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Theo Hooghiemstra directeur VOS/ABB  
   
Theo Hooghiemstra (36) is per 1 februari 2008 benoemd tot directeur/ 
bestuurder van VOS/ABB. Hij volgt directeur Gert Loomeijer op, die op die 
datum vertrekt. 
 
Hooghiemstra heeft veel ervaring als manager en bestuurder in zowel de profit- als 
de non-profitsector. Na het Lyceum in Drachten studeerde hij Bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgde de postdoctorale opleiding Management 
Consultancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna werkte hij als consultant 
en interim manager bij Ernst & Young.   
 
In 2001 maakte hij de overstap naar de Boertiengroep. Hier werkte hij 
achtereenvolgens als senior consultant/interim manager en als manager van de 
adviesgroepen Organisatieontwikkeling en Human Talent. In 2003 werd hij lid van de 
Groepsdirectie en kreeg hij de eindverantwoordelijkheid voor het 
organisatieadviesbedrijf van de Boertiengroep.  
 
Sinds 2005 is Hooghiemstra werkzaam als directeur bij de Christelijke Hogeschool 
Nederland. Naast de directievoering over het Instituut Service Management, de 
contractenpoot van de hogeschool, werd hij in 2006 benoemd tot directeur 
International Affairs. In deze functie heeft hij nu de verantwoordelijkheid voor 
internationale zaken, die onderdeel uit maken van het internationaliseringsbeleid van 
de onderwijsinstelling. 
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
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Plasterk presenteert Actieplan LeerKracht 
 
Minister Ronald Plasterk heeft vrijdag het 'Actieplan LeerKracht van Nederland' 
gepresenteerd. In het plan staat onder meer dat leraren kunnen rekenen op 
meer salaris, betere carrièremogelijkheden en een versterking van hun positie 
in de school. Om het groeiende tekort aan schoolleiders in het primair 
onderwijs tegen te gaan, krijgen ook zij meer salaris.  
 
Met het actieplan reageren minister Ronald Plasterk en de staatssecretarissen 
Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW op het advies van de tijdelijke 
Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Ook 
het rapport 'Leraarschap is eigenaarschap' van de Onderwijsraad ligt ten grondslag 
aan het actieplan. 
 
In het plan staat dat het kabinet in de komende jaren in totaal ruim 1,1 miljard euro 
uittrekt voor de leraren in met name het voortgezet onderwijs en voor de 
schoolleiders in het primair onderwijs. Het ministerie meldt dat uitvoering van het plan 
financieel is gedekt 'met de inzet van de incidentele loonontwikkeling, de eerder 
gereserveerde 340 miljoen euro uit de enveloppe en een aantal relatief kleine 
verschuivingen in de OCW-begroting'. Een deel van het geld komt van de studenten: 
het collegegeld wordt in de komende tien jaar met ongeveer 20 euro verhoogd. 
 
Meer geld 
Er komt voor leraren een generieke salarisverhoging. Leraren die goed presteren 
krijgen meer geld dan gemiddeld. Excellente leraren die al aan hun maximum zitten, 
krijgen een toeslag. De automatische periodieken verdwijnen. Voor leerkrachten in 
de vier grote steden en Almere komt een tijdelijke toeslag van 5 tot 10 procent, 
omdat daar de grootste lerarentekorten worden verwacht. Om ook het groeiende 
tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs tegen te gaan, krijgen zij een 
salarisverhoging van 275 euro bruto per maand.  
 
In het plan staat verder dat de standaardwerkweek voor leraren 40 uur wordt, maar 
dat moet wel op basis van vrijwilligheid. De leeftijdsgrens om minder uren te gaan 
werken moet stapsgewijs omhoog van 52 naar 60 jaar. Dat moet de participatie van 
oudere leraren vergroten, die hun tijd meer moeten gaan besteden aan coaching van 
startende collega's. 
 
Bovenstaande punten zijn slechts enkele elementen uit het plan van Plasterk. Het 
integrale 'Actieplan LeerKracht van Nederland' staat in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken). Daar staat ook samenvatting 
van OCW. 
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WvPO en VO-raad positief over Actieplan 
 
De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) reageert 'overwegend 
positief' op het Actieplan LeerKracht van Nederland, dat minister Ronald 
Plasterk van OCW vrijdag heeft gepresenteerd. De VO-raad is er 'tevreden' 
over.  
 
