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Nieuwe directeur VOS/ABB aan de slag 
 
Theo Hooghiemstra is per 1 februari voortvarend aan de slag gegaan als 
directeur/bestuurder van VOS/ABB. Hij ziet veel uitdagingen voor VOS/ABB, 
omdat de onderwijswereld volop in beweging is. 
 
'Een deel van de belangenbehartiging is naar de PO Raad en de VO-raad gegaan, 
maar VOS/ABB blijft een sterke vereniging. Het is onze taak om te laten zien waar de 
openbare en algemeen toegankelijke scholen voor staan. Wat dit betreft vind ik het 
ook heel goed dat we het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs in huis hebben!' 
 
De nieuwe directeur/bestuurder ziet ook dat VOS/ABB Consulting zich op het vlak 
van de commerciële dienstverlening snel ontwikkelt. 'Maar de drive van onze 
consultants is natuurlijk niet alleen geld verdienen. Zij zetten zich in om het bestuur 
en management van het onderwijs op een hoger peil te brengen, met het 
achterliggende doel om te blijven investeren in goed onderwijs voor iedereen.' 
 
Goed onderwijs voor iedereen 
De algemene toegankelijkheid van het onderwijs is voor Hooghiemstra een groot 
goed. 'Openbare scholen en andere scholen die algemeen toegankelijk zijn, vormen 
het fundament voor een vitale samenleving, waarin tolerantie en wederzijdse 
interesse centraal staan. Ik zie in de komende jaren een taak voor ons weggelegd 
om de actieve pluriformiteit binnen het primair en voortgezet onderwijs nog meer 
handen en voeten te geven. Daarmee kunnen we een steentje bijdragen aan een 
gezonde toekomst voor de huidige en volgende generaties.' 
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Hooghiemstra studeerde bedrijfskunde in Groningen en volgde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam de postdoctorale opleiding Management Consultancy. Hij 
heeft als manager en bestuurder veel ervaring opgedaan in zowel de profit- als de 
non-profitsector.  Zo heeft hij gewerkt bij Ernst & Young en de Boertiengroep. Vanaf 
2005 was Hooghiemstra directeur bij de Christelijke Hogeschool Nederland. 
 
Tijdelijk directeur Gert Loomeijer heeft op donderdag 31 januari afscheid genomen 
van VOS/ABB.  
 
 
Toelichting VOS/ABB op nieuwe gewichtenregeling 
 
De nieuwe gewichtenregeling wordt momenteel gefaseerd ingevoerd. Senior 
beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB geeft hierop een uitgebreide 
toelichting.  
 
Er is inmiddels een brief over de nieuwe gewichtenregeling met daarin omvangrijke 
bijlagen naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook is er een persbericht uitgebracht 
waarin wordt benadrukt dat er 70 miljoen euro extra beschikbaar komt.  
 
Voornaamste punt is het voorstel om niet langer te streven naar een verlaging van de 
drempel in de gewichtenregeling naar 3 procent maar naar 6 procent. Daaraan 
gekoppeld wordt voorgesteld om gebieden in Nederland aan te wijzen waar de 
achterstanden het hoogst zijn (de impulsgebieden) en een extra bekostiging te geven 
aan de scholen in deze gebieden. Deze extra bekostiging betreft een bedrag per 
gewichtenleerling, zonder de aftrek van de drempel. De omvang van dit bedrag is 
nog niet vastgesteld.  
 
Tot en met 2011 
De huidige middelen voor de gewichtenregeling blijven beschikbaar tot en met 2011. 
De afname van het aantal leerlingen met een hoog gewicht betekent dus niet dat dit 
geld terugvloeit naar de algemene middelen. Integendeel, de eerdere plannen voor 
verlaging van de drempel naar 3 procent betekenen dat er de komende jaren 
structureel 70 miljoen euro bijkomt. De toekenning van het geld wordt zo gepland dat 
zowel in de (groot)stedelijke gebieden als in de plattelandsregio's er sprake is van 
een verbetering. Dat sluit herverdeling van middelen niet uit, ook niet tussen 
gebieden. 
 
