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VOS/ABB adviseert over imagocampagne Emmen 

Het openbaar onderwijs in Emmen gaat zich beter profileren. Algemeen 
directeur Gerhard Groen van het openbaar primair onderwijs in de gemeente 
Emmen geeft op RTV Drenthe een toelichting op de imagocampagne, waarover 
VOS/ABB een advies heeft uitgebracht. 

Het openbaar primair onderwijs ondervindt in Emmen concurrentie van de 
protestants-christelijke en katholieke basisscholen. De imagocampagne is er mede 
op gericht om met goede informatievoorziening ouders ervan te overtuigen dat juist 
de openbare basisscholen een kwalitatief goede keuze zijn, zo 
vertelt algemeen directeur Gerhard Groen op RTV Drenthe.  

De imagocampagne in de gemeente Emmen volgt op een advies van VOS/ABB, dat 
mede is opgesteld door adviseur Ankie Knijnenburg. In het maartnummer van Over 
Onderwijs laat Knijnenburg zien wat haar als adviseur van VOS/ABB motiveert. Zij 
gaat daarbij onder meer in op het Drentse advies.  

In het maartnummer van het VOS/ABB-blad staat ook een artikel over de bestuurlijke 
samenwerking van het openbaar primair onderwijs in Drenthe. Verenigingssecretaris 
Saakje Berkenbosch van Prisma-Drenthe vertelt in het blad dat de samenwerking 
onder meer gericht is op imagoverbetering. 
 
Informatie: Ankie Knijnenburg, 06-12928576, aknijnenburg@vosabbconsulting.nl  
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Gedragsregels over sponsoring van scholen 

Onderwijs- en oudersorganisaties, het ministerie van OCW, 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de Consumentenbond hebben het 
Convenant Sponsoring ondertekend. Er staan gedragsregels in over het 
afsluiten van sponsorcontracten. Het convenant richt zich op het primair en 
voortgezet onderwijs. 

Het convenant is een aanscherping van eerder gemaakte afspraken over sponsoring 
in het onderwijs. Belangrijkste nieuwe afspraak is dat ouders, leerlingen en 
leraren via de medezeggenschapsraden meer te zeggen krijgen. De Inspectie van 
het Onderwijs gaat toezien op de naleving van de gedragsregels. Er is ook 
afgesproken dat sponsoring van scholen erop gericht moet zijn een gezonde 
levensstijl van leerlingen te bevorderen. Bovendien mag de kerntaak van het 
onderwijs door sponsoring niet in gevaar komen.  

Het Convenant Sponsoring is ondertekend door het ministerie van OCW, de 
algemene besturenorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO), de vakorganisaties AOb, CNV Onderwijs en AVS, de 
ouderorganisaties LOBO, NKO en Ouders&Coo, het Landelijk Aktie Komittee 
Scholieren (LAKS), de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, de 
Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) en de Consumentenbond. 
 
Hulp bij sponsoring via VOS/ABB 
VOS/ABB heeft vorig jaar voor haar leden een samenwerkingscontract gesloten met 
het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF). VOS/ABB-leden kunnen 
tegen gereduceerd tarief lid worden van het ISF, waarbij ruim 300 non-
profitorganisaties zijn aangesloten.  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën) staat een link naar meer 
informatie over de samenwerking met het ISF. 

 

SGP/ChristenUnie pleit voor openbaar onderwijs 

De ChristenUnie en de SGP in de Eerste Kamer vinden het van groot belang dat 
er overal voldoende openbaar onderwijs is. Dat heeft senator Remmelt de Boer 
dinsdag namens beide partijen gezegd in het Eerste Kamerdebat, waarin de 
onderwijsbegroting werd goedgekeurd. 

'Onze fracties hechten aan ons onderwijsbestel en dus ook aan een voldoende 
aanwezig zijn van openbaar onderwijs', zei De Boer tijdens het debat, waarbij 
minister Ronald Plasterk en de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van 
Bijsterveldt van OCW aanwezig waren.  
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De Boer ging ook in op de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en 
bestuurlijke schaalvergroting. In dit licht verwees hij naar het rapport 'Stand van 
Educatief Nederland 2009' van de Onderwijsraad. In dat rapport staat dat de 
bestuurlijke variëteit 'zorgelijk' is. 
 