De WvPO spreekt van een 'overwegend adequate reactie' op het rapport van de 
commissie-Rinnooy Kan. 'Voor het primair onderwijs leveren de salarisverbetering, 
de verkorting van de carrièrepatronen en de bindingspremie duidelijk een positieve 
bijdrage aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van leraren.' De WvPO is ook 
positief over de salarisverhoging van schoolleiders in het primair onderwijs. 
 
Maar de WvPO betreurt het dat 'een fors deel van het budget vanuit de begroting van 
OCW' komt. Dat heeft onder meer gevolgen voor de BAPO-regeling. 
 
Gerichte kwaliteitsimpuls 
De VO-raad is blij met 'het inkorten van de salarislijnen en een goede, betaalbare 
seniorenregeling'. De minister laat volgens de VO-raad zien dat hij kiest 'voor een 
gerichte kwaliteitsimpuls voor het onderwijs'.  Daarbij worden de generieke 
salarisverhoging en de ruimte voor differentiatie en maatwerk genoemd. 
 
De reacties van de WvPO en de VO-raad staan in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken). 
 
Vakbonden 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft 'gemengde gevoelens'.  Aan de ene kant is 
het plan van Plasterk 'een stap in de goede richting', maar aan de andere kant is de 
bond er 'minder over te spreken' dat de financiering door het onderwijs zelf moet 
worden opgebracht. In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken) 
staat een link naar de reactie van de AOb. 
 
CNV Onderwijs is 'blij' met het actieplan. Het is volgens de christelijke vakbond 'een 
goede basis voor verder overleg met de bewindslieden en de werkgevers in het 
onderwijs'. Ook de reactie van CNV Onderwijs kunt u terugvinden via dit bericht op 
www.vosabb.nl.  
 
 
Extra leergangen financieel management 
 
VOS/ABB organiseert in maart een extra leergang financieel management en 
beleid voor het bovenschools management in het primair onderwijs. In maart 
wordt ook een extra leergang financieel management voor integraal 
verantwoordelijke schoolleiders georganiseerd. 
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In beide leergangen staat het proces van planning & control centraal. Hierin geven 
we op systematische wijze vorm aan het proces van richting geven en op koers 
houden. Uitgangspunt van de leergang is de financiële vertaling van het strategisch 
beleid in de meerjarenbegroting. 
 
Uitgebreide informatie over beide leergangen staat in de pdf-documenten in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Financiën). In deze 
documenten vindt u onder meer de locaties en data van de extra leergangen. Beide 
leergangen kosten 700 euro per persoon voor leden van VOS/ABB en 840 euro voor 
niet-leden. 
 
U kunt zich via dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Financiën) online inschrijven. 
 
Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl  
 
 
Privé-verzekeringen en schadepakket 
 
Aon Verzekeringen heeft in samenwerking met VOS/ABB een website 
ontwikkeld met daarop een aantal voordelige verzekeringen speciaal voor 
werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij VOS/ABB.  
 
Op www.vosabbverzekeringen.nl vindt u informatie over schadeverzekeringen, de 
collectieve zorgverzekering voor 2008 én de uiterst voordelige privé-verzekeringen 
waar zowel werkgevers als werknemers van kunnen profiteren.  
 
Privé-verzekeringen 
De privé-verzekeringen die op www.vosabbverzekeringen.nl worden aangeboden, 
voorzien in de verzekeringsbehoeften van particulieren. Dit complete pakket bevat 
verzekeringen die u in het dagelijks leven nodig hebt, zoals een auto-, woonhuis- en 
reisverzekering.  
 
Ga voor meer informatie over deze voordelige verzekeringen naar  
www.vosabbverzekeringen.nl. Onder het kopje ‘werknemers’ vindt u meer informatie 
over de voordelige privé-verzekeringen.  
 
Zorgverzekering 2008 
Het grote voordeel van deze collectieve zorgverzekering is de hoge premiekorting. 
Op de basisverzekering ontvangt u 10 procent korting. U bent dus al voor 84,74 euro 
per maand verzekerd Op de aanvullende verzekeringen kan de korting oplopen tot 
20 procent!  
 