De voorstellen moeten nog in de Tweede Kamer worden besproken. Er kan dus nog 
het een en ander veranderen. Het streven is gericht op invoering van de toekomstige 
regeling in het schooljaar 2009-2010. Tot die tijd, en mogelijk ook nog enige tijd 
daarna, zal er sprake blijven van een compensatieregeling. 
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Vereenvoudiging 
Er wordt op kortere termijn gestreefd naar een vereenvoudiging van de bepaling van 
de gewichten per leerling. Daarbij wordt gedacht aan een minder complexe 
vraagstelling naar het opleidingsniveau van de ouders. Wellicht kan die informatie 
ook worden verkregen door het aantal jaren school als vertrekpunt te nemen. Nog dit 
voorjaar moet daarover nadere informatie en ondersteuning beschikbaar komen. 
 
Gedetailleerde informatie staat in het artikel in de rechterkolom.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 
VOS/ABB wil gelijkheid bij stichten scholen 
 
VOS/ABB dringt er bij staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW op aan om 
het openbaar onderwijs, net als het bijzonder onderwijs, verantwoordelijkheid 
te geven voor het stichten van nieuwe scholen. Op dit punt bestaat nog steeds 
ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Dat schrijft manager 
verenigingszaken Joop Vlaanderen in een brief aan Dijksma. 
 
De afgelopen jaren heeft de verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar 
onderwijs in hoog tempo doorgezet. Die verzelfstandiging geeft het openbaar 
onderwijs een nagenoeg gelijke positie als het bijzonder onderwijs. Behalve dan bij 
het stichten van nieuwe scholen. Mede op grond van een uitspraak van de Raad van 
State is het voor een verzelfstandigd openbaar schoolbestuur nog steeds niet 
mogelijk zelfstandig een verzoek in te dienen voor plaatsing op het plan van scholen. 
Door deze uitspraak wordt een zelfstandig openbaar onderwijsbestuur niet eens als 
belanghebbende gezien. 
 
‘Dat plaatst het openbaar onderwijs niet alleen in een afhankelijke en ongelijke 
positie ten opzichte van de bijzondere scholen, maar het is ook in strijd met het 
beginsel dat openbaar en bijzonder onderwijs gelijk dient te worden behandeld’, 
schrijft VOS/ABB in de brief aan Dijksma. Joop Vlaanderen wijst er ook op dat in de 
Wet op het Voortgezet Onderwijs wel een zelfstandige verantwoordelijkheid is 
opgenomen voor verzelfstandigde schoolbesturen. Hij vraagt Dijksma dit punt in de 
wetgeving aan te passen. 
 
De volledige brief staat in de rechterkolom naast dit artikel op www.vosabb.nl 
(dossier>Bestuur & management). 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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Roep om versoepeling stichtingsnormen 
 
De regelgeving voor het stichten van nieuwe basisscholen moet op korte 
termijn worden versoepeld. Dat is nodig omdat het op dit moment 'nagenoeg 
onmogelijk' is om een nieuwe school te starten. Dat schrijven VOS/ABB en vijf 
andere besturenorganisaties in het onderwijs en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Sharon 
Dijksma van OCW. 
 
De regelgeving voor het stichten van scholen is de afgelopen jaren door OCW 
aangescherpt en dat leidt volgens VOS/ABB en de collega-organisaties in de 
dagelijkse praktijk tot ongewenste situaties. Zij komen daarom nu met gezamenlijke 
voorstellen om de problemen op te lossen. Die betreffen onder meer de 
bekostigingsregeling en de termijn waarbinnen een nieuwe school de stichtingsnorm 
moet halen.   
 
