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Leden VOS/ABB akkoord met statutenwijziging 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van VOS/ABB is unaniem akkoord 
gegaan met de voorgestelde statutenwijziging. De ALV was afgelopen 
donderdagmiddag in Grand Kasteel Woerden. 
 
Op de ALV ging directeur Theo Hooghiemstra in op de nieuwe strategische koers 
van VOS/ABB. De nieuwe koers maakte het noodzakelijk de statuten te wijzigen. 
De aanwezige leden gingen hier unaniem mee akkoord. Er moeten nog slechts 
enkele kleine technische details worden aangepast. De aanwezige leden waren ook 
positief over de nieuwe koers die VOS/ABB uitzet. 
 
Dat gold ook voor de voorgestelde contributieverlaging voor zowel het primair als 
voortgezet onderwijs. De contributieverlaging volgt op de oprichting van de PO-Raad 
en VO-raad, waaraan VOS/ABB en de collega-organisaties de algemene 
belangenbehartiging hebben overgedragen. 
 
Zodra de enkele technische details zijn aangepast, zullen de statuten van VOS/ABB 
voor leden op www.vosabb.nl worden gezet. 
  
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
 

WvPO houdt ledenraadpleging CAO PO 2009 

Het bestuur van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) legt het 
onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2009 met een positief advies voor 
aan de leden.  
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De WvPO houdt tot 26 november aanstaande een online ledenraadpleging (zie link 
in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken>Arbeidsvoorwaarden).  
De WvPO is op dit moment nog namens VOS/ABB en de collega-organisaties 
verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid in het primair onderwijs. Per 1 
januari is de PO-Raad hier verantwoordelijk voor. 
 
Meer informatie staat in de brief van de WvPO in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl. Daar vindt u ook het eerdere bericht op deze website over het 
bereikte onderhandelaarsakkoord. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 

'Open te houden schooltjes moeten openbaar' 

Alle basisschooltjes op godsdienstige grondslag die onder de opheffingsnorm 
zitten en door de minister van OCW open kunnen worden gehouden, moeten 
openbaar worden. Dat stellen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) in een gezamenlijke reactie aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. 
 
In de gezamenlijke reactie laten VOS/ABB en de VOO aan de Kamercommissie 
weten dat zij het teleurstellend vinden dat staatssecretaris Sharon Dijksma van 
OCW niet volledig het initiatief van het CDA heeft overgenomen om voortaan per 
geval met discretionaire bevoegdheid te bekijken of een te kleine basisschool open 
kan blijven.  
 
De staatssecretaris reageerde onlangs op het voorstel van CDA-Kamerlid Jan Jacob 
van Dijk om basisscholen die al drie jaar onder de opheffingsnorm zitten, de 
mogelijkheid te bieden om eventueel drie jaar extra open te blijven, afhankelijk van 
hun toekomstperspectief.  
 
VOS/ABB en de VOO noemen dit 'uitstel van executie'. Op het moment van het 
besluit om de school maximaal drie jaar extra de tijd te geven, is het immers nog niet 
bekend of er in die periode nieuwe omstandigheden kunnen optreden die een sluiting 
na die eventuele drie extra jaren ongewenst maken. 
 
Openbaar blijven of worden 
In de brief aan de Kamercommissie schrijven VOS/ABB en de VOO ook dat kleine 
basisscholen die langer open kunnen blijven, altijd openbaar moeten zijn of worden. 
Alleen het openbaar onderwijs vervult immers de grondwettelijke garantiefunctie voor 
voldoende onderwijs voor iedereen. 
 
De conclusie van VOS/ABB en de VOO is dat de staatssecretaris met haar voorstel 
de problemen rond de kleine scholen niet goed oplost en bovendien de 
grondwettelijke positie van het openbaar onderwijs ten onrechte niet noemt. 
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De brief aan de Kamercommissie voor OCW en een persbericht over deze kwestie 
staan in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs). 
Daar staan ook twee gerelateerde berichten. 
 
In het novembernummer van Over Onderwijs staat een artikel over het voorstel van 
Dijksma, met de reacties van drie basisschooldirecteuren uit Friesland, Groningen en 
Drenthe. 
 

Driedaagse leergang 'Marketing voor niet-marketeers' 

VOS/ABB biedt de driedaagse leergang 'Marketing voor niet-marketeers' aan. 
Met de kennis die u in deze leergang opdoet, kunt u uw onderwijsorganisatie 
'goed in de markt zetten'.  
 
Ouders en leerlingen wegen steeds meer de voors en tegens van scholen af, voordat 
ze een keuze maken. Hoe kunt u op dit proces inspelen, zodat de 'klant' voor u kiest 
en niet voor uw concurrent? 
 