U kunt u uw hele gezin meeverzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn zelfs gratis 
meeverzekerd. Ga voor meer informatie naar: www.vosabbverzekeringen.nl om te 
zien hoeveel u en uw gezin kunnen besparen. 
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Op www.vosabbverzekeringen.nl staat ook een uitgebreid pakket aan verzekeringen 
die speciaal voor werkgevers in het onderwijs relevant zijn. De verzekeringen lopen 
uiteen: van computer- en inventarisverzekeringen tot bestuurdersaansprakelijkheid- 
en rechtsbijstandverzekeringen. U kunt op www.vosabbverzekeringen.nl direct de 
premies van de werkgeversverzekeringen berekenen.  
 
 
Onderzoek onderwijsvernieuwingen van start 
 
Het Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen is vorige week 
woensdagochtend begonnen. De eerste hoorzitting was met oud-
onderwijsminister Jos van Kemenade (PvdA).  
 
Van Kemenade was van 1973 tot 1977 minister van Onderwijs in het kabinet-Den 
Uyl. Van 1981 tot 1982 bekleedde hij die functie in het tweede kabinet-Van Agt. Van 
Kemenade was de man die in de jaren '70 de plannen voor de Middenschool 
lanceerde. In dit concept zouden alle kinderen van 12 tot 16 jaar hetzelfde onderwijs 
krijgen.  
 
De Middenschool zou feitelijk een soort verlenging van de basisschool worden, met 
de achterliggende gedachte dat het op deze manier ook voor kinderen uit kansarme 
gezinnen mogelijk zou zijn door te stromen naar hogere vormen van onderwijs. De 
Basisvorming uit 1993 vloeide uit de plannen voor de Middenschool voort.  
 
Andere vernieuwingen die aan bod komen, zijn de invoering van de Tweede Fase en 
het Studiehuis in 1998, het vmbo dat in 1999 werd ingevoerd en het Nieuwe Leren.  
 
In de parlementaire onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Tweede 
Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zitten de Kamerleden Bas Jan van Bochove 
(CDA), Nathalie de Rooij (SP), Halbe Zijlstra (VVD), Martin Bosma (PVV), Tofik Dibi 
(GL), Cynthia Ortega-Martijn (CU) en Boris van der Ham (D66). 
 
 
Bezuiniging op budget personeelsbeleid 
 
In de WPO en de WEC staat dat bij het vaststellen van de bekostiging in ieder 
geval rekening wordt gehouden met 'de ontwikkeling van de genormeerde 
gemiddelde personeelslasten van leraren'. De doorwerking van de index van de 
GPL vindt nu maar zeer ten dele plaats. Er wordt fors bezuinigd op het 
personeelsbeleid. 
 
Vorig jaar werd de verhoging van de bedragen van het budget voor 
personeelsbeleid, zoals het hoort, met de index van de GPL verhoogd. In plaats van 
4,67 procent worden de bedragen nu met 2,47 procent verhoogd. Het argument 
daarbij is dat het beschikbare budget daartoe noodzaakt.  
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In heldere taal betekent dit dat er een stevige bezuiniging plaatsvindt op het budget 
voor personeelsbeleid. Dat heeft te maken met de pogingen van minister Ronald 
Plasterk van OCW om geld bijeen te schrapen voor de uitvoering van de adviezen 
van de tijdelijke Commissie Leraren onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy 
Kan.  
 
Straks krijgt het onderwijs dus zogenaamd extra geld in het kader van de plannen 
van Rinnooy Kan om daarmee zinvol personeelsbeleid te effectueren. Dit wordt dan 
mede gefinancierd door nu minder budget voor datzelfde doel toe te kennen. Een 
typisch geval van sigaar uit eigen doos! 
 
Schoolleiding 
De 4600 euro uit het Convenant schoolleiding is nu integraal onderdeel van het 
budget voor personeelsbeleid en zal ook de volgende keer met de index worden 
verhoogd. Tenzij alsnog een andere, betere oplossing voor deze toekenning wordt 
gevonden. Wellicht in de vorm van een verhoging van de directietoeslag.  
 
Het ministerie van OCW vindt het aparte betaalritme van het budget B&M, waarbij 70 
procent al wordt uitbetaald in de eerste vijf maanden van het schooljaar, wel 
makkelijk. Het levert wat meer ruimte in de liquiditeit voor de scholen.  
 