Aanpassing van de bekostigingsregeling wordt voorgesteld omdat er bij de huidige 
regeling vaak tijdelijk dubbele bekostiging ontstaat. Het gaat dan om de leerlingen 
die in een dislocatie zaten, die wordt verzelfstandigd.  Dit is op te lossen door een 
buitenreguliere telling te houden op 1 augustus. 
 
Volgens de huidige regelgeving moet een nieuw te stichten school binnen vijf jaar na 
start van de bekostiging de vaak hoge stichtingsnorm halen. Dit leidt in de praktijk tot 
problemen als bijvoorbeeld de planologische ontwikkeling van een nieuwbouwwijk 
achterblijft. De organisaties stellen voor de termijn te verlengen tot acht jaar. 
 
Daarentegen willen de organisaties de periode waarin de school aan de 
stichtingsnorm moet blijven voldoen, inkorten van 20 tot 15 jaar. Dat komt ook 
overeen met de normen die de VNG aanhoudt in de modelverordening voor 
onderwijshuisvesting. Een nieuwe school komt zo eerder in aanmerking voor 
permanente huisvesting. 
 
Ten slotte willen de organisaties dat de verantwoording voor de stichting van nieuwe 
scholen meer dan nu op lokaal niveau komt te liggen. 
 
In een uitvoerige notitie, die is meegestuurd met de brief aan de staatssecretaris,  
hebben de organisaties hun voorstellen nader toegelicht. Brief en notitie staat in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Bestuur & management). 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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Nieuw overzicht op VOS/ABB-vacaturebank 
 
VOS/ABB biedt leden en niet-leden al jaren de mogelijkheid om vacatures te 
plaatsen op deze website. De advertenties worden ook meegenomen in de 
wekelijkse nieuwsbrieven voor primair en voortgezet onderwijs. De service is 
nu uitgebreid met een wekelijks overzicht van andere vacatures uit de media.  
 
Het overzicht 'Vacatures gezien in de media' is uiteraard toegespitst op de doelgroep 
van VOS/ABB: managers en bestuurders in het onderwijs. Het overzicht, dat 
wekelijks wordt geactualiseerd, biedt gealfabetiseerd op vestigingsplaats de 
mogelijkheid om snel te zien waar bestuurders, directeuren, afdelingsleiders en 
andere managers worden gevraagd. 
 
Wilt u uw eigen personeelsadvertentie prominent op de VOS/ABB-website en in de 
wekelijkse nieuwsbrieven? Dat kan tegen zeer aantrekkelijke tarieven. VOS/ABB 
adverteert zeer doelgericht. De website wordt elke week door duizenden bestuurders 
en managers geraadpleegd. Dat geldt ook voor de e-mailnieuwsdbrieven. 
 
Voor leden van VOS/ABB geldt een kortingstarief. Bovendien kunnen besturen die 
meerdere advertenties per jaar plaatsen, kortingen krijgen tot wel 40 procent! In dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) staat een link naar meer 
informatie over de advertentiemogelijkheden. 
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl   
 
 
Netwerkbijeenkomst eenpitters en financiën 
 
VOS/ABB organiseert op dinsdag 11 maart een netwerkbijeenkomst financieel 
management voor eenpitters in het primair onderwijs. 
 
De bijeenkomst is bedoeld om ervaringen uit te wisselen op het gebied van financieel 
management. Wellicht hebben andere eenpitters al de oplossing voor uw probleem! 
 