Dit vereist strategische keuzes, die u op aantrekkelijke wijze aan uw publiek duidelijk 
moet maken. Met andere woorden: u moet aan marketing en communicatie doen. Dit 
zijn vakgebieden waar veel mensen in het onderwijs (nog) niet in thuis zijn.  
 
In de driedaagse leergang van VOS/ABB krijgt u de vereiste kennis en technieken 
aangereikt en wordt u gecoacht bij het schrijven van een marketing- en 
communicatieplan.  
 
De leergang richt zich op bestuurders, rectoren, schoolleiders of anderen binnen uw 
organisatie die verantwoordelijk zijn voor marketing en communicatie, zowel in het 
primair als voortgezet onderwijs. 
 
Informatie: Ankie Knijnenburg, 06-12928576, aknijnenburg@vosabb.nl  
 

Sterker toezicht op auteursrechtorganisaties 

Scholen en schoolbesturen ontvangen jaarlijks facturen van Buma, Sena en 
andere auteursrechtelijke organisaties. Vaak bestaat er onduidelijkheid 
waarvoor nu eigenlijk betaald moet worden, omdat de facturen soms ook 
binnenkomen als scholen helemaal geen opgave hebben gedaan. Een nieuw 
wetsvoorstel van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie moet deze branche 
inzichtelijker maken.  
   
Volgens het wetsvoorstel komt er breder en sterker toezicht op de zogenoemde 
collectieve beheersorganisaties, die zich bezighouden met de incasso, het beheer en 
de verdeling van vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten. Ook moet er een 
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toetsing vooraf komen van tariefstijgingen van de beheersorganisaties, en een 
onafhankelijke geschillencommissie voor tariefgeschillen.  
 
Het College van Toezicht Auteursrechten controleert nu vijf collectieve 
beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de 
Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, 
Leenrecht en Reprorecht. Straks houdt het College ook toezicht op organisaties die 
op vrijwillige basis auteursrechtvergoedingen innen of verdelen, zoals de Stichting 
Videma, de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma) 
en de Stichting Musi@copy.  
 
De nieuwe wettelijke regeling moet meer inzicht verschaffen in de activiteiten van de 
auteursrechtorganisaties zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het 
groeiende economische belang van auteurs- en naburige rechten rechtvaardigt een 
sterk onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties. Het wetsvoorstel 
sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer om het toezicht aan te scherpen en 
transparantie bij het collectieve beheer te vergroten.  
 
Straks moet het College vooraf instemmen met een stijging van de standaardtarieven 
en moeten o.a. de tarieven, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de 
beheerskosten en nevenfuncties en bezoldigingen van de bestuurders openbaar 
worden gemaakt. Ook wordt het mogelijk om grenzen te stellen aan de 
beheerskosten van de auteursrechtorganisaties en mag het College een last onder 
dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen als een collectieve 
beheersorganisatie een bindende aanwijzing niet opvolgt.  
 
Ten slotte wordt voorzien in een snelle, gespecialiseerde en laagdrempelige 
afdoening van tariefgeschillen door de aanwijzing van een onafhankelijke 
Geschillencommissie auteursrecht. Bedrijven die klachten hebben over de hoogte 
van hun rekening kunnen daar straks terecht voor een snelle afdoening van hun 
bezwaren.   
 
Met de maatregelen van de bewindsman kent straks ook de auteursrechtsector een 
sectorbreed en onafhankelijk kwaliteitstoezicht, met inbegrip van een concrete 
tarieventoetsing in het individuele geval door een Geschillencommissie auteursrecht.  
VOS/ABB heeft eerder een informatief katern uitgegeven met informatie over 
auteursrecht en over de vraag hoe scholen hiermee om moeten gaan. Leden van 
VOS/ABB kunnen na inloggen op www.vosabb.nl Katern nr. 4 van 2006 online inzien 
(Publicaties>Katernen). Ze hebben het ook in gedrukte vorm toegezonden gekregen.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.  
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Vrouwelijke deeltijders willen meer werken 
 
Vrouwelijke deeltijders willen meer uren per week werken. Dat is volgens het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) goed nieuws voor onder meer het 
onderwijs, dat naar verwachting de komende jaren te kampen krijgt met steeds 
grotere personeelstekorten.  
 
Het SCP meldt in het rapport 'Verdeelde tijd' dat veel vrouwelijke deeltijders 
gemiddeld vijf uur per week meer zouden willen werken op voorwaarde dat 
werkgevers flexibel met werktijden omgaan. Het SCP noemt dit goed nieuws, omdat 
met name in 'vrouwensectoren' zoals het onderwijs en de zorg de komende jaren 
grote personeelstekorten ontstaan. 
 
In het SCP-rapport staat ook dat veel vrouwelijke deeltijders bewust niet voor een 
voltijdsbaan kiezen, omdat ze anders te veel stress zouden ervaren en geen plezier 
meer in het werk zouden hebben. 'Zowel jonge als oudere vrouwen voeren de 
zwaarte van hun werk aan als reden om minder uren te werken.' 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken) staat een link naar de 
online versie van het SCP-rapport 'Verdeelde tijd'.  
 