Nu een achterafbetaling vanaf 1 augustus 2007 moet plaatsvinden, waarin ook de 
eindejaarsuitkering is opgenomen, zorgt dit betaalritme er mede voor dat er 
voldoende geld bij het bestuur is om die betalingen uit de rijksbekostiging te 
financieren.  
 
Betaalruimte 
Voor het grootste deel zorgt de verhoging van de OBD-bekostiging ervoor dat de 
'betaalruimte' voldoende is. In de toelichting bij de nieuwe regeling wordt daar kort op 
ingegaan. Overigens is er door ons wel op gewezen dat geld dat tijdelijk uit het 
budget B&M is gebruikt voor de invoering van de lumpsumbekostiging (vangnet 
lumpsum, implementatie lumpsum), nu weer aan dit budget kan worden toegevoegd. 
 
De zogenoemde zwartescholentoeslag voor de scholen die daar recht op hebben, 
zal voor het schooljaar 2007-2008 nog worden toegepast op basis van de 
leerlingtelling van 1 oktober 2006. Voor de jaren daarna kan ervan worden uitgegaan 
dat het met tweederde respectievelijk eenderde wordt afgebouwd.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 
Bijstelling personele bekostiging 
 
De uitwerking van de CAO PO die de vakbonden met het ministerie van OCW 
hebben afgesloten, is bekend. De salaristabellen zijn bijgesteld en de 
doorwerking in de bekostiging is bekend, zodat nu ook de ‘Regeling 
bekostiging personeel PO 07-08’ met nieuwe bedragen kan worden gevuld.  
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De aanpassing leidt ertoe dat de bekostiging vanaf 1 augustus 2007 wordt bijgesteld. 
De nieuwe beschikkingen van CFI zullen op korte termijn worden toegestuurd aan de 
besturen. Er moeten zo’n 45.000 nieuwe bekostigingsbeschikkingen worden 
aangemaakt. Vervolgens zullen volgens het betaalritme op de gebruikelijke 
betaaldag (15 december) door het Rijk de bedragen worden overgemaakt aan de 
besturen, zodat die tijdig voor het einde van de decembermaand de betaling aan het 
personeel kunnen doen.  
 
De betaling omvat dan de achterstallige betaling vanaf 1 augustus 2007 wat het 
salaris betreft, de toekenning van de 110 euro in verband met de 'Dag van de leraar', 
plus de eindejaarsuitkering over 2007 die nu 5,3 procent in plaats van 4,1 procent 
bedraagt. 
 
De 'Regeling bekostiging personeel PO 07-08' is recent in het overleg besproken. 
Deze regeling staat in de rechterkolom van dit bericht. Alle bedragen zijn nagerekend 
en akkoord bevonden. Tevens zijn alle relevante bedragen in het Excelbestand 
'Prijzen LS 2007-2008 november 2007.xls' voor de basisschool, het SBO, WSNS en 
het (V)SO opgenomen.  
 
Een nadere toelichting kunt u eveneens downloaden als 'Bekostiging personeel PO 
07-08'. Daarin wordt nader ingegaan op de indexering van de GPL, de ontwikkeling 
van de werkgeverslasten in 07-08, de bezuiniging op het budget Personeelsbeleid, 
de wijziging in de bekostiging van de onderwijsbegeleiding en de voortgang van de 
integratie van de geldstromen en de kalenderjaarbekostiging. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 
Geld schoolbegeleiding volledig naar scholen 
 
De toekenning voor de schoolbegeleiding is onderdeel van het budget 
personeelsbeleid. Het wordt aan de scholen toegerekend in de vorm van een 
bedrag per leerling. De verhoging van de toekenning voor de 
schoolbegeleiding wordt buiten de korting gehouden waarmee het overige 
budget voor personeelsbeleid te maken heeft voor het schooljaar 2007-2008.  
 
