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Gemeenten en besturen blij met verzelfstandiging 
 
IVA beleidsonderzoek en advies in Tilburg heeft op verzoek van VOS/ABB 
onderzoek gedaan naar de motieven voor de verzelfstandiging van het 
openbaar primair onderwijs. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een 
rapport, waarvan de online versie in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) staat. 

Er is voor het onderzoek gebruikgemaakt van kwantitatieve informatie van VOS/ABB, 
die laat zien dat de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zich in zowel het 
primair als het voortgezet onderwijs heeft doorgezet. De gemeenten en 
schoolbesturen die bij het onderzoek werden betrokken, zijn zonder uitzondering 
enthousiast over de verzelfstandiging. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het creëren van draagvlak voor de 
verzelfstandiging door alle betrokkenen beschouwd wordt als een noodzakelijke 
voorwaarde voor succes. Ook professionalisering van de bestuurlijke organisatie en 
bedrijfsmatig werken worden in dit kader genoemd. 
 
Professionaliteit 
Het onderzoek wijst ook uit dat het opbouwen van een professionele relatie, die past 
bij de nieuwe verhoudingen tussen de gemeente als toezichthouder en het 
verzelfstandigd openbaar primair onderwijs, tijd en moeite kost.  
 
Dit hangt samen met onduidelijkheid en verschil van mening tussen gemeenten en 
schoolbesturen over wat toezicht inhoudt, in de wetenschap dat gemeenten 
verantwoordelijk blijven voor instandhouding van kwalitatief hoogwaardig openbaar 
primair onderwijs.  
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Bovendien blijkt uit het onderzoek dat nog niet overal duidelijk is wat dit concreet 
betekent voor bijvoorbeeld de frequentie en invulling van overleg tussen gemeenten 
en schoolbesturen en voor de informatie die besturen aan gemeenten ter 
beschikking moeten stellen.  
 
Het onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks 
beschikbaar stelt voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek op verzoek van het 
onderwijs. Het verzoek voor het IVA-onderzoek werd ingediend door VOS/ABB. 
 
De online versie van het onderzoeksrapport staat in de rechterkolom van dit bericht 
op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management). De gedrukte versie kan bij 
VOS/ABB worden besteld. Leden van VOS/ABB betalen 6,50 euro per stuk, niet-
leden 8,50 euro. 

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl  

 
Basisscholen goed in staat tot eigen beleid 
 
Basisscholen zijn goed in staat om eigen beleid te voeren, maar ze voelen zich 
daarbij wel gehinderd door hun bestuur en door lokaal en landelijk beleid. Dat 
meldt het SCO-Kohnstamm Instituut op basis van eigen onderzoek. 

Zowel schoolleiders als leerkrachten waarderen de eigen school hoog op de drie 
punten waaruit beleidvoerend vermogen is opgebouwd: integraal en strategisch 
beleid voeren, beleid sturen en volgen door evalueren en reageren op/rekening 
houden met ontwikkelingen en eisen uit de omgeving.  
 
De onderzoekers constateren dat scholen 'lerend elan' hebben en dat er volop 
sprake is van strategieontwikkeling. Het beleidvoerend vermogen van scholen hangt 
in belangrijke mate af van de stimulerende invloed van de schoolleider op het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke missie en de bereidheid tot veranderen. 
Scholen voelen zich bij het voeren van het eigen beleid vaak gehinderd door zowel 
het eigen bestuur als de overheid.  
 
Groot en klein 
Besturen, zo blijkt uit het onderzoek, geven scholen vooral in hun onderwijskundige 
keuzes veel vrijheid. Op het gebied van personeel en financiën krijgen scholen veel 
minder de vrije hand. Hoe meer scholen er vallen onder een bestuur, hoe geringer de 
ervaren beleidsvrijheid, vooral op het gebied van kwaliteit en financiën. Grote 
besturen hebben kennelijk de neiging om op deze terreinen meer centraal te regelen 
dan kleine.  

Eén op de vier scholen vindt dat die te weinig beleidsvrijheid krijgt van lokale 
beleidsvoerders. Ook het landelijk beleid zorgt voor hinderpalen: financieel gezien 
ervaren de scholen weinig beperkingen, maar inhoudelijk gezien voelt ongeveer de 
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helft van de scholen zich beperkt door de landelijke overheid. Met name het 
overheidsbeleid op het gebied van kinderen die extra zorg nodig hebben, wordt als 
beperkend ervaren. 
 
Meer beleidsruimte 
De aanleiding voor het onderzoek waren de invoering van de 
lumpsumbekostiging, de zogeheten vraagfinanciering en het verleggen van het 
onderwijsachterstandenbeleid van de gemeenten naar de schoolbesturen, 
waardoor basisscholen en besturen meer vrijheid kregen voor eigen beleid.  

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) staan links naar 
het onderzoeksrapport 'Beleidvoerend vermogen van basisscholen: stand van zaken 
en verklarende factoren' en een artikel in het decembernummer van Didaktief waarin 
het onderzoek aan bod komt. 

