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VOS/ABB heeft nieuwe website! 
 
De website van VOS/ABB is grondig gemoderniseerd. De nieuwe site biedt 
meer mogelijkheden en heeft bovendien een grotere snelheid en capaciteit.  
 
Het was nodig om een nieuwe website te bouwen, omdat bleek dat de oude site niet 
was berekend op het succes van onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven. Door de 
duizenden mensen die na het verzenden van de elektronische nieuwsbrieven naar 
de VOS/ABB-website gingen, duurde het soms erg lang voordat berichten zichtbaar 
werden. Dat probleem moet met het nieuwe systeem tot het verleden behoren. 
 
Tabbladen en andere functionaliteiten 
We hebben direct van de gelegenheid gebruikgemaakt om de opbouw van de 
website te moderniseren met handige functionaliteiten. Zo is er een eigentijdse 
tabbladenstructuur. Hiermee kunt u zien op welk deel van de site u bent. Ook kunt u 
zo snel schakelen van VOS/ABB naar Consulting en naar het gedeelte van het 
Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO). 
 
Op 'Mijn VOS/ABB' kunt u uw eigen gegevens aanpassen en doorgeven. Het is heel 
handig om hier meteen uw actuele e-mailadres door te geven! Ook kunt u hier kiezen 
welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen. De nieuwe website heeft bovendien RSS-
feeds. Hiermee kunt u VOS/ABB toevoegen aan een RSS-lezer, zodat u steeds op 
de hoogte blijft van het laatste nieuws dat op onze website verschijnt. 
 
Dossiers, toolbox, veelgestelde vragen 
Uiteraard hebben we de goede elementen van de oude website behouden, zoals de 
dossiers, de veelgebruikte toolbox met handige instrumenten en de rubriek 
veelgestelde vragen. Het nieuws, speciaal voor de werkgevers in het primair en 
voortgezet onderwijs, heeft uiteraard nog steeds een prominente plaats en wordt, 
zoals u dat van ons gewend bent, elke dag geactualiseerd. 
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Wij hebben hard gewerkt om met de nieuwe website de informatievoorziening aan u 
te optimaliseren. Mocht u vragen hebben of zaken tegenkomen die volgens u beter 
kunnen, neem dan gerust contact op met onze webmasters. 
 
Alle leden van VOS/ABB hebben per post een leaflet over de nieuwe website en een 
kleine attentie toegestuurd gekregen. De digitale versie van het leaflet staat in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Bestuur & management). 
 
Informatie: webmasters, 0348-405200, webmasters@vosabb.nl  
 
 
Voer uw e-mailadres in bij Mijn VOS/ABB! 
 
Het is van belang dat leden van VOS/ABB direct hun e-mailadres invoeren op 
de nieuwe website. U vult uw e-mailadres gemakkelijk in via de pagina Mijn 
VOS/ABB, bij Mijn gegevens. 
 
Dit is nodig om in een voorkomend geval de functie 'Wachtwoord vergeten' te kunnen 
gebruiken. Als het juiste e-mailadres niet is ingevoerd, kan VOS/ABB u niet snel per 
e-mail uw wachtwoord terugsturen. Dat wachtwoord wordt immers alleen gestuurd 
aan geregistreerde leden.  
 
U kunt op de pagina Mijn VOS/ABB (het rechter tabblad bovenaan op de homepage 
van www.vosabb.nl) inloggen met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. 
Daarna kunt u in de linkerkolom Mijn Gegevens aanklikken, en daar uw gegevens 
controleren en uw e-mailadres invullen. 
 
Op dit moment zijn nog maar enkele e-mailadressen ingevuld. Zelfs als u allang onze 
e-mailnieuwsbrieven ontvangt, kan uw e-mailadres nog ontbreken op uw 
profielpagina. Dat komt omdat de nieuwsbrieven momenteel nog via een ander 
systeem worden verstuurd.  
 