Artikel 23 
Ook Tof Thissen van GroenLinks kwam aan het woord. Hij ging in op de aanpak van 
de segregatie. Thissen pleitte ervoor om niet al te strak vast te houden aan de letter 
van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Volgens hem moet er 
een Deltawet komen om de integratie in het onderwijs te bevorderen. 
 
Staatssecretaris Dijksma had het ook over de integratie. Zij ging in op het 
spreidingsplan van de gemeente Nijmegen. Daar moeten ouders hun  kinderen 
opgeven bij een centraal meldpunt, waar ze hun voorkeur kunnen uitspreken voor 
bepaalde basisscholen. Vervolgens wordt op basis van beschikbare plaatsen een 
keuze gemaakt. Uitgangspunt is dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. 
 
Tegenmacht 
PvdA-Eerste Kamerlid Marijke Linthorst zei tijdens het onderwijsdebat in de Eerste 
Kamer dat gemeentebesturen meer een tegenmacht moeten 
vormen tegen schoolbesturen. Zij wil dat de rol van de gemeenten groter wordt, 
omdat veel achterstanden in het onderwijs volgens haar geen onderwijskundige 
maar een maatschappelijke achtergrond hebben. Linthorst wil graag dat het 
schoolmaatschappelijke werk weer wordt versterkt. 

 

Taskforce werkt aan diversiteit in schoolbesturen 

De bestuurskamers van scholen worden nog te veel gedomineerd door witte, 
45plus-mannen. Daar moet de Taskforce Diversiteit Schoolgebesturen 
verandering in brengen. Tijdens een 'diner pensant' breidde de Taskforce zijn 
eigen expertise onlangs uit met die van ruim dertig genodigden.  

Hoe krijgen we schoolbesturen zover dat ze ruimte maken voor goede bi-culturele 
bestuurskandidaten? Hoe komen we de bestuurskamers binnen en hoe leggen we 
besturen uit dat ze iets missen?  

Over die vragen wisselde een gezelschap schoolbestuurders en vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties uit het onderwijs en gemeenten van gedachten, op 
uitnodiging van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen.  Dat gebeurde op 12 
februari tijdens een diner in Den Haag. Ook Joop Vlaanderen van VOS/ABB, lid van 
de Taskforce, was erbij en dacht mee. Belangrijkste aanbevelingen: meer netwerken, 
‘warme contacten’ gebruiken, voorbeelden laten zien van best practices en het lef 
hebben om te werven op verschil.  
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In 2007 hadden slechts 250 van de tienduizend schoolbestuurders een bi-culturele 
achtergrond. Reden voor staatssecretaris Dijksma om in juni vorig jaar de Taskforce 
Diversiteit Schoolbesturen in te stellen, onder voorzitterschap van oud-
staatssecretaris Bruno Bruins.  

De Taskforce heeft de opdracht voor eind 2009 dertig geslaagde ‘koppelingen’ 
tussen vacatures en geschikte bi-culturele bestuurskandidaten tot stand te brengen. 
Dat is nodig, vindt Dijksma, omdat de achtergrond van kinderen verandert en 
schoolbesturen de leerlingenpopulatie horen te weerspiegelen. Omdat dat goed is 
voor de herkenning en erkenning en rolmodellen laten zien dat je alles kunt worden. 
Omdat schoolbesturen nu talent laten liggen en daarmee kansen missen, aldus 
Dijksma.  

Hoogopgeleide bi-culturele kandidaten zijn er genoeg, zeker in de tweede generatie. 
Het probleem zit hem erin toegang te verkrijgen tot de kringen van blanke, 
middelbare mannen. Procedures en de manier waarop in advertenties eisen worden 
geformuleerd, vormen een struikelblok. Ze zijn geschreven voor een witte 
samenleving en sluiten dus hele groepen uit. Dan kunnen van de 24 reacties op een 
vacature er inderdaad 22 van witte mannen zijn, zoals de ervaring was van een van 
de deelnemers.  