 
VOS/ABB-netwerk communicatie & marketing 
 
VOS/ABB zet voor schoolbesturen een netwerk op voor medewerkers 
communicatie & marketing. De eerste bijeenkomst van dit netwerk is op 21 
april in het stafbureau van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). 
 

VOS/ABB krijgt steeds meer signalen dat er zowel in het primair als het voortgezet 
onderwijs een groeiende behoefte is aan een professionele aanpak van 
communicatie & marketing. Dat heeft onder meer te maken met de profilering 
en positionering van scholen, wervingscampagnes voor leerlingen, fusies en -last but 
not least - crisiscommunicatie. 

Het aantal besturen en directies dat met eigen medewerkers PR voert of hiervoor 
externe deskundigheid inschakelt, neemt snel toe. VOS/ABB speelt daar op in met 
deskundig advies als daarom wordt gevraagd. Maar er blijkt ook een grote behoefte 
aan kennisuitwisseling door collega's onderling. Daarom zet VOS/ABB een netwerk 
op, dat bedoeld is voor PR- en/of C&M-medewerkers in het onderwijs. 

De eerste bijeenkomst is in het stafbureau van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
(OOZ). In de uitnodiging in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl 
(Openbaar onderwijs) vindt u meer informatie over deze eerste bijeenkomst.  

Aanmelden voor het netwerk communicatie & marketing kan telefonisch of via e-mail 
bij Anja van Rossum, 0348-405282, avanrossum@vosabb.nl  
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Toolbox-instrument voor BAPO en jubilea bijgesteld 

Het is gebleken dat enkele kleine maar niet onbelangrijke verbeteringen nodig 
waren in het Toolbox-instrument om de voorziening BAPO en Jubilea te 
berekenen. 

Er is een bijgestelde versie van het instrument gemaakt, die in de mappen PO en VO 
van de Toolbox 08-09 op www.vosabb.nl staat. In het werkblad 'Toelichting' bij het 
instrument zijn de wijzigingen aangegeven. 
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën) staat een 
eerder bericht over het bewuste instrument. 

Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-
22939674, bkeizer@vosabb.nl 

 
Toolbox: Personele kosten PO 2009 bijgesteld 
 
In de map PO in de Toolbox 2008-2009 op www.vosabb.nl is een bijgestelde 
versie opgenomen van het instrument Personele kosten. De bijstelling betreft 
met name de premiewijzigingen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2009. 

De premiedruk is niet noemenswaard gewijzigd, maar er zijn wel belangrijke 
inhoudelijk veranderingen. Dat betreft onder meer de wijziging van de premiekorting 
en -vrijstelling voor de oudere werknemer (zie gerelateerd artikel van 20 januari in de 
rechterkolom van dit bericht) en het schrappen van de WW-pseudopremie voor de 
werknemer (met compensatie die aangekondigd is bij de Voorjaarsnota 2009). 

De fiscale faciliteit bij het opnemen van ouderschapsverlof is aanzienlijk verruimd 
voor de werknemer (zie bericht van 9 januari in de rechterkolom).  

Voor het overige blijft de opmerking van kracht dat de omvang van de 
werkgeverslasten per werkgever nogal kan verschillen. Daarom blijft het 
belangrijk om op basis van de eigen gegevens deze ontwikkeling zo goed mogelijk te 
volgen. Dan kan ook een betrouwbare raming worden gemaakt voor de 
meerjarenbegroting. 

In het instrument zijn alle werkbladen (werkgeverslasten, ouderschapverlof, 
functiedifferentiatie en extra periodieken) weer opgenomen. Met het oog op de 
functiemix geeft het werkblad functiedifferentiatie relevante informatie over de kosten 
voor de korte en de langere termijn. 

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl   
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Toolbox: instrument Londo (V)SO 2009 
 
De gegevens van de Londo-bekostiging voor het (voortgezet) speciaal 
onderwijs zijn sinds kort gedetailleerd bekend. De berekeningen van alle 
programma's van eisen zijn nu weer te geven. Dat is verwerkt in het nieuwe 
instrument in de Toolbox op www.vosabb.nl.  

Met dit instrument wordt berekend wat de materiële inkomsten zijn van een school 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het kalenderjaar 2009. Het instrument 
berekent dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten van de school, 
met een maximum van drie componenten. In de werkbladen worden de 
gespecificeerde berekeningen gegeven van de materiële bekostiging voor de 
hoofdvestiging respectievelijk de nevenvestigingen.  

De baten worden berekend conform de rijksbijdrage van de laatst bekende gegevens 
van de Londo-regeling voor 2009. Daarbij zijn ook alle specifieke regelingen 
opgevoerd, die van toepassing kunnen zijn op de Londo-regeling. Ook de materiële 
bekostiging van de ambulante begeleiding (TAB en rugzak) wordt hier berekend. Met 
de post 'Overige subsidies OCW-materieel' wordt een compleet overzicht verstrekt 
van de rijksbijdrage. 

