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Wegens succes: vierde leergang P&O 
 
In september en oktober organiseert VOS/ABB voor de vierde keer de 
vijfdaagse leergang 'P&O: rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel'. U 
kunt zich nu al via www.vosabb.nl online inschrijven! 
 
De vijfdaagse VOS/ABB-leergang 'P&O: rechtspositie en bekostiging 
onderwijspersoneel' biedt een noodzakelijke basis voor P&O'ers die aan de slag 
gaan met het complexe en veelzijdige personeelswerk. Deze leergang is ook zeer 
geschikt voor P&O'ers of (startende) leidinggevenden die hun basiskennis willen 
opfrissen. We spreiden het programma over vijf cursusdagen en besteden waar 
nodig gericht aandacht aan de verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs. 
 
De leergang wordt verzorgd door Silvia Schouten, Geke Lexmond, Sjoerd Sol. Zij zijn 
ervaren adviseurs van VOS/ABB op het gebied van rechtspositie, 
arbeidsvoorwaarden, bekostiging en HRM in scholen.  
 
De data en onderwerpen van de vierde leergang:  
 
* 9 september: rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 
* 16 september: personele bekostiging 
* 23 september: inzet onderwijspersoneel 
* 30 september: professionele ontwikkeling onderwijspersoneel 
* 7 oktober: sociale zekerheid 
 
Locatie: wordt later bekendgemaakt  
Maximumaantal deelnemers: 20 
 
Kosten: voor leden van VOS/ABB: 1900 euro voor het volgen van de gehele 
leergang. De prijs voor een afzonderlijk programma-onderdeel is 425 euro. Voor niet-
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leden: 2300 euro voor het volgen van de gehele leergang; 500 euro voor een 
programma-onderdeel.  
 
Wij kunnen de leergang of programma-onderdelen ook in company verzorgen. 
 
Aanmelden kan via het online inschrijfformulier, waarvoor u de link kunt vinden in dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken). 
 
Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255, sschouten@vosabb.nl  
 
 
Premies Vervangingsfonds voor 2008 
 
Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft de premiepercentages voor 
2008 vastgesteld. 
 
De reguliere premie is per 1 februari 2008 vastgesteld op 7,58 procent. De premie I-
C en de premie vrijwillig verzekerd PO blijven gehandhaafd op respectievelijk 0,73 
procent en 3.5 procent. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Bekostiging vervanging na 30 maanden 
 
Door een wijziging in het reglement Vervangingsfonds (Vf) is het nu ook onder 
de WIA mogelijk de vervangingsbekostiging in sommige gevallen langer dan 30 
maanden door te laten lopen. 
 
Op grond van artikel 8A reglement Vf was het onder de WAO mogelijk de 
vervangingsbekostiging na 30 maanden te laten doorlopen. Dat was het geval als 
betrokkene wel ziek was in de zin van het BZA, maar er geen sprake was van 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO. Door een wijziging in het voornoemde 
artikel geldt deze regel nu ook voor gevallen onder de WIA. 
 
Een personeelslid dat langer dan 30 maanden wegens arbeidsongeschiktheid 
afwezig is, mag niet meer ten laste van het Vervangingsfonds worden gebracht. 
Artikel 20 lid 2 BZA  geeft werkgevers immers de mogelijkheid om een 
arbeidsongeschikte werknemer na 24 maanden te ontslaan.  
 
Het functieongeschiktheidsadvies geeft onder meer aan dat een werknemer wel of 
niet binnen zes maanden zal herstellen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Slechts 
indien een gecertificeerde bedrijfsarts oordeelt dat een werknemer wel ziek is in de 
zin van het BZA, terwijl er volgens UWV geen sprake is van arbeidsongeschiktheid in 
de zin van de WAO dan wel WIA, kan de bekostiging van de vervanger van de zieke 
werknemer ten laste van het Vf zich over een periode van meer dan 30 maanden 
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uitstrekken. Door aanpassing van artikel 8A van het reglement Vervangingsfonds 
geldt dit ook voor WIA-gevallen. 
 