U kunt voor de netwerkbijeenkomst zelf onderwerpen aandragen. In elk geval wordt 
er ingegaan op de volgende onderwerpen: 
 
* wijzigingen financieel jaarverslag 
* de meerjarenbegroting 2008 
* risicomanagement 
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Ook wordt u tijdens de netwerkbijeenkomst op de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Datum en tijd: dinsdag 11 maart van 9:30 uur tot 12:30 uur 
Locatie: kantoor VOS/ABB in Woerden 
 
Aanmelden en onderwerpen aandragen kan bij Reinier Goedhart: rgoedhart@vosabb  
 
De bijeenkomst is in principe bedoeld voor leden van de VOS/ABB. Ook als niet-lid 
bent u echter welkom als u wilt zien wat wij voor u kunnen betekenen. 
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220 / 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl  
 
 
Managers willen geen fpu'ers voor de klas 
 
Veel onderwijsmanagers willen geen vroeg-gepensioneerde leraren terughalen 
voor de klas. Dat meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) op 
basis van een onderzoek onder 1300 managers, schoolbestuurders en 
personeelsfunctionarissen in het primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs. 
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat er wel overwegend positief wordt gedacht over de 
andere crisismaatregelen uit het advies van de tijdelijke Commissie Leraren onder 
voorzitterschap van SER-topman Alexander Rinnooy Kan. Het kabinet heeft die 
maatregelen deels overgenomen in Actieplan LeerKracht van Nederland. Dat plan 
werd in november gepresenteerd door minister Ronald Plasterk en de 
staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW. 
 
Fpu'ers voor de klas  
Van de panelleden wil 22 procent gepensioneerde leraren (fpu'ers) voor de klas. 
Verder is 91 procent voor het bevorderen van carrièremogelijkheden van leraren op 
basis van onderwijsinhoudelijke taken, terwijl 64 procent voorstander is van het 
oproepen van mensen met een onderwijsbevoegdheid die nu geen leraar zijn.  
 
Daarnaast is 68 procent is voor maatregelen om de arbeidsomstandigheden zo te 
verbeteren dat deeltijders en leraren meer of langer willen doorwerken. Het vo en 
mbo zijn met 62 procent positief over subsidies om promovendi aan te trekken. Van 
het mbo is 79 procent ervoor als werknemers uit ondernemingen en andere 
organisaties deels gaan lesgeven.  
 
Financiële prikkels 
Van het vo is 60 procent voor financiële prikkels om de lerarenopleiding eerder af te 
ronden. Van vo en mbo wil 85 procent meer onderwijsassistenten en 80 procent 
meer ict-gebruik om leerprocessen efficiënter te organiseren. Alleen verwachten zij 
hiermee geen essentiële terugloop van het lerarentekort. 
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Uit het onderzoek komt ook naar voren dat in het voortgezet onderwijs 59 procent 
positief is over de doorstroom van po-leraren naar het vo. In het primair onderwijs 
denkt 27 procent daar positief over. Van de managers in het po wil 25 procent geen 
financiële prikkels voor het aantrekken van zij-instromers. Bij vo en mbo is juist 83 
procent voor die maatregel. 
 
Het po is het minst positief over het aantrekken van promovendi of werknemers in 
een deeltijdverband vanuit het bedrijfsleven. In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Werkgeverszaken) staat een link naar alle antwoorden. 
 
 
'Publieke managers verdienen eerherstel' 
 
De managers van scholen en andere publieke instellingen liggen vaak ten 
onrechte onder vuur. Ze verdienen eerherstel, zegt hoogleraar Mirko 
Noordegraaf van de Universiteit Utrecht. 
 
Noordegraaf is hoogleraar Publiek Management aan de Utrechtse faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie. Hij wijst erop dat problemen die bijvoorbeeld 
leerkrachten ervaren vaak niet worden veroorzaakt door managers, maar door een 
veranderde samenleving.  
 
Daarbij verwijst Noordegraaf naar de opkomst van Pim Fortuyn. Sindsdien is het 
gebruikelijk om managers overal de schuld van te geven, stelt hij. Leidinggevenden 
zouden zich te veel bezighouden met fusies en daardoor te ver van de praktijk staan. 
Bovendien wordt hun verweten dat zij werknemers te veel aan regels en richtlijnen 
onderwerpen.  
 