Wilt u in de toekomst ook verzekerd blijven van onze nieuwsbrieven, dan is het van 
groot belang uw gegevens compleet te maken. U dient op uw eigen profielpagina ook 
(opnieuw) aan te geven welke nieuwsbrieven u wenst te ontvangen.  
 
  
Tekort CAO PO kleiner na meevaller 
 
Door een meevaller loopt het tekort op de CAO PO in 2008 terug tot 9,2 miljoen 
euro. In 2011 loopt dit tekort verder terug tot een op macroniveau te 
verwaarlozen 2,2 miljoen euro. Hiermee zijn de inspanningen van de 
Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) om het aanvankelijke tekort 
van 25 miljoen euro terug te dringen succesvol geweest. 
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Op 18 januari jongstleden meldden wij dat het tekort van 25 miljoen euro dat was 
ontstaan bij de laatste salaris-cao tussen de minister en de vakbonden, ook na het 
schrappen van enkele verlofbepalingen uit de CAO-PO nog steeds 20 miljoen euro 
was. OCW zei geen geld te hebben om het tekort terug te dringen. Wel werd 
afgesproken dat mogelijke meevallers binnen de arbeidsvoorwaardenruimte kon 
worden gebruikt om het tekort terug te dringen.  
 
Uit de kabinetsbijdrage 2008 voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs 
kan een meevaller worden opgetekend van 10,8 miljoen euro. Dit geld wordt conform 
de afspraken met de WvPO ingezet om het financiële gat verder op te vullen. Er 
resteert in 2008 dus nog een tekort van 9,2 miljoen. Vanaf  2011 kan vervolgens 7 
miljoen euro worden ingeboekt op deze post. Er resteert dan een op macroniveau te 
verwaarlozen tekort van 2,2 miljoen euro. 
 
Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl  
 
 
Wachtlijsten bso blijven erg lang 
 
De gemiddelde wachttijd voor een plaats in de buitenschoolse opvang (bso) is 
van augustus tot december vorig jaar nauwelijks afgenomen. Dat komt volgens 
het ministerie van OCW doordat steeds meer ouders hun kind(eren) 
aanmelden.  
 
Er zijn van augustus tot december 12.000 bso-plaatsen bijgekomen. De tijdelijke 
regeling die staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW op Prinsjesdag 
bekendmaakte, biedt ruimte voor 10.000 leerlingen. Dit heeft er volgens het 
ministerie toe geleid dat de wachttijd voor een bso-plaats is afgenomen van 196 naar 
gemiddeld 181 dagen. 
 
Doordat in steeds meer gezinnen beide ouders werken, blijft het aantal kinderen dat 
van bso gebruikmaakt toenemen. Van augustus tot december was er op de 
wachtlijsten sprake van een stijging van 20.200 tot 22.000 kinderen. 
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>School en 
omgeving>Buitenschoolse opvang) staat de brief van staatssecretaris Sharon 
Dijksma van OCW aan de Tweede Kamer over de stand van zaken in de 
kinderopvang en bso. Daar staat ook de bijlage bij deze brief. 
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Meer geld voor scholing overblijfkrachten 
 
Het budget van de subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers is voor het 
huidige schooljaar met 1 miljoen euro verhoogd. 
 
Het extra geld houdt verband met de overweldigende belangstelling voor de regeling. 
Het geeft een extra impuls aan de kwaliteitsverbetering van het overblijven. De 
verhoging van het budget is bedoeld voor reeds ingediende aanvragen. Voor het 
huidige schooljaar kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.  
 
Voor het komende schooljaar 2008-2009 kan de aanvraag vanaf 1 mei worden 
ingediend met formulier CFI-68012.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Donner wil ziekmelding vereenvoudigen 
 
Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een 
wetsvoorstel ingediend om de ziekmeldingsprocedure van werknemers bij het 
UWV te vereenvoudigen. De nieuwe wet zal na behandeling in de Tweede 
Kamer naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.  
 
