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VOS/ABB-congres: alles over bedrijfsvoering 
 
VOS/ABB organiseert op woensdag 16 april een congres waarop alle aspecten 
aan bod komen die met bedrijfsvoering te maken hebben: financieel 
management, huisvesting en HRM.  
 
Het bedrijfsvoeringscongres van VOS/ABB is bedoeld voor (algemene) directies en 
de specialisten huisvesting, HRM en financiën uit het primair en het voortgezet 
onderwijs. Er worden verscheidene workshops georganiseerd. 
 
In de workshop ‘Helpdesk op locatie’ kunt u uw eigen casus, vraag of probleem aan 
de orde stellen. Specialisten bespreken uw vraag/probleem en bieden een mogelijke 
oplossing. 
 
Datum: woensdag 16 april 
Locatie: Eemnes, hotel De Witte Bergen 
Kosten: 195 euro voor leden / 220 euro voor niet-leden 
 
Meer informatie staat in de vooraankondiging in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Financiën>Bedrijfsvoering). Binnenkort ontvangt u het 
volledige programma en kunt u zich inschrijven.  
 
Noteert u de datum van 16 april alvast in uw agenda! 
 
Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl, Gertjan van 
Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl, Silvia Schouten, 0348-405255, 
sschouten@vosabb.nl  



 
����������	
��

�
��
�������
���� 
 

 2 

Kervezee wil kleine maar krachtige PO Raad 
 
De PO Raad is vorige week dinsdag in Amersfoort officieel van start gegaan. 
De raad behartigt de algemene belangen van het primair onderwijs. De PO 
Raad is een initiatief van VOS/ABB, de andere besturenorganisaties en de 
Algemene Vereniging Schoolleiders(AVS). Voorzitter is Kete Kervezee, oud-
inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Kervezee noemde het tijdens de oprichtingsvergadering in Amersfoort moedig dat 
VOS/ABB en de andere besturenorganisaties taken aan de nieuwe 
belangenbehartiger afstaan. Het gaat onder meer om de cao-onderhandelingen 
namens de werkgevers, bekostigingskwesties en de hoofdlijnen van het 
onderwijsbeleid. Het is volgens haar belangrijk dat de grootste sector in het onderwijs 
de krachten bundelt.  
 
De voorzitter zei echter ook dat de kracht van het primair onderwijs schuilt in 
verscheidenheid. Daarmee doelde ze op de verschillende denominaties. Zo blijft 
VOS/ABB als actieve ledenorganisatie de belangen van de openbare en algemeen 
toegankelijke scholen behartigen. Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs 
(ECOO) van VOS/ABB richt zich op specifiek 'openbare' kwesties. 
 
Klein maar krachtig 
Kervezee liet in haar toespraak tevens weten dat ze opteert voor een klein en 
krachtig bureau. Ze wil in het land bijeenkomsten voor de leden organiseren en nauw 
samenwerken met onder meer de VO-raad, WEC-Raad en de verschillende 
ouderorganisaties. Ze ziet het onder meer als haar taak om het management van de 
scholen in het primair onderwijs te versterken. 
 
Ook staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW was bij de oprichtingsvergadering 
aanwezig. Zij zei dat de PO Raad met voorzitter Kervezee een 'vliegende start' 
maakt. Dijksma benadrukte ook dat met de bundeling van de krachten in het po-veld 
de denominatieve verscheidenheid moet blijven bestaan. 
 
Simone Walvisch 
Kervezee heeft twee bestuursleden naast zich: Simone Walvisch, bekend als 
bestuurslid van de bij VOS/ABB aangesloten Scholengroep Almere (Openbaar 
Onderwijs Almere), en René Harten van het christelijke bestuur Meervoud met 
scholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 
 
In de Raad van Toezicht (RvT) van de PO Raad zitten vertegenwoordigers van 
verschillende maatschappelijke organisaties. Voorzitter van de RvT is Willem van 
Leeuwen. Hij is in het dagelijks leven voorzitter van Aedes, de landelijke 
koepelorganisatie van woningcorporaties. 
 
