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Kabinet neemt advies fusietoets over 

Het kabinet neemt het advies van de Onderwijsraad over waarin wordt gepleit 
voor de invoering van een fusietoets. Dat is bekendgemaakt na de wekelijkse 
ministerraad. 

Het kabinet is het met de Onderwijsraad eens dat schaalvergroting in het 
onderwijs de menselijke maat onder druk zet. 'Leerlingen, ouders en docenten 
voelen zich niet altijd meer gezien en gehoord. Dit kan het draagvlak en de 
keuzevrijheid aantasten. Het kabinet wil daarom een fusietoets .', zo meldt de 
website www.regering.nl.  

'De inzet', aldus het kabinet, 'is dat onderwijsinstellingen een mogelijke fusie zelf 
zorgvuldig afwegen. Besturen moet zich vooraf en achteraf verantwoorden aan de 
direct betrokkenen. Ouders, studenten en personeel krijgen een sterkere rol bij het 
interne toezicht. Ook komt er een professioneel statuut om de positie van docenten 
te versterken.' 
 
Volgens de planning van het kabinet moet de fusietoets over één tot twee jaar een 
feit zijn. 'Criteria zijn onder meer het marktaandeel en monopolievorming of de 
variëteit van het aanbod in de regio', aldus de website van de regering. 
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VOS/ABB liet vrijdag direct nadat het advies van de Onderwijsraad was uitgekomen, 
al weten dat een fusietoets in het onderwijs volstrekt overbodig is. Zie voor de reactie 
van VOS/ABB het commentaar van directeur Theo Hooghiemstra, dat in de 
rechterkolom staat van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & 
management).  
 
Daar vindt u ook een nieuwsbericht over het advies van de Onderwijsraad. 

 
Petitie voor structurele financiering g/hvo 

Leraren godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) moeten 
structureel worden gefinancierd door het ministerie van OCW. Dat staat in een 
petitie die voorzitter Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 
heeft overhandigd aan voorzitter Wim van der Kamp van de Vaste 
Kamercommissie voor OCW. De petitie is mede ondertekend door VOS/ABB. 

In de petitie staat dat g/hvo mede vormgeeft aan het pluriforme karakter van het 
openbaar onderwijs en bijdraagt aan het bevorderen van burgerschap. Als er geen 
structurele rijksbekostiging voor komt, zal g/hvo echter veranderen in 'een dode letter 
in de wet'.   

Daarom is het volgens VOS/ABB en de andere ondertekenaars van de petitie 
belangrijk dat de financiering van g/hvo structureel wordt opgenomen in de 
onderwijsbegroting van het kabinet. Alleen op die manier kan g/hvo voor het 
openbaar onderwijs behouden blijven en is het mogelijk om in het kader van de Wet 
op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) voldoende kwaliteit te leveren. 
 
Amendement 
De coalitiefracties van CDA, PvdA en ChristenUnie in de Tweede Kamer dienen 
tijdens de begrotingsbehandeling van OCW, die volgens planning van 9 tot 11 
december zal plaatsvinden, een amendement in voor structurele financiering van 
g/hvo. Dat heeft CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk tegenover VOS/ABB bevestigd.  

Het ziet ernaar uit dat er een jaarlijks bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar 
komt. Vorig jaar werd tijdens de begrotingsbehandeling een eenmalig bedrag voor 
kwaliteitsverbetering van 2,7 miljoen euro vrijgemaakt. Een structurele regeling bleek 
toen nog niet haalbaar. 
 
De petitie staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar 
onderwijs). Daar staat ook een document met achtergrondinformatie over de positie 
van g/hvo in het openbaar onderwijs en een factsheet over de behandeling van dit 
onderwerp in de Tweede Kamer sinds de invoering van de Wet BIO. 
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VOS/ABB-laptopproject: al 500 verkocht 

Veel scholen, vooral in het voortgezet onderwijs, hebben het laptopproject van 
VOS/ABB ontdekt. In totaal zijn al 500 voordelige laptops besteld. RSG Tromp 
Meesters in Steenwijk heeft de laptops eerst getest, alvorens de aanbieding 
aan personeel en leerlingen door te geven. De school spreekt van 'een prima 
aanbod'.  

Koos Dalstra, plaatsvervangend rector van Tromp Meesters, is enthousiast. ‘Wij 
hebben er eerst twee besteld voor onze ICT-afdeling, om ze uit te proberen. Ook 
omdat we in ons hele gebouw draadloos internet hebben en we wilden zien of dat 
werkte. De Acer bleek een prima machine, dus toen hebben we het bericht over het 
aanbod van VOS/ABB verspreid’.  

