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In dit nummer: 
 
Sterke medezeggenschap goed voor bestuur 
WIA-uitkering terecht geweigerd na te lang verlof 
Vergoeding bij ontslag wordt goedkoper 
VOS/ABB-training 'Opzetten en leiden projectteams' 
Meer bso-plaatsen, wachtlijsten blijven groeien 
PvdA wil af van btw tussenschoolse opvang 
Strippenkaart voor extra vrije dagen verboden 
Informatiebijeenkomsten over 'Lekker fit!' 
 
Vacatures (3) 
 
 
Sterke medezeggenschap goed voor bestuur 
 
Bestuurlijke kwaliteit is gebaat bij een sterke medezeggenschap. Dat heeft 
directeur Theo Hooghiemstra van VOS/ABB gezegd op het congres van de 
Algemene Vereniging van Medewerkers in het Onderwijs (AVMO) van de 
Algemene Onderwijsbond (AOb). 
 
Thema van het congres was 'De toestand van het openbaar onderwijs en de positie 
van de leraar daarin'. Hooghiemstra nam op uitnodiging van de AVMO deel aan een 
forumdiscussie, waarin onder meer medezeggenschap aan bod kwam. 
Hooghiemstra: 'Ik vind dat het van goed bestuur getuigt en dat het de kwaliteit ten 
goede komt als je als bestuurder een sterke medezeggenschap organiseert en 
equipeert.' 
 
Op het congres kwam ook de 'menselijke maat' in het onderwijs aan de orde. Er werd 
onder meer gesproken over de mogelijkheid om een bestuurlijke fusiestop in te 
voeren. Dit is een politiek voorstel dat door de AOb wordt omarmd, maar waar 
VOS/ABB geen heil in ziet. Het standpunt van VOS/ABB is dat de wetgever geen 
wettelijke normen moet stellen voor bestuurlijke schaal, omdat anders de autonomie 
van de schoolbesturen wordt aangetast. 
 
Andere deelnemers aan de forumdiscussie waren directeur Rob Limper van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), voorzitter Rob Tielman van het Landelijk 
Platform Openbaar Onderwijs CBOO en voorzitter Martien Hietbrink van de 
AVMO/AOb. Afgesproken is dat VOS/ABB de komende tijd met genoemde 
organisaties in gesprek gaat over kwesties met een gemeenschappelijk belang. 
Daarbij zal onder meer over de positie van het openbaar onderwijs binnen 
samenwerkingsbesturen worden gesproken. 
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar Onderwijs) staat het 
congresverslag, opgesteld door voorzitter Martien Hietbrink van de AVMO. 
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WIA-uitkering terecht geweigerd na te lang verlof 
Een werknemer die langer dan 18 maanden met onbetaald verlof is, heeft geen 
recht meer op een WIA-uitkering. De Centrale Raad van Beroep bevestigt dit. 
De kwestie gaat over een groepsleerkracht in het primair onderwijs die 
arbeidsongeschikt werd toen zij al langer dan 18 maanden met onbetaald verlof 
was. 

Bij het toekennen van lang buitengewoon (onbetaald) verlof door de werkgever aan 
een werknemer, dient te worden beseft dat een werknemer gedurende de 
verlofperiode maximaal 18 maanden verzekerd is voor de werknemersverzekeringen 
(ZW, WIA, WW). Dit krachtens de Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de 
Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van 
belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof 
(Staatsblad 412, 1998).  
 
Een groepsleerkracht die in dienst was van de Bestuurscommissie Openbaar Primair 
Onderwijs Smallingerland, werd pijnlijk met deze regelgeving geconfronteerd in een 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 16 oktober jongstleden. De raad stelt 
dat haar terecht een WIA-uitkering is geweigerd.  

De werkgever kende de vrouw per 1 augustus 2003 onbetaald verlof toe. Op 3 juli 
2006 vroeg ze een WIA-uitkering aan, omdat ze eerder, op 18 april 2005, 
arbeidsongeschikt was geworden als gevolg van oogklachten. In eerste instantie is 
deze uitkering op 13 februari 2007 door UWV geweigerd. Bij beslissing op bezwaar 
op 7 augustus 2007 is de weigering gehandhaafd.  

De rechtbank in Leeuwarden stelde vast dat de groepsleerkracht zich op 18 april 
2005 heeft ziek gemeld, ruim 20 maanden na 1 augustus 2003. De rechtbank 
constateerde vervolgens dat haar onbetaald verlof is verleend van 1 augustus 2003 
tot 15 oktober 2005.  
 
