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Extra bijeenkomsten WGA-regeling 
 
Vanwege de grote belangstelling voor het eigenrisicodragerschap in het kader van de 
WGA-regeling organiseert VOS/ABB op 17 april in Utrecht twee extra 
informatiebijeenkomsten. Er worden twee bijeenkomsten gehouden, één in de ochtend 
en één in de middag. U kunt zich snel en gemakkelijk digitaal opgeven via 
www.vosabb.nl. Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Reageer dus snel! 
 
De WGA-regeling wordt de komende jaren volledig privaat uitgevoerd. Dat staat in het 
regeerakkoord dat de coalitiepartijen hebben ondertekend. Omdat dit gevolgen heeft voor 
scholen, zijn de informatiebijeenkomsten over eigenriscodragerschap van VOS/ABB 
interessant. Daar kunnen leden een beeld krijgen van de factoren die van belang zijn om 
een goede afweging te kunnen maken.  
 
De bepaling in het regeerakkoord betekent dat u straks nog twee keuzes hebt: volledig 
eigenrisicodrager worden of de WGA-uitkeringen bij een private verzekeraar 
onderbrengen. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin het bestuur 'gewoon' bij 
het UWV aangesloten kan blijven en de keuze om eigenrisicodrager te worden vaak een 
beleidsmatige en financiële afweging is.  
 
Tijdens de bijeenkomsten die op 15 maart werden gehouden, is onder meer gerekend 
met de VOS/ABB-rekentool. Hiermee werd voor een aantal schoolbesturen meteen 
duidelijk dat het eigenrisicodragerschap in hun geval aanzienlijke financiële voordelen 
kan opleveren.  
 
Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl  
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Nieuw dossier: Bedrijfsvoering 
 
Een van de kernthema’s waar VOS/ABB dit jaar veel aandacht aan besteedt, is 
Bedrijfsvoering. Daarom is er op www.vosabb.nl voor dit kernthema een apart dossier 
gemaakt. Het maakt onderdeel uit van het dossier Financiën, waartoe ook de dossiers 
Lumpsum en Schoolkosten behoren. 
 
Op 1 augustus 2006 werd de lumpsumfinanciering als laatste ingevoerd in het primair 
onderwijs. In de periode 2004-2006 is daar veel aandacht aan besteed in de vorm van 
voorlichting en ondersteuning. Lumpsum PO was en is een kernthema van VOS/ABB met 
een apart dossier op www.vosabb.nl.  
 
Nu is het zaak de aandacht te verleggen naar voorlichting over en ondersteuning bij de 
bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties. Voor dit kernthema is daarom een apart 
dossier Bedrijfsvoering ingericht, dat is gevuld met nieuws, achtergrondinformatie, 
modellen, instrumenten en brochures.  
 
Het kernthema richt zich niet alleen op het primair onderwijs. Ook het voortgezet 
onderwijs zal de komende maanden ruim aan bod komen in het nieuwe subdossier.  
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-
405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl  
 
 

Herbeoordeelde WAO'ers krijgen meer tijd  
   
De Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) is 
aangepast. Voor de werkgevers en werknemers in het onderwijs betekent deze 
aanpassing dat ze meer tijd kunnen nemen om tot passende maatwerkafspraken te 
komen. 
 
Het gaat om WAO'ers voor wie na herkeuring een hoger arbeidsgeschiktheidspercentage 
is vastgesteld. De werkgever is dan verplicht een uitbreiding van de werktijd aan te 
bieden conform de restcapaciteit. Door de nieuwe aanpassing kunnen deze WAO'ers, die 
door de herbeoordelingsoperatie een lagere of geen WAO-uitkering meer krijgen, voortaan 
maximaal twaalf maanden een aanvulling krijgen op het inkomen. Deze periode was zes 
maanden. De aanpassing geldt zowel voor mensen die nu al een tegemoetkoming krijgen 
als voor nieuwe aanvragen. 
 
De overheid wilde niet wachten tot alle WAO-maatregelen uit het coalitieakkoord zijn 
uitgewerkt. WAO'ers van wie de TRI binnenkort afloopt, zouden dan geen baat hebben 
bij de aanpassingen in het coalitieakkoord. Door de aanpassing hebben mensen meer 
tijd voor re-integratie en goede ondersteuning. 
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Voorwaarde is wel dat deze (ex-)WAO'ers geen recht hebben op een 
werkloosheidsuitkering of dat die uitkering korter duurt dan twaalf maanden. Een andere 
belangrijke voorwaarde is dat zij meewerken aan het vinden van een baan.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl  
 
  

Brochure over positie van ouders 
 
De Werkgroep Ouderbetrokkenheid, waarin VOS/ABB is vertegenwoordigd, heeft een 
brochure samengesteld over de positie van de ouders in het onderwijs. 
 