Dalstra adviseert wel het werkgeheugen van de laptop uit te breiden met een extra 
Gigabyte. Dat is bij te kopen voor 22 euro. Inmiddels heeft Purchase-It die optie aan 
het bestelformulier toegevoegd, dus iedereen kan dit nu bijbestellen.  

Van RSG Tromp Meester hebben nu 16 leerkrachten en scholieren de voordelige 
laptop besteld. Het Dalton Lyceum in Dordrecht en het Grotius College in Delft 
kwamen elk met 21 bestellingen. De meeste scholen zitten rond dat getal. Dat 
betekent dat het aanbod op heel veel scholen is aangeslagen. Er nog elke dag 
nieuwe bestellingen binnen. Er zijn ook schoolbesturen die de laptop bestellen voor 
hun personeel, zoals de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard, die 
58 laptops bestelde ter gelegenheid van de Dag van de Leraar. 

De Acer-laptop kost voor leden van VOS/ABB 364,14 euro, dankzij een contract 
tussen VOS/ABB en Purchase-IT. Leerkrachten en leerlingen kunnen de laptop 
bestellen door op de website van Purchase-It het bestelformulier in te vullen en op 
hun school in te leveren. Alleen bestelformulieren die door de school worden 
ingezonden, worden in behandeling genomen, om het aanbod exclusief te houden 
voor VOS/ABB-leden. De besteller betaalt de laptop zelf en zijn bestelling wordt bij 
hem thuis afgeleverd.  

 
Servicecentrum Scholenbouw van start 

Het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) is onlangs van start gegaan. Dit 
initiatief van onder meer VOS/ABB is er voor gemeenten en besturen voor 
primair en voortgezet onderwijs die meer willen weten over innovatieve 
aanbestedings- en financieringsvormen in de scholenbouw. 
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Kennismanager Jan Schraven van het SCS heeft een artikel geschreven waarin hij 
uitgebreid ingaat op de taken van het servicecentrum en de mogelijkheden die het 
biedt. Het artikel van Schraven staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting). 
 
Het Servicecentrum Scholenbouw heeft een eigen website: www.scsb.nl. 
 
Informatie: Jan Schraven, 06-12946351, j.schraven@scsb.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. 

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). 
 
Informatie: Ankie Knijnenburg, 06-12928576, aknijnenburg@vosabbconsulting.nl  
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Regionale invoering passend onderwijs flink op stoom 

De invoering van passend onderwijs draait in de regio’s op volle toeren. Dat 
blijkt uit de Tweede voortgangsrapportage Passend Onderwijs die 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd.  

Adviseur Anna Schipper van VOS/ABB constateert dat meer dan de helft van de 
regionale netwerken (45) een startsubsidie heeft aangevraagd en dat er negen 
veldinitiatieven zijn toegekend. Vier regio’s gaan met passend onderwijs 
experimenteren. Dit zijn de regio’s Eemland, Deventer, Almere en Duin en 
Bollenstreek. 
 
Dijksma wijst erop dat er een aantal trends zichtbaar is. Zo is er over het algemeen 
enthousiasme, maar er is ook veel bestuurlijke drukte en onduidelijkheid over 
doelstellingen, verantwoordelijkheden en uitwerkingen van passend onderwijs. Die 
onduidelijkheid is er vooral bij leraren en ouders. 
 
De staatssecretaris pleit ervoor om naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen 
passend onderwijs gefaseerd in te voeren. Schipper: 'Enerzijds is het proces van 
onderop in volle gang en dulden de knelpunten van de huidige systematiek volgens 
haar geen vertraging. Anderzijds is er ook sprake van stagnatie, omdat route en 
richting niet overal duidelijk zijn voor het veld. Verder is bijvoorbeeld de invoering van 
budgetfinanciering zo complex, dat meer tijd nodig is om experimenten de kans te 
geven.'  

Op www.minocw.nl (Actueel, 24/11) staat meer informatie over de 
voortgangsrapportage. 
 
Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl  

 
Meer geld voor opvang buitenlandse leerlingen 

Het budget voor de opvang van nieuwe buitenlandse leerlingen in het 
basisonderwijs wordt verdubbeld. Dat meldt het ministerie van OCW.  

Basisscholen met vier of meer buitenlandse leerlingen die korter dan een jaar in 
Nederland zijn, krijgen vanaf april extra geld per leerling. Het budget voor de opvang 
van deze kinderen wordt verdubbeld.  
 
