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Invoeringsplan passend onderwijs 
 
Er komt 70 miljoen euro beschikbaar voor de invoering van passend onderwijs. 
Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Ze heeft het 
invoeringsplan voor passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In het 
plan staan acht uitgangspunten.  
 
Dijksma meldt op de website van het ministerie van OCW dat er veel zorgleerlingen 
op een wachtlijst staan of thuis zitten. 'Daarnaast heeft de Inspectie geconstateerd 
dat de helft van het aantal scholen in het speciaal onderwijs zwak of zeer zwak 
presteert. De kwaliteit moet dus omhoog.' 
 
Ook stelt ze dat het voor ouders eenvoudiger moet worden om de juiste aanpak voor 
hun kind te krijgen. 'Daarom worden de komende jaren regionale netwerken opgezet 
waarin scholen, regionale expertisecentra (REC's) en jeugdzorg een rol spelen. 
Ouders van zorgleerlingen kunnen zich dan melden bij één loket.' 
 
Dijksma noemt in haar invoeringsplan acht uitgangspunten voor passend onderwijs: 
 
1. Het kind moet centraal staan. Het onderwijs moet kwetsbare kinderen zo goed 
mogelijk voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. 
 
2. Niet alle leerlingen moeten in de gewone school voor basis- of voortgezet 
onderwijs worden opgevangen. Een deel kan beter naar een speciale school. 
 
3. De kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen moet goed zijn. Ouders moeten 
daarop kunnen vertrouwen.   
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4. Passend onderwijs wordt in de klas gerealiseerd. Personeel moet daar voldoende 
toegerust voor zijn.  
 
5. Een deel van de leerlingen heeft ook zorg buiten het onderwijs nodig, bijvoorbeeld 
als problemen thuis leiden tot gedragsproblemen op school. 
 
6. In de bureaucratie moet fors worden gesnoeid. Dubbelingen in indicaties moeten 
worden afgebouwd in samenwerking met de zorg buiten het onderwijs. 
 
7. Geld voor passend onderwijs moet zoveel mogelijk in het primaire onderwijsproces 
worden ingezet: handen in de klas!  
 
8. De uitgaven voor extra zorg op de rijksbegroting moeten beheersbaar zijn.  
 
Senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg van VOS/ABB spreekt van een 
bescheiden budget. De bijdragen lopen tot 2011 op tot 20 euro per leerling. De 
nieuwe wet voor passend onderwijs moet in dat jaar in werking treden.  
 
De stukken staan in de rechterkolom van dit bericht. 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 
 
GELD-modellen voor 2008 gereed 
 
Alle GELD-modellen voor het maken van een meerjarenbegroting zijn gereed. 
Ze zitten in de Toolbox op www.vosabb.nl.  
 
Het betreft de versies voor de basisschool, het SBO en de school voor (V)SO plus 
het sommatiemodel waarmee alle relevante gegevens op bestuursniveau 
bijeenkomen en waarmee de bestuursbegroting kan worden afgerond. Al deze vier 
instrumenten zijn nu als versie b opgenomen in de Toolbox.  
 
Alle instrumenten bevatten de actuele bedragen en personele kosten die voor 2007-
2008 gaan gelden. Het zijn de bedragen die naar verwachting niet meer zullen 
wijzigen. Klik hier voor de Toolbox, waar de instrumenten in de desbetreffende 
mappen staan. 
 
VOS/ABB werkt nog aan de overige instrumenten, zodat ook daarin met alle actuele 
bedragen voor 2007-2008 kan worden gewerkt. Zodra deze instrumenten gereed 
zijn, wordt dat uiteraard op www.vosabb.nl gemeld.  
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-
405251, bkeizer@vosabb.nl  
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Leden stemmen in met wijziging CAO PO 
 
De werkgevers in het primair onderwijs hebben in grote meerderheid 
ingestemd met de wijziging van enkele verlofbepalingen in de CAO PO. Dat 
meldt de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO). 
 
Op 1 november jongstleden is het onderhandelaarsakkoord van de CAO PO 
omgezet in een definitief akkoord. Op één onderdeel echter moesten de werkgevers, 
via hun besturenorganisaties verenigd in de WvPO, hun goedkeuring nog geven. Het 
ging om de wijziging van de volgende verlofbepalingen: 
 
* 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. 
 
Bij 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 1 dag, ongeacht of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de werknemer 
plaatsvindt. 
 
Van de 2949 uitgebrachte stemmen waren er 2516 stemmen (85%) voor wijziging en 
433 stemmen tegen wijziging van de verlofbepalingen. De wijzigingen gelden  met 
terugwerkende kracht vanaf 1 december 2007.  
 
De wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de cao-tekst die binnenkort, inclusief de 
wijzigingen uit het eerder dit jaar vastgestelde erratum, op www.vosabb.nl komt. 
 
Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl  
 
 
Veel meer geld nodig voor conciërges 
 
Er moet meer geld komen voor conciërges en administratieve ondersteuning. 
De 20 miljoen euro die daarvoor is gereserveerd in het Actieplan LeerKracht 
van Nederland is veel te weinig. Dat vindt de Werkgeversvereniging Primair 
Onderwijs (WvPO), die hierover een brief heeft geschreven aan de Vaste 
Kamercommissie voor OCW. 
 
In de brief stelt de WvPO dat het groeiende tekort aan schoolleiders in het primair 
onderwijs en de hoge werkdruk niet kunnen worden opgelost met alleen extra geld 
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voor een salarisverhoging. Er zijn op korte termijn ook 'extra structurele middelen 
nodig om op elke school adequate ondersteuning beschikbaar te hebben'.  
 
De 20 miljoen euro extra die minister Ronald Plasterk hiervoor in het Actieplan 
LeerKracht van Nederland vermeldt, is 'niet eens voldoende (...) om een halve dag 
per week een conciërge aan te stellen!', aldus de WvPO. 
 
De brief van de WvPO aan de Vaste Kamercommissie voor OCW staat in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken). 
 
Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl  
 
 
Plasterk vol vertrouwen over Actieplan 
 
De vakbonden zullen akkoord gaan met het Actieplan LeerKracht van 
Nederland. Dat verwacht minister Ronald Plasterk van OCW, ondanks het feit 
dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) felle kritiek heeft op het plan van de 
minister. 
 
Het Actieplan LeerKracht van Nederland is de reactie van Plasterk op de adviezen 
van de tijdelijke Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander 
Rinnooy Kan. In het plan staat onder meer dat de BAPO-regeling wordt afgebouwd 
om oudere leraren meer bij het onderwijs betrokken te houden. Ongeveer 10 procent 
van de in totaal 1,1 miljard euro die voor de uitvoering van de plannen nodig is, komt 
van de versobering van de BAPO. 
 
De AOb is daar niet blij mee en spreekt daarom van een 'werknemeronvriendelijk' 
plan. AOb-voorzitter Walter Dresscher zegt dat Plasterk met zijn maatregelen de 
positie van de leraren verslechtert in plaats van verbetert. Aanstaande vrijdag 14 
december legt de AOb het plan met een negatief oordeel voor aan haar leden. De 
bond verwacht dat zij er niet mee akkoord zullen gaan en dat ze in actie willen 
komen. 
 
Minister Plasterk relativeerde in de Tweede Kamer de kritiek op het plan. Hij zei dat 
hij er vertrouwen in heeft dat de vakbonden ermee akkoord gaan. Het beeld dat hij 
de leraren zou 'pakken',  zoals de SP dat verwoordde, noemt hij onterecht. Hij wees 
erop dat de BAPO destijds is ingevoerd om de werkloosheid onder leraren terug te 
dringen. Oudere docenten maakte via de regeling plaats voor jongere. Nu zijn er 
grote tekorten en is de doelstelling van de BAPO achterhaald, vindt de minister.  
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Evaluatie convenant 'Beloning Schoolleiders' 
 
De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) laat een evaluatie 
uitvoeren van het convenant over de beloning van schoolleiders in het primair 
onderwijs. Centrale vraag in het onderzoek is of het extra geld dat beschikbaar 
is, wordt gebruikt voor de doelstellingen uit het convenant. 
 
In 2004 sloten de toenmalige minister Maria van der Hoeven van OCW en de 
Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties VSWO (de voorloper van de 
huidige WvPO) het convenant 'Beloning Schoolleiders Primair Onderwijs'. Het 
convenant is bedoeld voor leiders van basisscholen met minder dan 200 leerlingen. 
 
Schoolbesturen kunnen via het convenant extra middelen inzetten, waardoor zij het 
beroep van schoolleider aantrekkelijker kunnen maken om zo de kwaliteit verhogen. 
Het extra geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:  
 
* Een resultaat gebonden toelage of schaal DB; 
* Het aanstellen van extra ondersteunend personeel; 
* Extra taakrealisatie voor de schoolleider.  
 
Het convenant eindigde in augustus 2007, maar de toegekende bedragen zijn 
structureel. 
 
Digitale vragenlijst 
Schoolleiders van kleine basisscholen en hun besturen wordt gevraagd mee te 
werken aan de evaluatie in de vorm van een digitale vragenlijst. Hiervoor hebben de 
scholen en besturen die in aanmerking kwamen voor de extra middelen in november 
een uitnodiging per post ontvangen. Daarin staan een code en een wachtwoord. 
 