Het voorstel houdt in dat werkgevers hun zieke werknemer straks pas in de 42e 
week bij het UWV hoeven ziek te melden. Nu moet dat al in de 13e week. Verder 
vervalt de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding). 
Dit is mogelijk doordat het nieuwe tijdstip van ziekmelden beter aansluit op de 
voorlichting van het UWV over het weer aan de slag helpen van werknemers (re-
integratie).  
 
Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42e week een brief als de 
werknemer niet beter is gemeld. In de nieuwe situatie wordt de brief in de 44e week 
gestuurd. Die brief wijst werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-
integratie. In de huidige situatie wordt de brief vaak onnodig verzonden. Werkgevers 
melden hun werknemers namelijk vaak wel ziek in de 13e week, maar vervolgens 
niet meer beter.  
 
Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers die hun zieke werknemer te laat 
aanmelden bij het UWV, straks een boete kunnen krijgen van maximaal 455 euro per 
werknemer. Nu is dat anders geregeld. De huidige verplichte loondoorbetaling voor 
werkgevers na twee jaar ziekte wordt verlengd voor de periode dat de werkgever te 
laat was met ziekmelden.  
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Verder vereenvoudigt Donner de zogenoemde WIA-kennisgeving. Het UWV stuurt 
deze kennisgeving in de 20e ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de 
mogelijkheid een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Innovatieplatform ziet plussen en minnen 
 
Het gaat goed met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat meldt het 
Innovatieplatform in een tussentijdse evaluatie van de 
Kennisinvesteringsagenda 2006-2016. Het platform signaleert echter ook dat 
het op andere terreinen nog niet zo goed gaat als het kabinet zich heeft 
voorgenomen. 
 
Het langetermijndoel van de Kennisinvesteringagenda (KIA), die onder meer is 
ondertekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de VO-
raad, is dat al het aanwezige talent zich kan ontplooien 'zodat Nederland economisch 
kansen pakt en een antwoord biedt op ontwikkelingen als globalisering'.  
 
De KIA wordt jaarlijks geëvalueerd door het Innovatieplatform. Dat is nu voor de 
eerste keer gedaan. Voorzitter van het platform is premier Jan Peter Balkenende. De 
ministers Ronald Plasterk van OCW en Maria van der Hoeven van Economische 
zaken zitten er ook in. Andere leden zijn SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, 
hoogleraar Robbert Dijkgraaf van de Universiteit van Amsterdam en Philipstopman 
Gerard Kleisterlee. 
 
VVE sterk geïntensiveerd 
In de eerste tussentijdse evaluatie van de KIA krijgt de voorschoolse educatie voor 
achterstandsleerlingen een plusje. Het VVE-beleid is sterk geïntensiveerd. Aandacht 
blijft echter vereist, zo stelt het Innovatieplatform, omdat de 100 procentambitie nog 
niet is bereikt. Een minpunt is dat er voor de VVE geen taaltoets komt. 
 
Het Innovatieplatform beoordeelt de verbetering van de carrièremogelijkheden voor 
leraren als positief. Het Actieplan LeerKracht geeft volgens het platform een scherpe 
analyse van de problemen die leraren ervaren en zet in op oplossingen. Daarbij 
noemt het platform de investering van ruim 1 miljard euro van minister Plasterk. 
 
Horzizontaal/verticaal 
De verschuiving van het toezicht op scholen naar 'horizontaal' is positief ontvangen. 
Maar het Innovatieplatform tekent hierbij aan dat de commissie-Dijsselbloem vooral 
aandacht vraagt voor een versterking van het 'verticale' toezicht door de Inspectie. 
Het platform meldt ook dat het nog niet zo goed gaat met het creëren van 
experimenteerruimte voor regelvrije scholen. 'Onderwijsvernieuwingen blijven 
noodzakelijk, maar evidence based en bottom up’, zo staat in de evaluatie. 
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Het platform vindt verder dat er meer aandacht moet komen voor investeringen in 
ICT om leraren meer ruimte te bieden voor onderwijs. Momenteel worden kansen 
nog onvoldoende benut. De doorstroom van vmbo naar havo en hbo is verbeterd, 
maar de handhaving is nog een probleem.  
 