In de praktijk gaat het vooral om kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen. De 
toezegging van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW volgt op onderzoek van 
het multiculturele instituut FORUM, waaruit bleek dat scholen in het primair onderwijs 
behoefte hebben aan meer ondersteuning om leerlingen uit bijvoorbeeld Polen, 
Hongarije of Bulgarije op te vangen.  
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Het bedrag per leerling wordt per april 2009 bijna 2500 euro. Dit geld komt bovenop 
het bedrag voor achterstandsleerlingen.  
 
In Over Onderwijs nr. 1 van dit jaar stond een artikel over de roep om structureel geld 
voor de opvang van Midden- en Oost-Europese leerlingen. 

 
Informatiemiddag 'Frisse scholen: de praktijk' 

Schoolbesturen en directies in de drie noordelijke provincies worden 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over binnenmilieu en 
energiebesparing. Onder het motto 'Frisse scholen: de praktijk' worden 
oplossingen en goede voorbeelden besproken. De bijeenkomst is op 10 
december van 12.30 tot 16.30 uur in het Drents Museum in Assen. 

De informatiemiddag wordt georganiseerd door Senternovum, het innovatiebureau 
van het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met de provincie 
Drenthe en de GGD's van Groningen, Friesland en Drenthe. Het programma is 
specifiek gericht op mensen die zijn betrokken bij beheer, renovatie en bouw van 
(basis)scholen. De verbetering van luchtkwaliteit en energiebesparing krijgen immers 
vandaag de dag juist bouw- en renovatieplannen veel aandacht. Dit omdat uit 
onderzoek is vast komen te staan dat leerlingen en leraren minder goed presteren en 
soms zelfs ziek worden van de muffe lucht in slecht geventileerde schoollokalen.  

De informatiemiddag begint met een inleiding door Ronald Schilt, directeur 
adviesbureau Merosch, die spreekt over 'Lessen van de koplopers'. Als jurylid van de 
Scholenbouwprijs heeft Schilt scholen bezocht waarin bij de bouw is gedacht aan 
duurzaamheid op het gebied van energie, water, materialen en gezondheid/ventilatie. 
In zijn presentatie schetst hij een overzicht van trends en ontwikkelingen en geeft hij 
deskundig commentaar. Andere sprekers van de dag zijn Gert Jan ten Hoor, 
adviseur 4Advies, Ben Wiersema, directeur van de Anne de Vriesschool in 
Stadskanaal, Hanneke ter Brakel, adviseur van de provincie Drenthe, en Bert 
Meijering, adviseur van Senternovum.  

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via een online inschrijfformulier. Zie daarvoor 
dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting). Daar vindt u ook een link naar 
meer informatie over het programma. 

 
Kwaliteit blijft zaak van bevoegd gezag 

De kwaliteit van het onderwijs blijft de verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag van de school. Dat antwoorden minister Ronald Plasterk en de 
staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW op 
Kamervragen van SP'er Jasper van Dijk. 
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Van Dijk stelde Kamervragen naar aanleiding van een noodkreet van de 
onderwijswethouders van de vier grote steden over de kwaliteit van het onderwijs in 
hun gemeenten. Zij willen dat de Inspectie eerder en dwingender ingrijpt. De 
bewindslieden van OCW antwoorden dat de Inspectie de situatie altijd al goed in de 
gaten houdt en zonodig aandringt op ingrijpen. 
 
Plasterk, Dijksma en Van Bijsterveldt wijzen op de Lokale Educatieve Agenda, die op 
gemeentelijk niveau met bindende afspraken voldoende mogelijkheden biedt om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ze benadrukken echter dat de autonomie 
van de schoolbesturen niet mag worden aangetast.  
 
De bewindslieden wijzen in hun antwoorden ook op het feit dat scholen die onder 
verscherpt toezicht staan, er doorgaans in slagen om binnen de gestelde termijn de 
kwaliteit van het onderwijs in voldoende mate te verbeteren. 
 
De antwoorden van de minister en de staatssecretarissen staan in de rechterkolom 
van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit). Daar staat ook een eerder 
commentaar op deze kwestie. 

 
Helft van mensen in onderwijs voelt zich ongezond 

In het onderwijs voelt de helft van de werknemers zich ongezond. Dat blijkt uit 
de eerste Performer Bedrijfsgezondheidsmonitor van de Arbo Unie. 

Aan het onderzoek van de Arbo Unie werkten 16.343 werknemers uit het onderwijs, 
de zorg, de overheid en de zakelijke dienstverlening mee. Behalve in het onderwijs, 
blijkt ook de helft van werknemers in de zorg zich ongezond te voelen. Dat komt 
volgens het onderzoek door de roerige tijden waarin beide sectoren zich bevinden.  