Door aan de evaluatie mee te werken wordt duidelijk wat er met het convenant is 
bereikt. Het invullen van de digitale vragenlijst kost hooguit 20 minuten.  De evaluatie 
wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM in Zoetermeer. 
 
Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl  
 
 
Zeer zwakke scholen: tips en valkuilen 
 
De KPC Groep heeft tips en valkuilen op een rij gezet voor besturen met één of 
meer zeer zwakke scholen. 
 
De KPC Groep heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop schoolbesturen 
omgaan met de mededeling dat één of meer scholen als zeer zwak gekwalificeerd 
wordt en onder geïntensiveerd toezicht van het ministerie van OCW komt te staan.  
Het onderzoek resulteerde in een lijst met praktische tips en met potentiële valkuilen. 
De lijst staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Kwaliteit). 
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Aansluitende uitkering BBWO ingekort 
 
VOS/ABB meldde onlangs dat de vakbonden en de minister van OCW een 
afspraak hebben gemaakt over de aanpassing van het Besluit Bovenwettelijke 
Werkloosheidsuitkering Onderwijspersoneel (BBWO) aan de huidige 
Werkloosheidswet (WW). Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de duur 
van de bovenwettelijke aansluitende uitkering. 
 
De aanpassing luidt als volgt:  
 
Voor werknemers van 50 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal tot 63 jaar. 
Voor werknemers van 51 en 52 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal tot 
64 jaar. Indien betrokkene 53 jaar of ouder is loopt de aansluitende uitkering tot aan 
de leeftijd van 65 jaar. De hoogte van deze aansluitende uitkering is 70 procent van  
het maximumdagloon. 
 
Het wetgevingstraject is afgerond. De nieuwe regeling is met ingangsdatum 1 januari 
2008 in het Staatsblad gepubliceerd .  
 
Senior beleidsmedewerker Frans Smidt van VOS/ABB publiceerde in juni op 
www.vosabb.nl een achtergrondartikel over de aanpassingen de WW en de BBWO. 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken) staat een link naar dat 
artikel.  
 
Meer informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl  
 
 
Nieuwe scholen niet meer langs snelwegen 
 
Nieuwe schoolgebouwen mogen in principe niet meer binnen 100 meter van 
een snelweg en 50 meter van een provinciale weg worden gebouwd. De 
ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel daartoe van minister 
Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM). 
 
Door nieuwe schoolgebouwen niet meer direct langs snelwegen of provinciale wegen 
te bouwen, worden kinderen beter beschermd tegen luchtvervuiling. De maatregel 
geldt ook voor andere 'gevoelige bestemmingen', zoals kinderdagverblijven en 
bejaardenhuizen. Ook die mogen niet meer binnen 100 meter van een snelweg of 50 
meter van een provinciale weg worden gebouwd 'als daar grenswaarden worden 
overschreden',  aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De Raad van State moet 
zich nog over het ontwerpbesluit buigen. De tekst van het besluit wordt openbaar bij 
publicatie in het Staatsblad. Gemeenten wordt opgroepen om alvast terughoudend te 
zijn met het bouwen van gevoelige bestemmingen langs wegen. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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Inzendtermijn 'Gelukkigste klas' verlengd 
 
De inzendtermijn voor de VOS/ABB-campagne 'De gelukkigste klas' is verlengd 
tot 15 februari. Tot die datum kunnen scholen nog een videoclip insturen 
waarin zij hun 'gelukkigste klas' presenteren. 
 
VOS/ABB is al een tijdje op zoek naar de gelukkigste klas, als imagocampagne die 
aansluit op de actie Nederland Leest van de openbare bibliotheken. Zij gaven hun 
leden dit najaar het boek 'De gelukkige klas' van Theo Thijssen cadeau. 
 
De eerste inzendingen zijn binnen, maar VOS/ABB heeft ook signalen gekregen dat 
scholen meer tijd nodig hebben om een mooie presentatie op dvd te maken. Om 
meer scholen de kans te geven mee te dingen naar de hoofdprijs, is de inzendtermijn 
verruimd van 19 december tot 15 februari.  
 
Daarna selecteert een deskundige jury drie genomineerden in twee categorieën: 
primair en voortgezet onderwijs.  Zij maken kans op de hoofdprijs. Dat is een 
professionele film, die op de school met de leerlingen wordt gemaakt met behulp van 
trainingsacteurs van Rol & Co. Het resultaat is bijvoorbeeld te gebruiken om op open 
dagen of op internet de school te promoten 
 
De tweede prijs is een fotosessie door een professionele fotograaf, waarna het 
resultaat wordt afgedrukt op vinyl van twee bij drie meter. Deze reuzenfoto van de 
gelukkigste klas kunnen de scholen binnen of buiten hun school ophangen. Zo 
kunnen zij het positieve imago van hun school benadrukken.  
 