De MI-bekostiging van de rugzakken is berekend door uit te gaan van de bedragen 
voor het schooljaar 2008-2009 en door deze voor het schooljaar 2009-2010 te 
verhogen met 3,90 procent. Vervolgens wordt met de systematiek van 7/12e en 
5/12e de vergoeding voor het kalenderjaar 2009 berekend. 

Het instrument staat in de map SO van de Toolbox 09-10 op www.vosabb.nl.  

Informatie: Bé keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl 

 
Toelichting op budget personeelsbeleid 
 
Financieel adviseur Bé Keizer van VOS/ABB heeft twee achtergrondartikelen 
geschreven over het budget personeelsbeleid. De artikelen staan als pdf-
document in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Financiën). 

Het ene artikel betreft de opbouw van het budget met de globale, onderliggende 
normering. Het andere artikel geeft een uitvoerigere schets van alle wijzigingen die 
hebben plaatsgehad sinds de introductie van dit budget in 2001. 
 
Voor beide publicaties geldt dat ze alleen als achtergrondinformatie zijn bedoeld en 
allerminst als normering voor de besteding. De besteding dient bepaald te worden 
door de eigen beleidsprioriteiten en niet door historisch bepaalde en soms 
verouderde gronden voor toewijzing. 
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Het blijkt dat de mening nog steeds opgeld doet, dat de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft over de besteding van dit budget. 
Dat is onjuist. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de begroting.  

De begroting betreft dan de gehele begroting van de school. Op het niveau van de 
GMR heeft die dat adviesrecht. 

Informatie: Bé Keizer, tel. 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl  

 
Premievrijstelling en -korting oudere werknemers 
 
Financieel adviseur Bé Keizer van VOS/ABB heeft een verhelderende 
toelichting geschreven op de premievrijstelling en -korting voor oudere 
werknemers. 

In de toelichting wordt duidelijk voor welke werknemers en in welke situaties u recht 
hebt op premiekorting. Onder bepaalde omstandigheden kunt u de vrijstelling van de 
basispremie WAO/WIA, zoals u die in 2008 toepaste, in 2009 continueren. 
 
Bé Keizer heeft zich gebaseerd op de publicatie van de Belastingdienst voor 2009. 
Zijn toelichting staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Financiën). 

 
'Economische crisis verkleint lerarentekort' 
 
De economische crisis zal ertoe leiden dat het lerarentekort minder nijpend 
wordt. Dat verwacht voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-
Economische Raad (SER) 

Rinnooy Kan, die de commissie leidde die onderzoek deed naar de 
lerarentekorten, zegt in het Nederlands Dagblad dat die tekorten op de korte termijn 
nog steeds nijpend zijn, maar dat ze op de langere termijn als indirect gevolg van de 
economische crisis minder groot worden.  

'Ik verwacht dat het aanbod van docenten zal toenemen door de crisis. De vraag 
naar onderwijs is namelijk stabiel en dat geeft vastigheid. Maar we zullen ook niet 
zomaar van de problemen af zijn, want daarvoor zijn de lerarentekorten veel te 
substantieel', aldus de SER-voorzitter. 

Hij zegt in het Nederlands Dagblad ook dat de crisis kansen biedt aan het 
beroepsonderwijs. 'We moeten nu heel goed kijken naar de mensen met 
praktijkervaring in het bedrijfsleven, die tijdelijk of definitief zonder baan komen te 
zitten. Zij zijn heel interessant voor het beroepsonderwijs. Als zij worden bijgeschoold 
kunnen ze hun ervaring daar prima inzetten.' 
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Diner pensant over culturele diversiteit in besturen 

De Taskforce Diversiteit Schoolbesturen houdt op donderdag 12 februari een 
diner pensant dat in het teken staat van het vergroten van culturele diversiteit 
in besturen. Als u hierbij wilt zijn, kunt u zich online of telefonisch aanmelden. 

Tijdens het diner pensant in het Haagse stadspaleis van Diner Thuis zullen diverse 
sprekers het woord voeren. Het is de bedoeling om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de mogelijkheden om schoolbesturen cultureel meer divers te maken. 

In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & 
management) staat de uitnodigingsbrief. Aanmelden kan via k.verver@caop.nl of 
070-3765990. 

Informatie: Akke Visser, 070-3765739, akke.visser@caop.nl  

 
Website van PO-Raad vernieuwd 
 
De website van de PO-Raad is vernieuwd. De algemene belangenbehartiger 
voor schoolbesturen in het primair onderwijs meldt dat met de nieuwe site de 
informatievoorziening is verbeterd. 

Op de vernieuwde website staat vermeld welke activiteiten de brancheorganisatie 
organiseert. De site bevat ook verscheidene dossiers, onder meer over lumpsum met 
informatie afkomstig van het lumpsumportaal. 
 
Zie www.poraad.nl  
 

Vacatures 

Directeur voor openbare zml-school in Meppel 
Algemeen directeur openbaar onderwijs in Assen 
Locatiedirecteur Esdal College in Emmen 
Locatiedirecteur Esdal College in Klazienaveen 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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