De brochure beschrijft op basis van wet- en regelgeving de rechten met betrekking tot 
toelating, informatie, kwaliteit, zorg, participatie en good governance.  
 
Knelpunten? 
In paragraaf 2.1.3 van de brochure (Rechtspositie ouders rondom toelating) wordt een 
aantal knelpunten rondom de toelating van leerlingen op scholen geschetst. Daarbij 
wordt in de tekst aangegeven dat deze knelpunten zich met name voordoen in het 
openbaar onderwijs.  
 
Het Expertise Centrum voor het Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB acht die 
conclusie onjuist. Het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk. Mede daardoor 
zullen wachtlijsten en andere in de brochure gesignaleerde knelpunten zich juist in 
mindere mate voordoen. 
 
Verwezen wordt naar de katernen 7 en 8 van VOS/ABB over de toelating en verwijdering 
van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, waar uitgebreider op deze 
onderwerpen wordt ingegaan. 
 
Intentieverklaring 
De Werkgroep Ouderbetrokkenheid geeft namens VOS/ABB en de andere landelijke 
onderwijsorganisaties invulling aan de intentieverklaring voor versterking van de 
ouderbetrokkenheid. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van ouder-, leerlingen-, 
personeels- en besturenorganisaties.  
 
U vindt de brochure in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
School en omgeving). Ook kunt u de brochure tegen verzendkosten bestellen bij de 
secretaris van de werkgroep: Joanneke Niels, 070-3568619, j.niels@bkonet.nl.  
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
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Korting op congres over zorgplicht 
 
Leden van VOS/ABB krijgen korting op het congres 'Zorgplicht passend onderwijs' dat 
Elsevier op 30 mei organiseert. Een van de sprekers is Henk Keesenberg, de expert 
van VOS/ABB op het gebied van de zorgplicht en passend onderwijs.  
 
Ook Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg, houdt 
een inleiding, naast vele andere deskundigen.  
 
 
 
Aan de orde komen onderwerpen als: 
 
* juridische gevolgen van zorgplicht en passend onderwijs 
  
* bekostigingsmethoden 
 
* voortgang van de verschillende veldinitiatieven 
 
* voorwaarden invulling zorgplicht 
 
* behoefte van leerlingen en wensen en invloed van ouders 
 
De dag is gericht op praktische handreikingen voor financiën, beleid en samenwerking. 
Het programma in Meeting Plaza Maarssen duurt van 9 tot 17 uur. Deelname kost 
normaal gesproken 599 euro, maar voor leden van VOS/ABB geldt het gereduceerde 
tarief van 499 euro (exclusief btw). Zie ook de advertorial in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl.  
 
 

Conferentie Collectief Inclusief 
 
Op maandag 4 juni wordt in De Reehorst in Ede de conferentie Collectief Inclusief 
gehouden. Deze bijeenkomst gaat over Inclusief Onderwijs in Nederland en 
Vlaanderen.  
 
De doelgroep bestaat uit mensen uit onder meer het onderwijs die mee willen werken 
aan een 'inclusieve' en gevarieerde samenleving, te beginnen bij de school. De 
conferentie duurt de hele dag. Deelname kost 150 euro per persoon. In de flyer in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (Agenda) staat meer informatie. 
 
Zie ook www.collectief-inclusief.nl  
 
 

 4

http://www.vosabb.nl/
http://www.vosabb.nl/
http://www.collectief-inclusief.nl/


 
Nieuwsbrief PO nr. 7 – 26 maart 2007  
 

Eerste e-mailnieuwsbrief ECOO verstuurd 
 
De eerste maandelijkse e-mailnieuwsbrief van het Expertisecentrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB is vorige week verzonden.  
 
De openbare scholen en schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen de e-
mailnieuwsbrief van het ECOO maandelijks toegestuurd krijgen naast de reguliere 
wekelijkse e-mailnieuwsbrief van VOS/ABB.  
 
Een deel van de berichtgeving komt overeen met die in de reguliere VOS/ABB-
nieuwsbrieven. In die nieuwsbrieven staat informatie voor alle werkgevers in het 
onderwijs. De ECOO-nieuwsbrief bevat meer nieuws specifiek voor openbare scholen. 
 
Het ECOO is sinds 1 januari actief. Het expertisecentrum valt onder VOS/ABB, dat zich 
niet alleen op de openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs richt, maar 
ook op alle andere po- en vo-scholen die zich algemeen toegankelijk noemen. 
 
Meer informatie over het ECOO vindt u op www.ecoo.nl. In dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management) kunt u doorklikken naar de ECOO-
nieuwsbrief. 
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
 
 

Vacatures 
 
Directeur gezocht in Hindeloopen 
Directeur gezocht in Capelle aan den IJssel 
Twee directeuren in deeltijd in Oosterhout 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (homepage) 
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