Schuldigen en slachtoffers 
Ook luidt de kritiek dat veel managers zich alleen maar verrijken ten koste van de 
mensen op de werkvloer. Hierdoor is volgens Noordegraaf een situatie ontstaan 
waarbij managers steevast als 'schuldigen' en professionals als 'slachtoffers' worden 
neergezet. 'Niet alleen in de media', aldus de Utrechtse hoogleraar, 'maar zelfs onder 
politici luidt het credo: weg met de manager!' 
 
Met dit laatste verwijst Noordegraaf naar een interview met die titel dat vorig jaar in 
Vrij Nederland stond. In dat artikel uitte minister Ronald Plasterk van OCW felle 
kritiek op de managers in het onderwijs. In het kernthema Good Governance van 
VOS/ABB reageerde bestuurder Henk van der Esch van de Orchidee Scholengroep 
op die volgens hem onterechte kritiek. 
 
In het decembernummer van Over Onderwijs zei SER-voorzitter Alexander Rinnooy 
Kan ook dat minister Plasterk met zijn kritiek op de managers zijn boekje te buiten is 
gegaan. Rinnooy Kan zei letterlijk dat hij daar 'niet gelukkig' mee is. 
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In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Bestuur & management) staan twee links 
naar de reactie van Henk van der Esch en het interview met Alexander Rinnooy Kan. 
 
In de rechterkolom van het bericht op de website staat het persbericht van de 
Universiteit Utrecht over de uitspraken van Mirko Noordegraaf. 
 
 
Arbocatalogus op 1 september gereed 
 
De arbocatalogus voor het primair onderwijs moet op 1 september gereed zijn. 
Dat meldt de Begeleidingscommissie Arbocatalogus. 
 
In april 2006 is de Begeleidingscommissie van start gegaan. De commissie bestaat 
uit vertegenwoordigers van de sociale partners (Werkgeversvereniging Primair 
Onderwijs (WvPO) en vakbonden) en wordt ondersteund door het 
Vervangingsfonds/Participatiefonds (Vf/Pf). Om extra draagvlak te creëren wordt de 
commissie ook ondersteund door vertegenwoordigers van diverse scholen. 
 
Nadat diverse offertes zijn opgevraagd en beoordeeld, is aan TNO Kwaliteit van 
Leven de opdracht verstrekt om de arbocatalogus verder uit te werken. Het 
definitieve contract is in oktober 2007 ondertekend. 
 
1 september 
Inmiddels zijn de randvoorwaarden zodanig opgesteld, dat met invulling van de 
catalogus kan worden begonnen. Hiervoor is een tijdschema opgesteld, dat er van 
uitgaat dat de catalogus op 1 september 2008 klaar zal zijn. 
 
De bepalingen in de arbocatalogus hebben met name betrekking op het werk van 
arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, docenten, directeuren en bestuurders. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Evaluatie WMS naar Tweede Kamer 
 
De staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW 
hebben de evaluatie van de invoering van de Wet medezeggenschap op 
scholen (WMS) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het evaluatierapport werd 
eind november aan beide staatssecretarissen aangeboden. 
 
OCW meldt dat de WMS door bijna driekwart van de besturen en 
(G)MR's 'loyaal ter hand is genomen'. De invoering heeft een 'zachte landing' 
gemaakt, omdat de wet volgens de staatssecretarissen tegemoetkomt aan de wens 
om de medezeggenschap op een moderne manier vorm te geven. 
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Het ministerie meldt verder dat de invoering van de WMS de positie van de 
personeels- en oudergeleding bij medezeggenschap versterkt. Ook de 
medezeggenschapspositie van leerlingen in het voortgezet onderwijs is erop 
vooruitgegaan, 'maar de optimale situatie is nog niet bereikt', aldus OCW. 
 
Zorgelijk 
Het is volgens de staatssecretarissen zorgelijk dat eenderde van de schoolbesturen 
zich niet aan de verplichting heeft gehouden om per 1 mei 2007 een voorstel voor 
een medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement voor te leggen aan 
de (G)MR's. 
 