‘Cultuurverschil maakt mensen onrustig’, zo stelde Ruben Gowricharn, hoogleraar 
sociale cohesie aan de Universiteit van Tilburg. ‘We zoeken altijd naar 
overeenkomsten. Maar waarom? Als je zoekt naar culturele diversiteit, zoek je 
impliciet naar stekeligheid en die stekeligheid zul je moeten accepteren. Als in 
advertenties staat: gevoel hebben voor bestuurlijke en sociale vaardigheden, dan 
betekent dat dat je gepokt en gemazeld moet zijn binnen de bestaande 
bestuurscultuur en gerekruteerd wordt uit de bestaande status quo. Ik denk dat daar 
een breekijzer in gevonden moet worden.’  

Bruno Bruins benadrukt het belang van het creëren van bewustzijn bij besturen: 
‘Diversiteit in het bestuur betekent rijkdom, omdat andere zienswijzen en 
invalshoeken worden toegevoegd en besturen contact kunnen leggen met mensen 
die anders moeilijk te bereiken zijn. Die boodschap wil de Taskforce overbrengen.’ 
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl  
 
 
Crisis verzachten met versnelde nieuwbouw scholen 

Verscheidene gemeenten overwegen nieuwbouwplannen voor scholen naar 
voren te halen om de negatieve gevolgen van de economische crisis te 
verzachten. 

De gemeente Dordrecht wil eerder dan gepland beginnen met de bouw van 
zes schoolgebouwen. De maatregel is bedoeld om de negatieve gevolgen van de 
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crisis voor de bouwsector te dempen. Het is nog niet bekend welke scholen in 
Dordrecht eerder dan gepland nieuwe huisvesting kunnen verwachten.  

Ook de gemeente Amsterdam denkt erover na om plannen voor onderwijshuisvesting 
naar voren te schuiven. Hetzelfde gebeurt mogelijk in de gemeente Zwolle. Er zijn in 
diverse gemeenten ook plannen om schoolgebouwen op een eerder moment dan 
gepland te isoleren voor een lager energiegebruik. 
 
Verenigingssecretaris Ritske van der Veen van VOS/ABB spreekt van goede 
initiatieven. Hij is vooral positief over het voorbeeld van de versnelde isolatie van 
schoolgebouwen. Omdat dergelijke projecten niet zo groot zijn, kunnen ze al op korte 
termijn effect hebben.  

Van der Veen wijst erop dat vanwege de ingewikkelde en tijdrovende Europese 
aanbestedingsregels het naar voren halen van nieuwbouwplannen pas op langere 
termijn resultaat zal hebben. 
 
Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl  

 

WEC-Raad bezorgd over bezuinigingen op AWBZ 

Bezuinigingen op de AWBZ hebben onacceptabele gevolgen voor het 
onderwijs aan leerlingen met comlexe (vaak meervoudige) handicaps. Dat 
schrijft de WEC-Raad in een brief aan de staatssecretarissen Sharon Dijksma 
van OCW en Jet Bussemaker van VWS. 

De WEC-Raad wijst erop dat het reguliere onderwijsbudget onvoldoende is voor 
kinderen met ernstige handicaps. Zij hebben extra ondersteuning nodig, maar die 
dreigt te verdwijnen door wijzigingen in de AWBZ. Daarmee komt het recht op 
speciaal onderwijs 'zwaar onder druk te staan', aldus de WEC-Raad.  

Met geld uit de AWBZ krijgen nu 2500 tot 3000 gehandicapte leerlingen extra 
ondersteuning. Door de bezuinigingen op de AWBZ zal het overgrote deel van deze 
kinderen buiten de boot vallen. Schooldirecties zullen worden gedwongen om de 
begeleiding stop te zetten, zo stelt de WEC-Raad.  