Het gaat niet alleen om lichamelijke klachten, maar ook om psychische problemen. 
Binnen het onderwijs heeft één op de acht werknemers (12 procent) psychische 
klachten. In de zorg is dat iets minder, terwijl bij de overheid en in de zakelijke 
dienstverlening 7 procent zich psychisch niet in orde voelt. 

 
Geen bezuinigingen op onderwijs ondanks crisis 

Het kabinet gaat ondanks de kredietcrisis niet bezuinigen op onderwijs. Dat 
heeft premier Balkenende gezegd bij de opening van een nieuw gebouw van de 
Hanzehogeschool in Groningen. 
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Het onafhankelijke hogeschoolblad Punt. meldt dat Balkenende in Groningen zei dat 
het kabinet pas vanaf een financieringstekort van 2 procent mogelijk op onderwijs 
moet gaan bezuinigen. 'Maar daar ziet het niet naar uit', zo wordt de premier 
geciteerd.  

Hij zegde volgens het hogeschoolblad toe dat het kabinet in beginsel eerder gedane 
toezeggingen nakomt, ondanks de kredietcrisis. 'Wat in de boeken staat, blijft daar', 
aldus de premier volgens het blad Punt. 
 

Vijf miljoen voor talentontwikkeling 

Basisscholen kunnen subsidie krijgen voor de ontwikkeling van een uitdagend 
programma voor (hoog)begaafde leerlingen. Daarvoor kunnen ze tussen 1 
januari 2009 en 28 februari 2009 plannen indienen. Er is vijf miljoen euro 
beschikbaar voor dit zogeheten excellentieprogramma. 

Een commissie onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf zal advies uitbrengen 
aan staatssecretaris Dijksma over de ingediende voorstellen voor talentontwikkeling 
in het basisonderwijs. De subsidieregeling Excellentieprogramma basisonderwijs is 
een vervolg op de excellentiebrief die staatssecretaris Dijksma op 25 augustus 2008 
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  
 
Schoolbesturen kunnen hun innovatieve voorstellen, eventueel in onderlinge 
samenwerkingsverbanden, vanaf 1 januari indienen bij CFI (aanvraagformulieren zijn 
in de loop van december beschikbaar op de website van CFI). Het gaat om projecten 
waarmee kennis en ervaring kan worden opgedaan bij het bieden van een uitdagend 
aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het informatiepunt 
hoogbegaafdheid bij SLO kan schoolbesturen informeren en eventueel ook 
ondersteunen bij het maken van plannen. De projecten die in aanmerking komen 
voor subsidie gaan na de zomer van 2009 van start. 
 
Het stimuleren van excellentie vormt onderdeel van de Kwaliteitsagenda Primair 
Onderwijs. Deze agenda die door staatssecretaris Dijksma samen met het PO-veld is 
opgesteld, bevat afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van het primair 
onderwijs. De focus ligt op verbetering van de opbrengsten van het taal- en 
rekenonderwijs. Naast de nu gepubliceerde regeling heeft de staatssecretaris eerder 
al vijf miljoen euro uitgetrokken voor landelijke projecten om talentvolle leerlingen uit 
te dagen om nog betere prestaties te leveren.  
 
Sint zonder kruis naar openbare scholen Antwerpen 
Sinterklaas bezoekt Antwerpse openbare scholen zonder kruis op zijn mijter en 
tabberd. De goedheiligman neemt daarmee een advies over van de Antwerpse 
onderwijswethouder, meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. 
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De krant meldt dat het Antwerpse gemeentebestuur het niet wenselijk vindt dat 
Sinterklaas christelijke symbolen draagt als hij naar godsdienstig neutrale openbare 
scholen gaat.  

De openbare scholen in Antwerpen nemen het advies van de wethouder over, meldt 
Het Laatste Nieuws. Sinterklaas heeft laten weten dat hij de neutraliteit van het 
openbaar onderwijs respecteert. De Belgische kardinaal Godfried Danneels legt zich 
bij de ontstane situatie neer. 
 
Sarajevo 
Eerder werd bekend dat de Kerstman niet welkom is op overheidsscholen in de 
Bosnische hoofdstad Sarajevo. Ook kerstbomen zijn daar taboe. Aanleiding voor het 
verbod is de invoering van verplicht islamitische religieus onderwijs op 
overheidsscholen in Sarajevo.  

 
Vacature 
 
Coördinator personeels- en salarisadministratie in Den Haag 
 
Meer informatie over deze vacature staat op www.vosabb.nl (homepage>Personeel 
gezocht). 
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