De winnaars worden bekend gemaakt op het VOS/ABB-congres dat in april 2008 
wordt gehouden.  
 
Informatie: Annelies Schrijver, 0348-405293, aschrijver@vosabb.nl  
 
 
Steun voor kinderen uit arme gezinnen 
 
Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar aan de gemeenten voor steun 
aan kinderen uit gezinnen met weinig geld. Dat staat in een brief van 
staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW). 
 
Het kabinet wil dat ook kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport-, 
cultuur- en andere activiteiten. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de middelen 
besteden, zolang het geld maar bij kinderen terechtkomt.  
 
Het geld moet bij voorkeur worden ingezet voor concrete zaken, zoals een computer, 
lidmaatschap van een sportclub of muziekschool. Ook sport- en cultuurorganisaties 
worden uitgenodigd mee te doen om deze kinderen te bereiken. 
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Jaarlijks wordt gekeken wat er met het geld is bereikt. Daarnaast willen 
staatssecretaris Aboutaleb en minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin een 
onderzoek naar de gevolgen van armoede bij kinderen op de lange termijn. 
 
De brief van staatssecretaris Aboutaleb van SZW aan de Tweede Kamer staat in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>School en lokaal beleid). 
 
 
Amalia begint op Bloemcampschool 
 
Prinses Amalia beleefde vandaag haar eerste schooldag op de openbare 
Bloemcampschool in Wassenaar. Prinses Máxima en prins Willem-Alexander 
brachten hun dochter deze eerste keer samen naar school en namen met een 
paar dikke knuffels afscheid. 
 
Op uitdrukkelijk verzoek van het prinselijk paar was er maar heel beperkt pers 
aanwezig op de school. Alleen RTL, NOS en ANP waren erbij. Het NOS-Journaal 
heeft de aankomst van het prinsesje gefilmd. Dit filmpje is te zien via een link in dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>Identiteit en imago). 
 
Amalia werd ontvangen door haar juf van groep 1b, Ans Sikiric-van Keulen. Nadat 
het prinsesje met behulp van haar ouders haar jasje aan de kapstok had gehangen, 
mocht ze een plekje zoeken in de kring. De andere kinderen waren toen nog niet 
binnen.  
 
De Bloemcampschool staat in een villawijk in Wassenaar-Zuid, maar directeur 
Gerard Coenraad karakteriseerde de school eerder als 'gewoon' en benadrukt dat 
het publiek 'gemêleerd' is.  Hij wijst er ook op dat het voor Amalia de dichtstbijzijnde 
school is, wat past binnen het Wassenaarse postcodebeleid voor de openbare 
scholen.  
 
Willem-Alexander en Máxima lieten eerder dit jaar weten 'grondig naar de juiste 
school' te hebben gezocht. Dat wijst erop dat ze bewust hebben gekozen voor een 
openbare school. Coenraad zei daarop 'vereerd' te zijn. 
 
Omdat het prinsesje afgelopen vrijdag vier jaar is geworden, begint ze vandaag haar 
schoolcarrière. 
 
 
Module voor veilig bewegingsonderwijs 
 
Consument en Veiligheid en de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijk 
Opvoeding (KVLO) hebben de methode 'Veiliger bewegingsonderwijs op de 
basisschool' ontwikkeld.  
 
'Veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool' is een module die structureel 
aandacht heeft voor veiligheid. De kern ervan bestaat uit drie checklisten voor 
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respectievelijk leerkrachten bewegingsonderwijs, schooldirecties en bovenschools 
management. De module bevat ook een toelichting met adviezen om situaties 
veiliger te maken. 
 
De module is per post aan alle basisscholen verstuurd en kan worden gedownload 
via dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>School en omgeving>Veiligheid). 
 
 
Prijzen voor goed gebruik digitale media 
 
Scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs kunnen zich nog tot 16 
januari aanmelden voor de COS Awards 2008. Dat zijn prijzen voor scholen die 
aan de weg timmeren met digitale schoolborden of elektronische 
leeromgevingen.  
 
De jury van de COS Awards wil weten hoe scholen voor primair onderwijs 
gebruikmaken van digitale borden. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen laten 
zien hoe zijn hun elektronische leeromgeving inzetten. Een deskundige jury zal zich 
over de inzendingen buigen. De prijsuitreiking is op 5 maart tijdens de beurs 
'Onderwijs en ICT' in de Jaarbeurs in Utrecht. 
 
Meedoen kan via www.cosonline.nl/awards. Daar staat ook meer informatie. 
 
 
Vacatures 
 
Directeur obs in Noordwijkerhout 
Directeur obs in Rolde 
Directeur Montessorischool in Roosendaal 
Directeur samenwerkingsverband in Haarlem 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>personeel 
gezocht). 


