aandacht besteed aan de professionele 
ontwikkeling van de leraar, zoals begeleiding van jonge leraren en nascholing en 
coaching van docenten onderling.  
 
Het Engelstalige rapport van McKinsey staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>werkgeverszaken). In het bericht op de website staat ook 
een link naar 'Het debat' in Over Onderwijs nummer 4 van dit jaar, waarin 
bureaucoördinator Hans van Willegen van de Werkgeversvereniging Primair 
Onderwijs (WvPO) pleit voor strengere toelatingseisen voor de pabo. 
 
 
Expertisecentrum voor opvang en onderwijs 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft afgelopen vrijdag in Utrecht 
het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs (EC O3) geopend. 
 
Het nieuwe expertisecentrum bevordert, bundelt en verspreidt kennis over 
ontwikkeling, opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het EC O3 is een 
initiatief van het SCO-Kohnstamm Instituut, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJi). Het heeft tot doel om samenwerking met andere kennisorganisaties en 
instellingen uit de beroepspraktijk te bevorderen. 
 
Het EC O3 richt zich op kennisbundeling over onder meer buitenschoolse opvang, 
voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen. Het expertisecentrum wil ook 
onderzoek stimuleren en de resultaten hiervan toegankelijk maken voor ouders, 
professionals en managers van onder meer basisscholen. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
 
 
Conciërges van het jaar 2007 bekend 
 
Rien Akkermans van openbare basisschool Den Bongerd uit Goirle en Will 
Kengen van het Bisschoppelijk College Schöndeln in Roermond mogen zich 
conciërge van het jaar 2007 noemen. Den Bongerd is aangesloten bij VOS/ABB, 
terwijl het Bisschoppelijk College Schöndeln onder de Stichting Onderwijs 
Midden-Limburg (SOML) valt, dat volgend jaar fuseert met het bij VOS/ABB 
aangesloten bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). 
 
De jury prees Akkermans om zijn enorme uitstraling en passie voor het vak. Kengen 
werd geprezen om zijn opvattingen over de positie van onderwijsondersteuners 
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binnen het schoolteam. Juryvoorzitter was fractieleider Jacques Tichelaar van de 
PvdA in de Tweede Kamer. In de jury zaten ook voorzitter Marleen Barth van CNV 
Onderwijs en bestuurder John van de Groenendal van de functiegroep OOP van 
CNV Onderwijs. 
 
De actie 'Conciërge van het jaar 2007' was een initiatief van CNV Onderwijs, de 
NCRV en de website scholieren.com. 
 
 
Vacatures 
 
Directeur openbare basisschool in Gorssel 
Adviseurs huisvesting/ICT en personeel in Amsterdam  
Bestuursleden Sectororganisatie PO  
Directeur Samenwerkingsverband in Haarlem  
Algemeen directeur in regio Nieuwerkerk  

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

 
 
 
 
 