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Onderiwjs en zorg) staat een link naar meer 
informatie. 
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Aandeel vrouwelijke onderwijsmanagers neemt toe 

De laatste jaren zijn er meer vrouwen in het onderwijsmanagement gaan 
werken. Dat staat in de Emancipatiemonitor 2008 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP). 

Het SCP signaleert tussen 2003 en 2007 vooral in de non-profitsector een groei van 
het aantal vrouwelijke managers, en dan met name in de gezondheids- en 
welzijnssector. Daar nam het aandeel vrouwelijke managers toe van 53 tot 59 
procent.  

In het onderwijs was ook een stijging te zien, maar het aandeel vrouwelijke 
managers is er nog steeds beduidend lager dan in de gezondheids- en 
welzijnssector. Het aandeel vrouwen in het onderwijsmanagement nam toe van 
27 tot 32 procent. 
 
De industrie en de bouw zijn met 4 procent de sectoren met de minste vrouwelijke 
managers.  

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) staat een link naar 
het SCP-rapport. 

 

Gratis informatiemiddagen over combinatiefuncties 

In maart en april vinden op vier plaatsen in het land gratis 
middagbijeenkomsten plaats over combinatiefuncties in het onderwijs. De 
bijeenkomsten staan in het kader van de Regeling impuls brede school en zijn 
bedoeld voor directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. 

Tijdens de bijeenkomsten komt u alles te weten over mogelijke 
combinatiefuncties. Zo ontvangt u informatie over de rechtspositie van de 
combinatiefunctionaris en een concreet stappenplan om combinatiefuncties binnen 
uw school te creëren.  
 
Bovendien maakt u kennis met verschillende combinatiefunctionarissen, zoals een 
vakdocent gymnastiek die ook training geeft bij de plaatselijke sportvereniging, een 
docent drama die eveneens werkzaam is in de schouwburg en een een medewerker 
voor de tussenschoolse opvang die tevens werkt bij de kinderopvang.  
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Er zijn tijdens de bijeenkomst vijf workshops over de volgende onderwerpen:  

* De relatie tussen school en sportvereniging 
* De brede school, combifuncties en personeelsbeleid 
* Rechtspositie, werkgeverschap en functieprofielen combifuncties 
* De relatie tussen school en culturele instelling 
* De inrichting van combifuncties in het voortgezet onderwijs 
 
De data en locaties van de middagbijeenkomsten:  

* 11 maart in Apeldoorn  
* 18 maart in Haarlem  
* 25 maart in Tilburg  
* 1 april in Nieuwegein  

De bijeenkomsten duren van 13 uur tot uiterlijk 16.15 uur. Aanmelden kan via 
www.combifunctiesonderwijs.nl.  

Informatie: Maryse Ramselaar, 070-3315252, info@combifunctiesonderwijs.nl 

 

Webdiscussie: lerarentekort en onderwijskwaliteit 

De Onderwijsraad organiseert een webdiscussie, waarin leraren hun mening 
kunen geven over de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. 

De webdiscussie gaat over de vraag hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden 
gehandhaafd, gelet op de verwachte lerarentekorten. De oplossing kan liggen in een 
efficiëntere besteding van de beschikbare tijd en talenten. De Onderwijsraad wil 
mede op basis van de meningen die in de webdiscussie aan bod komen, een 
advies opstellen.  
 
Als u wilt meedoen aan de webdiscussie, kunt u zich tot 2 maart opgeven door een 
mailtje te sturen aan secretariaat@onderwijsraad.nl, onder vermelding van 
'webdiscussie leraren'. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging om aan de discussie 
mee te doen.  

 

Praktische informatie in virtueel kinderdagverblijf 

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft op zijn website een virtueel 
kinderdagverblijf (vkd) geopend. Dit is een digitale tool met actuele wet- en 
regelgeving voor kinderopvangaccommodatie. Daardoor is het vkd ook 
interessant voor scholen die kinderopvang inrichten. 
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Het virtuele kinderdagverblijf is vorige week geopend. Het is bestemd voor iedereen 
die te maken heeft met huisvesting voor kinderopvang: kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen, primair onderwijs, maar ook architecten en gemeenten.  