Manifest: structureel geld voor bèta-onderwijs 

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft in Amsterdam tijdens het 
bèta-evenement 'Vliegende Hollanders 2008' het manifest 'Ruimte voor talent – 
ruimte voor wetenschap en techniek' in ontvangst genomen. 
 
Dijksma kreeg het manifest uit handen van voorzitter Robbert Dijkgraaf van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), voorzitter Bernard 
Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW en twee leerlingen van VTB-scholen 
(Verbreding Techniek Basisonderwijs). Dat zijn basisscholen die extra aandacht 
geven aan wetenschap en techniek. Ongeveer eenderde van alle basisscholen (circa 
2500) mag zich inmiddels VTB-school noemen.  
 
In het manifest staat dat wetenschap, bedrijfsleven en regionale overheden de 
intentie hebben basisscholen te helpen bij wetenschap- en techniekonderwijs, maar 
dan moet de rijksoverheid wel op de lange termijn ondersteuning bieden. Het 
manifest is een initiatief van de Denktank VTB. Het is mede ondertekend door de 
PO-Raad en de VO-raad. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Onderwijs) staat een link naar de online 
versie van het manifest.  
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Eenderde wil verbod op godsdienstig onderwijs 
 
Eenderde van de Nederlanders vindt dat scholen op godsdienstige grondslag 
moeten worden verboden. Dat meldt het tijdschrift Quest op basis van een 
enquête door TNS Nipo. 
 
In het decembernummer van Quest staat de Grote Geloof Enquête, waarvoor TNS 
Nipo 1151 Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft benaderd. Eén op de 
drie ondervraagden was het eens met de stelling dat de overheid scholen op 
godsdienstige grondslag zou moeten verbieden. 
 
Uit de enquête blijkt ook dat ruim 80 procent van de ondervraagden vindt dat ouders 
hun geloofsovertuiging niet aan hun kinderen mogen opdringen. Verder zegt ruim de 
helft van de mensen dat ze een andere levensovertuiging zouden hebben gehad als 
ze elders zouden zijn geboren en opgegroeid. 
 
Op de vraag of het mogelijk moet zijn om vrije dagen voor christelijke feesten zoals 
Kernstmis en Pasen in te ruilen ten gunste van andere religieuze festiviteiten, 
antwoordt 44 procent 'ja' en 43 procent 'nee'.  
 

OCW trekt aan de bel over islamitische besturen 

Veel islamitische schoolbesturen sjoemelen met overheidsgeld. Bovendien 
houdt de helft van deze besturen zich niet aan de regels voor 
medezeggenschap. Dat meldt het ministerie van OCW. 
 
'De algemene conclusie is dat het islamitisch onderwijs ernstige problemen heeft', zo 
schrijven de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt in een 
brief aan de Tweede Kamer. De problemen doen zich ook voor bij de kwaliteit van 
het onderwijs op veel islamitische scholen. 'De geconstateerde tekortkomingen 
vragen om actie vanuit de rijksoverheid', zo staat in de brief aan de Kamer. De 
staatssecretarissen baseren hun bevindingen op het inspectierapport 'Bestuurlijke 
praktijken in het islamitisch onderwijs'.   
 
OCW stelt een aantal maatregelen voor. Zo komt er bij een aantal islamitische 
scholen intensiever inspectietoezicht. Bovendien wordt onderzocht of er bij 
islamitische schoolbesturen overheidsgeld kan worden teruggevorderd. Als er sprake 
is van strafbare feiten, zal het ministerie aangifte doen tegen bestuursleden. In zeer 
ernstige gevallen zal desnoods via de rechter worden afgedwongen dat bestuurders 
worden ontslagen, zoals al is gebeurd bij de Stichting Islamitische Scholen Helmond. 
 
Als islamitische schoolbesturen weigeren om de regels voor medezeggenschap na te 
leven, zoals de huidige praktijk in veel gevallen uitwijst, zal desnoods via de Inspectie 
worden afgedwongen dat dit alsnog gebeurt.  
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Het ministerie heeft de PO-Raad en VO-raad  gevraagd met een advies te komen 
over de verbetering van de bestuurlijke kwaliteit van het islamitisch onderwijs. Een 
van de voorstellen is om islamitische schoolbesturen te koppelen aan andere 
besturen in de regio om de kwaliteit van bestuur, onderwijs en medezeggenschap te 
verbeteren.  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) staan links naar de 
online versies van de brief van de staatssecretarissen en het inspectierapport.  
 
 
Vacature 
 
Directeur openbare basisschool in Ede 
 
Meer informatie over deze vacature staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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