Dijksma en Van Bijsterveldt achten een verdere professionalsering van (G)MR's 
noodzakelijk. 'Alleen dan kan de medezeggenschap een rol blijven spelen bij de 
borging van de kwaliteit van het beleid op het niveau van de school en het bestuur.' 
 
De brief van de staatssecretarissen aan de Tweede Kamer staat in de rechterkolom 
van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Bestuur & management> 
Medezeggenschap). Daar vindt u ook de het evaluatierapport met de titel 'Van een 
kabbelend beekje naar een ruisende waterval?'.   
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405205, ntebos@vosabb.nl  
 
 
Wisselingen binnen de Onderwijsraad 
 
Hoogleraar Ben Vermeulen van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de 
Radboud Universiteit in Nijmegen stapt over van de Onderwijsraad naar de 
Raad van State. Vermeulen wordt in de Onderwijsraad opgevolgd door 
hoogleraar Paul Zoontjens van de Universiteit van Tilburg. 
 
Ben Vermeulen was 14 jaar lid van de Onderwijsraad. Hij adviseerde onder meer 
over de betekenis van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Ook bracht 
hij adviezen uit over burgerschapsvorming in het onderwijs, witte en zwarte scholen, 
de bestuurlijke inrichting van het onderwijs en kwaliteitscontroles. 
 
Zijn opvolger, Paul Zoontjens, is net als Vermeulen gespecialiseerd in 
onderwijsrecht. Zoontjens is een bekende in de wereld van het openbaar onderwijs. 
Hij hield zich onder meer bezig met imagokwesties. Zijn motto is: 'Stop met denken in 
denominaties'. Klik hier voor een interview dat VOS/ABB in juni 2006 met hem had. 
 
Drs. Annette Roeters stapt over van de Onderwijsraad naar de Inspectie van het 
Onderwijs, waar zij is benoemd tot inspecteur-generaal. Binnen de Onderwijsraad 
was Roeters nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies 'Doortastend 
onderwijstoezicht'. 
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Driedaagse conferentie 'Onderwijs en Zorg' 
 
De jaarlijkse driedaagse Landelijke Studieconferentie in Lunteren is op 17, 18 
en 19 maart. Inschrijven kan via www.deelnameregistratie.nl.  
 
Als afronding van WSNS Plus staat de praktijk van onderwijs en zorg in het primair 
onderwijs centraal. Er worden praktijkworkshops gegeven, waarin de deelnemers 
kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Nieuw zijn de dagelijkse 
hoorcolleges over ontwikkelingen, opvattingen en gedachten binnen het onderwijs. 
 
De afgelopen jaren is de conferentie in Lunteren voor mensen in het onderwijs 
uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend ontmoetingsmoment.  
 
Meer informatie op www.deelnameregistratie.nl  
 
 
Spel voor zelfevaluatie schoolbestuurders 
 
De projectgroep Q*Primair heeft het spel 'Schoolbestuurders uitgedaagd' 
ontwikkeld. Dit is een aanvulling op het al langer bestaande spel 'Uitgedaagd'. 
 
Schoolbestuurders en bovenschools managers kunnen het nieuwe spel gebruiken 
als instrument voor (zelf)evaluatie. Het is ook geschikt om het kwaliteitsbeleid op 
bovenschools niveau in kaart te brengen. 
 
Het spel kan online worden besteld. Het kost 275 euro. Meer informatie op 
www.schoolaanzet.nl.  
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl 
 
 
Vacatures 
 
Adjunct-directeur basisschool Groningen  
Directeur voor sbo-school in Arnhem  
Directeur twee obs'en in Tytsjerksteradiel  
Directeur openbare sbo-school in Delft  
Afdelingsdirecteur vmbo in Rotterdam  
Directeur openbare basisschool Leerdam 
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