De PO Raad heeft een eigen website: www.poraad.nl  
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Toolbox: drempel gewichtengeld op 6 procent 
 
De Toolbox-instrumenten voor de basisschool zijn aangepast aan de 
gewichtenregeling die voor 2008-2009 is vastgesteld op 6 procent. Het betreft 
de instrumenten MJB FPE BAS, MJB GELD BAS en het Londo BAS.  
 
Als u het instrument al had ingevuld, is het niet nodig dat helemaal opnieuw te doen. 
U kunt volstaan met het wijzigen van de betreffende percentages in de tabellen. Die 
kunt u in de beide MJB-modellen vinden in de tabellenbladen in cellen T79 en U79 
respectievelijk N52 en O52. In het Londo-model gaat het om aanpassing van cel D18 
in het werkblad Londo Bas 2008.  
 
U hoeft de beveiliging er niet af te halen. We hadden al rekening gehouden met deze 
aanpassingen. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 
Toolbox: personele kosten 2008 
 
De berekening van de personele kosten in het primair onderwijs wordt sterk 
beïnvloed door de algemene salarismaatregelen en de wijzigingen van premies. 
Nu daarover duidelijkheid is, heeft VOS/ABB het Toolbox-instrument voor de 
berekeningen bijgesteld.  
 
Het instrument is klaar voor de situatie na 1 januari 2008. Het kan worden gebruikt 
voor de berekening van de werkgeverslasten van een personeelslid, de kosten van 
ouderschapsverlof, de financiële gevolgen bij functiedifferentiatie en de kosten van 
toekenning van extra periodieken.  
 
Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming 
te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
Regionale activiteiten passend onderwijs 
 
De Tweede Kamer heeft de Regiegroep Passend Onderwijs gevraagd alle 
regionale activiteiten rond passend onderwijs in kaart te brengen. 
 
De resultaten komen op www.passendonderwijs.nl. De monitor wordt uitgevoerd door 
het bureau Actis Advies. Er zal onder meer worden gevraagd naar de ideeën over 
startsubsidies, veldinitiatieven en/of experimenten. In dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>Onderwijs en zorg>Passend onderwijs) staat een link naar meer informatie. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
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Plasterk positief over akkoord Actieplan 
 
Uiterlijk in mei is er met de vakbonden een akkoord bereikt over het Actieplan 
LeerKracht van Nederland. Minister Ronald Plasterk van OCW sprak die 
optimistische verwachting vorige week maandag uit op een bijeenkomst op de 
Hogeschool Rotterdam. 
 
De minister en de beide staatssecretarissen van OCW brachten vorige week 
maandag een bezoek aan de regio Rijnmond om daar met mensen uit het onderwijs 
te spreken over het Actieplan LeerKracht van Nederland. Dit plan, dat in november 
werd gepresenteerd, is het beleidsmatige antwoord van OCW op het advies van de 
tijdelijke Commissie Leraren onder voorzitterschap van SER-topman Alexander 
Rinnooy Kan.  
 
Terwijl staatssecretaris Sharon Dijksma een bezoek bracht aan de Rotterdamse 
Augustinusschool en haar collega Marja van Bijsterveldt naar het Comenius College 
in Capelle aan den IJssel ging, bezocht minister Plasterk de Hogeschool Rotterdam. 
Daar zei hij er vertrouwen in te hebben dat er voor mei een akkoord ligt met de 
vakbonden over welke maatregelen er nodig zijn om de positie van de leraren te 
verbeteren. 
 
Het optimisme van Plasterk is opmerkelijk, omdat de Algemene Onderwijsbond 
(AOb) na de presentatie van het Actieplan LeerKracht daar veel kritiek op had. CNV 
Onderwijs is positiever over de voorgestelde maatregelen. 
 