De verhoging van de toekenning voor de schoolbegeleiding volgt de stijging van de 
GPL, terwijl ook het effect van de verdere verhoging in verband met btw het volle 
beslag krijgt. Van de algemene verhoging van de btw van 19 naar 20 procent is 
vooralsnog geen sprake. Daarom blijft dit buiten beschouwing.  
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Vanaf 1 januari 2008 gaat de bijdrage voor de schoolbegeleiding, inclusief de 19 
procent btw die van toepassing is, volledig naar de schoolbesturen, waarbij het 
bedrag niet geoormerkt is. De verhoging is het gevolg van twee zaken: 
 
a. de indexering met de GPL-index; 
b. de volledige betaling per 1 januari 2008 voor schoolbegeleiding met volledige btw-
toekenning aan het schoolbestuur. 
 
Vervolgens is de toekenning in 2007 respectievelijk 2008 omgerekend naar de 
verhoging die dan effectief is voor het gehele schooljaar 2007-2008. 
 
Berekening 
Het bedrag per leerling in het schooljaar 2006-2007 was 19,73 euro. Dit bedrag per 
leerling ging ook naar de schoolbegeleiding. Daarin was reeds de helft van de btw 
(9,5 procent) opgenomen. Het oorspronkelijke bedrag zonder btw was dus: 19,73 : 
1,095 = 18,02 euro. 
 
Dit bedrag per leerling gaat per 1 januari 2008 verdubbeld naar het schoolbestuur 
met een opslag van 19 procent btw. Dit betekent: (2 x 18,02) x 1,19 = 42,88 euro. 
 
De toekenning in het kalenderjaar 2007 moet nog geïndexeerd worden met de index 
van 2007 van 5,33 procent (zie de algemene toelichting in het artikel Bekostiging 
personeel PO 07-08). Daardoor wordt 19,73 euro gedurende de laatste vijf maanden 
van 2007 opgehoogd naar 19,73 x 1,0533 = 20,78 euro. 
 
Vanaf 1 januari wordt de toekenning 42,88 euro plus de indexverhoging van 4,32 
procent zoals die voor het kalenderjaar 2008 geldt. Dit wordt dus 42,88 x 1,0432 = 
44,73 euro. 
 
Voor het gehele schooljaar 2007-2008 wordt de toekenning dan 5/12 x 20,78 + 7/12 
x 44,73 = 34,75 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag per leerling dat 
voor het budget voor personeelsbeleid voor 2007-2008 is vastgesteld. Dat is 
berekend door daar eerst de bijdrage van de schoolbegeleiding van af te halen en 
het vervolgens te verhogen met de index van 2,47 procent. ([285,54 - 19,73] x 
1,0247 = 272,38 euro). 
 
Het bedrag per leerling is vervolgens 272,38 + 34,75 = 307,13 euro. 
 
Vanaf 1 augustus 2008 gaat het bedrag per leerling voor de schoolbegeleiding dus 
omhoog naar 44,73 euro. Dat is dan integraal onderdeel van het bedrag per leerling 
in het budget voor personeelsbeleid, dat uiteraard weer de (hopelijk volle!) index 
volgt van de GPL die in eerste instantie omstreeks april 2008 voor het schooljaar 
2008-2009 wordt vastgesteld. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
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'OCW moet zicht houden op innovatiegeld' 
 
Het ministerie van OCW moet voldoende zeggenschap houden over de 
besteding van subsidies voor onderwijsinnovaties. Dat is de strekking van het 
advies 'Sturen van vernieuwende onderwijspraktijken' van de Onderwijsraad, 
dat maandag is overhandigd aan minister Ronald Plasterk van OCW. 
 
Het Rijk stelt steeds meer budget beschikbaar voor innovaties in het onderwijs. De 
besteding daarvan wordt volledig aan de onderwijsorganisaties zelf overgelaten. De 
Onderwijsraad vindt echter dat OCW er voldoende zeggenschap over moet houden.  
 
De raad vindt dat het geld evenwichtig moet worden besteed aan 'de drie klassieke 
functies van het onderwijs', namelijk kwalificatie (kennis en vaardigheden), selectie 
(toewijzing naar een plaats in de samenleving) en socialisatie (burgerschap).  
 
De overheid kan dit volgens de Onderwijsraad stimuleren door een deel van de 
innovatiegelden te oormerken en resultaatafspraken met het veld te maken.  

Het advies 'Sturen van vernieuwende onderwijspraktijken' van de Onderwijsraad 
staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>Kwaliteit>Innovatie).  
 
 
Vacatures 
 
Directeur obs in Gorssel 
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). 