Als voorwaarde wordt gesteld dat het bevoegd gezag direct na afloop van de 30 
maanden een deskundigenoordeel aanvraagt bij UWV over de vraag of op dat 
moment herstel binnen zes maanden redelijkerwijs te verwachten is. Deze aanvraag 
wordt elke zes maanden herhaald totdat UWV aangeeft dat redelijkerwijs niet is te 
verwachten dat betrokkene binnen zes maanden hersteld zal zijn. De 
vervangingsbekostiging loopt door tot het moment dat het personeelslid naar 
aanleiding van het deskundigenonderzoek kan worden ontslagen. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30–12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
  
Minder pabo'ers vinden werk in onderwijs 
 
Afgestudeerden van de pabo hebben meer moeite om een baan in het 
onderwijs te vinden dan afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het 
voortgezet onderwijs. Dat is een van de conclusies uit de Loopbaanmonitor 
2007, die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd. 
 
De werkloosheid onder afgestudeerden van de pabo is van 2005 tot 2006 gehalveerd 
van 4 procent naar 2 procent. Dat is op zich goed nieuws, maar als wordt gekeken 
naar het aantal pabo-afgestudeerden dat binnen een halfjaar een baan in het 
onderwijs heeft gevonden, dan valt op dat daar een afname te zien is van 78 naar 74 
procent.  
 
Het aantal afgestudeerde pabo'ers dat binnen diezelfde periode buiten het onderwijs 
aan het werk ging, is ruim verdubbeld van 4 naar 10 procent. Slechts 2 procent vond 
binnen een halfjaar geen werk. 
 
Van de studenten die zijn afgestudeerd op een van de lerarenopleidingen voor het 
voortgezet onderwijs, vond en vindt circa driekwart een baan als docent. Er is ook 
hier een toename te zien van het percentage dat een baan buiten het onderwijs 
kreeg, van 15 naar 21 procent. Ook hier vond slechts 2 procent binnen een halfjaar 
geen werk. 
 
Het aantal studenten dat na afronding van de studie verder ging studeren op een 
andere opleiding, bleef in 2005 en 2006 onder de pabo'ers en de studenten van de 
lerarenopleiding met 7 procent min of meer gelijk. 
 
De Loopbaanmonitor staat in de rechterkolom van dit bericht van www.vosabb.nl 
(dossier>Werkgeverszaken). 
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Vier miljoen voor pilots tegen segregatie 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW stelt 4 miljoen euro beschikbaar 
voor pilots om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. In de vier grote 
steden, Nijmegen, Eindhoven en Deventer worden tot 2011 verschillende 
pilotprojecten uitgevoerd. Dat is vrijdag na de wekelijkse ministerraad 
bekendgemaakt. 
 
In de pilots wordt gekeken of het zin heeft om met vaste aanmeldmomenten te 
werken. Ook wordt onderzocht of het nut heeft om met scholen afspraken te maken 
over hun aannamebeleid. OCW ziet ook andere maatregelen: 
 
* ondersteunen van ouderinitiatieven; 
* meer voorlichting aan ouders; 
* verdere ontwikkeling van 'vriendschapsscholen'; 
* kennisuitwisseling tussen scholen. 
 
Scholen die kennis en succesvolle ervaringen om segregatie tegen te gaan 
overdragen aan andere scholen kunnen daarvoor een aanmoedigingsprijs krijgen.  
 
Dijksma gaat ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken 
maken over meer gemengde groepen in de voorschoolse educatie. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>School en omgeving) staat een link naar 
een persbericht van het kabinet. 
 
 
Bijna alle scholen zijn rookvrij  
 
De scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn bijna rookvrij. Dat blijkt 
uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), die vorig schooljaar 
op 183 basisscholen en 152 vo-scholen een steekproef deed. 
 
Met name in het basisonderwijs wordt het rookverbod, dat sinds 1990 voor 
onderwijsinstellingen geldt, goed nageleefd. Op slechts 3 procent van de 
gecontroleerde basisscholen gaf de VWA een waarschuwing af. De gezamenlijke 
ruimten in basisscholen, zoals lokalen, zijn 100 procent rookvrij. Dat geldt ook voor 
vergaderruimten. De werkplekken zijn voor 97 procent rookvrij.  
 