 
Meer aandacht voor taal en rekenen 
 
Het niveau van taal en rekenen moet omhoog. Dat kan door basisvaardigheden 
centraal te stellen. Ook moeten er meer scholing, tijd en geld worden gestoken 
in taal- en rekenonderwijs. Dat adviseert de commissie-Meijerink in het 
eindrapport 'Over de drempels met taal en rekenen'. 
 
Het eindrapport is vorige week woensdag overhandigd aan minister Ronald Plasterk 
en de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW. Dat 
gebeurde in Noordwijkerhout tijdens de Panamaconferentie over rekenen en 
wiskunde. In het rapport staat dat de taal- en rekenprestaties zowel in het primair als 
voortgezet onderwijs tussentijds moeten worden getoetst.  
 
De minister en de staatssecretarissen verwachten in april maatregelen te kunnen 
presenteren om de taal- en rekenprestaties op een hoger niveau te brengen. 
 
Meer informatie in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Onderwijs). 
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OESO: schooluitval in Nederland te hoog 
 
De voortijdige schooluitval en in het verlengde daarvan de jeugdwerkloosheid 
in Nederland zijn te hoog. Dat kan alleen worden tegengegaan door de 
prestaties van Nederlandse leerlingen op een hoger peil te brengen. Dat stelt 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 
het rapport 'Jobs for youth: Netherlands'. 
 
De jeugdwerkloosheid ligt in Nederland met 8 procent op de helft van het Europese 
gemiddelde. In die zin doet ons land het goed, maar als wordt gekeken naar de ons 
omliggende landen, scoren wij minder goed. De OESO signaleert dat vooral jongeren 
van allochtone afkomst een groot risico lopen langdurig werkloos te blijven.  
 
In het rapport staat ook dat de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt een 
van de grootste problemen is. Daarbij noemt de internationale organisatie dat de 
schooluitval met 12 procent hoger is dan in de buurlanden. Het is zorgelijk, zo stelt 
de OESO, dat dit percentage in de afgelopen jaren nauwelijks naar beneden is 
gegaan.  
 
De OESO adviseert de Nederlandse regering onder meer om extra aandacht te 
geven aan leerlingen uit kansarme groepen van de samenleving. Ook zouden taal en 
rekenen een centrale plaats in het Nederlandse onderwijs moeten innemen.   
 
Secretaris-generaal Angel Guría van de OESO, die deze week een bezoek brengt 
aan Nederland, benadrukt het maatschappelijk belang van goed onderwijs: 'Jongeren 
hebben kwalitatief hoogstaand onderwijs nodig om te slagen op de arbeidsmarkt. 
Regeringen moeten investeren in goed onderwijs op alle niveaus om er zeker van te 
zijn dat iedereen de kansen krijgt om zijn mogelijkheden te benutten.' 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Onderwijs) staat een link naar meer 
informatie op de website van de OESO.  
 
 
Scholenbouwprijs: duurzaamheid en kwaliteit 
 
Het ministerie van OCW organiseert voor de negende keer de 
Scholenbouwprijs. Het thema is 'De duurzame school, kwaliteit in samenhang'. 
 
Duurzaam kan betrekking hebben op het onderwijsconcept, het ontwerp, de plaats 
van de school in de omgeving en op duurzaam bouwen en materiaalgebruik.  
 
Scholen kunnen met de prijs landelijke naamsbekendheid krijgen voor het meest 
duurzame schoolgebouw van Nederland. Ze maken kans op een geldprijs. Ook 
nominatie kan een sterk marketinginstrument zijn, bijvoorbeeld voor de 
leerlingenwerving. 
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Genomineerde scholen worden uitgebreid gedocumenteerd in het 
Scholenbouwprijsboek 2008, dat in een oplage van 5000 stuks wordt verspreid.  
 
Aanmelden kan tot 17 maart. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Huisvesting) staat een link naar meer 
informatie en de mogelijkheid om uw school aan te melden. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 
 
Vacatures 
 
Afdelingsdirecteur vmbo in Rotterdam 
Directeur openbare basisschool in Leerdam 
Directeur openbare basisschool in Heemstede 
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