Zij was op het moment van ziekmelden op 18 april 2005 dus al meer dan 18 
maanden met onbetaald verlof, en dus niet meer verzekerd voor de WIA. Daarom 
kan ze geen aanspraak maken op een WIA-uitkering. De rechtbank verklaarde het 
beroep dan ook ongegrond.  

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de uitspraak van de rechtbank en stelt ook 
vast dat er onbetwistbaar sprake is van onbetaald verlof ten tijde van de ziekmelding 
van betrokkene. De volledige uitspraak staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Juridische zaken). 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
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Vergoeding bij ontslag wordt goedkoper 

Met ingang van 1 januari 2009 hanteert de kantonrechter een nieuwe formule 
bij ontslagprocedures. De Kring van Kantonrechters heeft dit eind oktober 
besloten, omdat de oude kantonrechtersformule (uit 1996) toe is aan een 
update. Het gaat om aanpassingen van de vergoedingen bij ontslag. 

De kantonrechtersformule geldt alleen voor werknemers van (algemeen) bijzondere 
schoolbesturen, omdat personeelsleden in dienst van openbare schoolbesturen die 
het met ontslag oneens zijn in beroep moeten gaan bij de bestuursrechter.  

In de nieuwe formule worden minder maandsalarissen per gewerkt jaar toegekend tot 
een leeftijd van 55 jaar. Opvallend is dat de kantonrechter door de vernieuwde 
formule voortaan ook de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële 
positie van de werkgever betrekt bij het bepalen van de ontslagvergoeding.  
 
Dergelijke criteria werden door de bestuursrechter reeds meegenomen bij de 
bepaling van de hoogte van een financiële compensatie voor ontslag. Van belang is 
daarbij dat de bestuursrechter, dus voor werknemers in het openbaar onderwijs, 
meestal alleen een financiële compensatie op zijn plaats vindt als het ontslag is 
verleend wegens 'gewichtige redenen', en dan nog niet in alle gevallen. Dit mede 
omdat een werknemer in het openbaar onderwijs vaak al aanspraak maakt op hoge 
(bovenwettelijke) uitkeringen.  

In de schaarse gevallen waarin wel een vergoeding werd bepaald, zocht de 
bestuursrechter weliswaar aansluiting bij de kantonrechtersformule, maar paste hij 
die toch op andere wijze toe. De Centrale Raad van Beroep heeft zich in 2007 echter 
duidelijk uitgesproken dat toepassing van de kantonrechtersformule in 
ambtenarenzaken niet voor de hand ligt.  

Met vragen over details van de regeling kunnen leden terecht bij de Helpdesk en de 
juristen van VOS/ABB, of kijk op www.rechtspraak.nl.  

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

 

VOS/ABB-training 'Opzetten en leiden projectteams' 

VOS/ABB organiseert in januari in samenwerking met Mensen in Bedrijf 
opnieuw de training 'Opzetten en leiden van projectteams in het onderwijs'. 
Deze populaire training is bestemd voor iedereen die in het primair of 
voortgezet onderwijs met projectteams werkt en de effectiviteit hiervan wil 
vergroten. 
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In de training gaat u aan de slag met een gesimuleerd project, waarin u de dynamiek 
van leidinggeven kunt ervaren.  
 
Onderwerpen die aan bod komen:  

• Hoe kan ik sturen op resultaten?  

• Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met de beschikbare tijd?  

• Hoe ga ik om met onverwachte tegenslagen?  

• Hoe motiveer ik het projectteam?  

• Hoe beïnvloed ik en ga ik om met beïnvloeding?  

De training wordt gegeven op dinsdag 20 januari in Woerden. Leden van VOS/ABB 
betalen 420 euro (niet-leden betalen 500 euro).  Er geldt een collegakorting van 10 
procent. 
 
Er is al belangstelling voor de training in januari. Als u eraan wilt meedoen, is het 
raadzaam u snel aan te melden. Aanmelden kan online. Zie daarvoor de link in dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën>Bedrijfsvoering).  

 

Meer bso-plaatsen, wachtlijsten blijven groeien 

In de eerste zes maanden van dit jaar is het aantal kinderen dat een plaats heeft 
in de buitenschoolse opvang en de dagopvang met 48.000 toegenomen. Dat 
meldt het ministerie van OCW. 