Op 85 procent van de basisscholen is een volledig rookverbod ingevoerd en op nog 
eens 4 procent van de scholen geldt een algemeen rookverbod met speciale 
rookruimten die alleen voor rokers zijn bestemd. Op de overige 11 procent van de 
basisscholen geldt wel een rookverbod, maar dat voldoet niet aan de eisen van de 
Tabakswet. Daar mag weliswaar alleen op aangewezen plaatsen gerookt worden, 
maar daar komen zowel rokers als niet-rokers. 
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In het voortgezet onderwijs zijn 19 waarschuwingen afgegeven (13 procent). Toch 
gaat het ook daar in de gezamenlijke ruimten heel goed (99 procent rookvrij). Ook 
qua rookverbod scoort het vo goed:  96 procent van de gecontroleerde vo-scholen 
heeft een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet afgekondigd.  
 
De problemen zitten vooral in de rookruimten, die op 59 van de gecontroleerde 152 
vo-scholen aanwezig zijn. Deze ruimten voldoen niet altijd aan de eisen. De 
rookruimte moet afsluitbaar zijn, er mag geen rookoverlast zijn in de aangrenzende 
ruimte en de rookruimte mag ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden.  
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat veruit de meeste rookproblemen zich voordoen in 
het hbo en op universiteiten. Daar zijn veel meer waarschuwingen uitgedeeld: 22 
procent van de onderzochte universiteiten en 21 procent van de hbo-instellingen 
kreeg een waarschuwing. In het mbo kreeg 12 procent een waarschuwing. Meestal 
betreft het  rookruimten die niet aan de eisen voldoen. Wel geldt op alle universiteiten 
een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet. 
 
 
Amsterdamse leraren weer op huisbezoek 
 
De gemeente Amsterdam stelt dit jaar 850.000 euro beschikbaar om 
leerkrachten weer in staat te stellen ouders van leerlingen thuis te bezoeken. 
Per klas is 2600 euro beschikbaar. 
 
De Amsterdamse onderwijswethouder Hennah Buyne vindt huisbezoeken een goed 
middel om het contact tussen leerkrachten en ouders te verbeteren. 
'Schoolbezoeken blijken enorm belangrijk. De kloof tussen ouders en leraren wordt 
kleiner en huisbezoeken geven inzicht in hoe het kind leeft en hoe ouders met een 
kind omgaan.'  
 
In het schooljaar 2006-2007 is in Amsterdam geëxperimenteerd met huisbezoeken, 
nadat de meeste scholen deze bezoeken wegens geldgebrek hadden afgeschaft. De 
meeste leerkrachten waren enthousiast. 
 
Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat de huisbezoeken het best kunnen worden 
afgelegd in het eerste leerjaar van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Met 
het geld dat de gemeente Amsterdam nu beschikbaar stelt, kan dit jaar in 55 procent 
van de Amsterdamse klassen worden begonnen met huisbezoeken. 
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Digiraad: internetdiploma voor elke leerling 
 
Leerlingen moeten op school een diploma kunnen halen voor verstandig 
omgaan met internet. Dat staat in een advies van de Digiraad, dat afgelopen 
woensdag is overhandigd aan staatssecretaris Frank Heemskerk van 
Economische Zaken.  
 
De Digiraad kwam in juli 2006 voor het eerst bijeen. In de raad zitten twaalf jongeren 
die de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken adviseren over het 
veiliger maken van het internet.  
 
In het advies dat afgelopen woensdag aan staatssecretaris Heemskerk is 
overhandigd, staat dat er een diploma moet komen voor het omgaan met nieuwe 
media. Dat is nodig, zo stelt de raad, omdat kinderen steeds meer gebruikmaken van 
het internet, niet alleen om te surfen, maar bijvoorbeeld ook om te chatten en digitale 
filmpjes te verspreiden. 
 
De Digiraad zegt dat hier een taak is weggelegd voor scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs. Die zouden leerlingen moeten leren welke risico's er aan 
internet kleven, maar uiteraard ook welke voordelen eraan verbonden zijn. 
 
Ook vindt de Digiraad dat leraren in verschillende lessen meer gebruik van het 
internet moeten maken. Als voorbeeld noemt de raad Google Earth voor het vak 
aardrijkskunde. 
 
 
Vacatures 
 
Directeur openbare basisschool Leeuwarden 
Adjunct-directeur basisschool Groningen 
Directeur voor sbo-school in Arnhem 
Directeur twee obs'en in Tytsjerksteradiel 
Afdelingsdirecteur vmbo in Rotterdam 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (Personeel gezocht). 
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