Het platform is positief over de ruimte die scholen krijgen door uit te gaan van 
eindtermen, zonder dat van bovenaf wordt opgelegd hoe scholen die termen moeten 
bereiken. De commissie-Dijsselbloem ondersteunt deze visie. 
 
Deze en andere punten staan in de powerpointpresentatie van de evaluatie, die u 
kunt vinden in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Kwaliteit> 
Innovatie). In het bericht op www.vosabb.nl staat ook een link naar de website van 
het Innovatieplatform.  
 
 
Schoolvoorbeeld van kwaliteitsverbetering 
 
Op de Britse website www.teachers.tv staat een mooi voorbeeld van een zeer 
zwakke school in een Londense achterstandswijk die na een ingrijpend 
verbeteringsproces weer goed functioneert. Senior beleidsmedewerker Sicco 
Baas van VOS/ABB zegt dat deze school laat zien hoe het op meer plaatsen 
zou moeten. 
 
Teachers.tv is een interactieve website van een onafhankelijk mediabedrijf in 
Londen. De website wordt ondersteund door het Britse ministerie van Jeugd, 
Onderwijs en Gezin. Op de website staan veel filmpjes van scholen die laten zien wat 
zij doen. Een van de filmpjes gaat over de Toll Gate Primary School in een 
achterstandswijk in Oost-Londen.  
 
Deze school is in vier jaar tijd veranderd van een mistroostig gebouw, waar de 
onderwijskwaliteit veel te wensen overliet, in een aantrekkelijke school waar de 
ouders weer vertrouwen in hebben. Schooldirecteur Tom Canning vertelt in het 
filmpje hoe dat is gelukt. Zo zijn de buitenspeelruimten en het interieur van de school 
grondig opgeknapt. Ook is er veel geïnvesteerd in kwalitatief goed personeel.  
 
Alles in zich 
Sicco Baas reageert enthousiast: 'De aanpak van deze school heeft volgens mij alles 
in zich voor het verbeteren van een ZZS. Bijvoorbeeld de bewaking van de 
leeropbrengsten. Kinderen die op hetzelfde niveau blijven, worden gesignaleerd en 
zijn onderwerp voor bespreking - kinderen die achteruitgaan uiteraard ook. De 
directeur weet duidelijk wat hij wil, heeft een plan en voert dit stap voor stap uit.' 
 
Baas wijst er ook op dat er is geïnvesteerd in excellente leraren. 'Die moet je 
natuurlijk wel betalen, maar het bestuur is deze uitdaging aangegaan. Bovendien zijn 
de wijze van lesgeven en de lesopbouw vastgelegd. De uitvoering wordt bewaakt 
door de directeur. Er is bovendien veel gedaan om de uitstraling van het gebouw te 
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verbeteren, zowel binnen als buiten. Leerlingen geven duidelijk aan dat zij dit zeer 
waarderen.' 
 
Directeur bij de poort 
'Er is ook weer vertrouwen van de ouders. Een moeder geeft in het filmpje aan dat zij 
weet dat de school er is voor haar kind. Wat ik ook heel goed vind, is dat de directeur 
bij de poort van het plein staat. Hij is op die manier direct aanspreekbaar voor de 
ouders en de kinderen', aldus Baas. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Kwaliteit) staat een link naar het filmpje op 
Teachers.tv  
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 
 
Vacatures 
 
Directeur obs in Gasselternijveen 
Directeur obs in Maasdam 
Afdelingsdirecteur vmbo in Rotterdam 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (homepage) 
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