In juni hadden 467.000 kinderen een plaats in de bso en dagopvang. De stijging van 
het aantal geplaatste kinderen, betekent nog niet dat de wachtlijsten zijn 
weggewerkt. In tegendeel: de wachtlijsten blijven groeien.  
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW probeert met 3 miljoen euro extra de 
wachtlijsten in de steden met meer dan 100.000 inwoners weg te werken. Daar is de 
vraag naar bso en dagopvang het grootst. 
 
Ze heeft ook het Netwerkbureau Kinderopvang opgericht om de samenwerking in de 
sector te bevorderen. Bovendien wordt de subsidie aan de Werkgroep Onderwijs en 
Kinderopvang (WOK) verlengd tot 1 september 2011. In de WOK is onder meer 
VOS/ABB vertegenwoordigd. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
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PvdA wil af van btw tussenschoolse opvang 

PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer wil dat de inzet van leerkrachten bij 
overblijfactiviteiten btw-vrij wordt. Ze heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager 
van Financiën daarover benaderd.  

Hamer kwam met haar pleidooi op een bijeenkomst afgelopen zaterdag in 
Amsterdam van het vrouwennetwerk van de PvdA. Ze vindt het onwenselijk dat 
scholen btw moeten betalen als zij bijvoorbeeld door een sportleraar activiteiten laten 
organiseren tijdens de tussenschoolse opvang.  
 
Als de btw hierop wordt afgeschaft, kunnen scholen betere 
overblijfmogelijkheden realiseren, zegt Hamer. Dat is volgens haar vooral belangrijk 
voor moeders, omdat die dan met een gerust hart meer uren buitenshuis kunnen 
gaan werken. 

 

Strippenkaart voor extra vrije dagen verboden 

Het is scholen niet toegestaan om met een soort strippenkaart leerlingen extra 
vrije dagen te geven. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma weten aan de 
Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Ze verwijst naar een brief die ze in mei 
aan de gemeente Tholen heeft geschreven. Daar kwam het idee vandaan om 
met een strippenkaart voor extra vrije dagen te gaan werken. 

Dijksma laat in een brief aan de Kamercommissie voor OCW weten dat de 
Leerplichtwet geen ruimte biedt om het strippenkaartsysteem toe te passen. De 
strippenkaart voor vier extra vrije dagdelen per jaar werd geïnitieerd door het bestuur 
VPCO Tholen e.o. Dit protestants-christelijke bestuur vindt dat de Leerplichtwet uit 
1969 niet meer voldoet aan de huidige maatschappelijke wensen, en dat ouders de 
mogelijkheid moeten krijgen om hun kinderen buiten de vakanties voor vier dagdelen 
van school te houden.  
 
De Inspectie van het Onderwijs had hier bezwaar tegen. In afwachting van landelijke 
regelgeving besloot het Tholense college van B&W echter het systeem te 
handhaven. Na een brief die Dijksma hierover in mei schreef, werd besloten de 
strippenkaart voor extra vrij in te trekken.  

De staatssecretaris laat nu aan de Kamercommissie weten dat er geen wettelijke 
basis voor het systeem is, en dat de Leerplichtwet voldoende mogelijkheden biedt 
om, als daar echt een goede reden voor is, leerlingen buiten de vakanties vrij te 
geven. 
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Informatiebijeenkomsten over 'Lekker fit!' 

Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, organiseert in januari 
en februari drie regionale informatiebijeenkomsten over het lesprogramma 
'Lekker fit!' 

Jump werkt binnen het Convenant Overgewicht samen met de ministeries van OCW 
en VWS, de vier grote steden en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
om 'Lekker fit!' op zoveel mogelijk basisscholen in te voeren.  

Lekker fit! is ontwikkeld als lokaal project door de gemeente Rotterdam. In 2005 
begon daar een proef met twee basisscholen. Inmiddels doen er tientallen 
Rotterdamse scholen aan mee en is een aantal andere gemeenten 
aangehaakt. Uitgeverij Noordhoff heeft samen met Jump een lesprogramma 
samengesteld dat in het hele land bruikbaar is. 
 
In januari en februari organiseert Jump drie regionale 
informatiebijeenkomsten over 'Lekker fit!':   

* 20 januari in Tilburg voor de regio Zuid 
* 4 februari in Utrecht voor de regio Midden 
* 24 februari in Zwolle voor de regio Noord 
 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die persoonlijk of beroepshalve 
geïnteresseerd is gezondheidsonderwijs op de basisschool. 
 
Meer informatie op www.lekkerfitopschool.nl  
 
 
Vacatures 
 
Directeur openbare basisschool in Ede 
Medewerker ondersteuning GMR in Den Haag 
Directeur openbare basisschool in Woudenberg 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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