Een bezoeker van het vkd navigeert eenvoudig via visuele ondersteuning van de ene 
naar de andere 'ruimte'. Daarin is actuele informatie beschikbaar over onder meer de 
arbowet, het bouwbesluit, ergonomie-eisen en over de beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang.  

Het virtuele kinderdagverblijf is te openen via de startpagina van het Waarborgfonds: 
www.waarborgfondskinderopvang.nl 
 
 
Onderwijs zakt op prioriteitenlijst Nederlander 
 
Onderwijs zit niet meer in de top drie van prioriteiten waaraan het kabinet 
volgens de gemiddelde Nederland aandacht aan moet besteden. Dat blijkt uit 
het jaarlijkse Regeringsrapport van het Algemeen Dagblad (AD). 

Vorig jaar stond onderwijs nog op nummer 1 op het prioriteitenlijstje van de 
Nederlanders, gevolgd door criminaliteitsbestrijding en de gezondheidszorg. Dit 
jaar is de kwaliteit van de gezondheidszorg de grootste prioriteit, gevolgd door het 
behoud van werkgelegenheid en de bestrijding van de economische crisis. 
 
Uit de peiling van het AD komt ook naar voren dat bijna negen van de tien mensen 
het een goede zaak vinden dat het kabinet de eindexameneisen in het voortgezet 
onderwijs aanscherpt.  

Het AD concludeert op basis van de peiling dat de Nederlanders het kabinet een 
onvoldoende geven voor de aanpak van de crisis. 

 
Onderwijsraad: 'Geheugen van het onderwijs'  

De Onderwijsraad heeft ter gelegenheid van zijn 90-jarig bestaan een nieuwe 
website geopend: Geheugen van het onderwijs. Daarop staat een royale 
selectie van de duizenden adviezen die de Onderwijsraad tussen 1919 en 2009 
uitgaf. Minister Ronald Plasterk van OCW heeft eerste een kijkje genomen op 
www.onderwijserfgoed.nl. 

De uitverkoren publicaties zijn geordend in thema’s en periodes. Alle belangrijke 
onderwerpen komen aan bod, in alle onderwijssectoren: primair, voortgezet en hoger 
onderwijs, en volwasseneneducatie.  

Daarmee krijgt de bezoeker van de site in een oogopslag zicht op de fascinerende 
ontwikkelingen die het Nederlandse onderwijs doormaakte in bijna een eeuw tijd. 
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Sommige vernieuwingen bleken (bijzonder) consistent, andere ondergingen een 
metamorfose. In zijn rol als adviseur van regering en parlement heeft de 
Onderwijsraad hieraan bijgedragen.   

De bezoeker kan daarom met allerlei vragen op de nieuwe website terecht. Wanneer 
ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de 
Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het 
wetenschappelijk onderwijs?  De Onderwijsraad heeft het antwoord.  

Adrie van der Rest, secretaris van de Onderwijsraad: “Het 90-jarig bestaan van de 
raad is een goed moment om alle adviezen – ook degene die in het verleden lange 
tijd niet openbaar waren – digitaal te ontsluiten. Via onze erfgoedsite wordt zichtbaar 
welke thema’s vroeger speelden en welke nu belangrijk zijn.” 
 
”Ook kun je de ontwikkelingen zien die zich daarin hebben voorgedaan. Het 
digitaliseren van onze adviezen is het begin. We hebben de ambitie de site uit te 
breiden met de verslagen van de inspectie van het onderwijs, oude schoolboeken en 
prenten, de belangrijke beleidsstukken van bewindslieden én parlementaire 
verslagen van de besprekingen daarvan”, aldus Van der Rest.   

De website ‘Geheugen van het onderwijs’ is te bekijken op het adres 
www.onderwijserfgoed.nl.  
 

Vacatures 

Twee directeuren voor openbare basisscholen in Balk en Pingjum 
Advocaat arbeidsrecht/ambtenarenrecht bij VOS/ABB in Woerden 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>Personeel 
gezocht). 
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