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Taalbus helpt scholen bij kwaliteitsverbetering 

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft deze week in Den Haag het startsein 
gegeven voor de Taalbus. Dat gebeurde op de openbare Helen 
Parkhurstschool, die de bus als eerste op bezoek kreeg. De Taalbus, die is 
ingericht met taalmaterialen en wordt bemand door taalexperts, is onderdeel 
van een omvangrijk project om het taal- en rekenonderwijs op basisscholen te 
verbeteren. 

Basisscholen kunnen een bezoek van de Taalbus aanvragen. De taalexperts komen 
dan een dag werken met een klas leerlingen én de betreffende leerkracht. Het is de 
bedoeling dat de leerkrachten hierdoor worden geïnspireerd om anders en meer 
opbrengstgericht te gaan werken. Na de zomer komt er ook een Rekenbus.  

Het programma 'Alle scholen in beweging', waar de Taalbus deel van uitmaakt, is in 
opdracht van de PO-Raad ontwikkeld door een samenwerkingsverband van 
landelijke pedagogische centra (APS, CPS en KPC) en alle 
schoolbegeleidingsdiensten die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Edventure. 
Doel is de scholen professioneel te ondersteunen bij de verbetering van hun taal- en 
rekenonderwijs.  

"Basisscholen hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden", zei staatssecretaris 
Dijksma bij de lancering van de Taalbus. "Via laagdrempelige initiatieven zoals de 
Taalbus kunnen scholen leren van elkaar". De materialen en de informatie in de bus 
komen dan ook van scholen die al wat verder zijn met een verbetertraject en met hun 
aanpak bewezen resultaat hebben geboekt.  

Na de zomer komt er ook een digitaal platform voor de scholen beschikbaar met 
schoolvoorbeelden en een discussieplatform. Deze website wordt ontwikkeld in 
samenwerking met Kennisnet. 'Het is redelijk uniek dat er zo'n brede samenwerking 
is voor dit project", zegt Marieke van Osch, woordvoerster van Edventure. "We 
hebben er dan ook grote verwachtingen van".   
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Scholen kunnen straks via vouchers op de website www.edventure. inschrijven voor 
een bezoek van de Taalbus. Wie de Taalbus nu al wil bestellen, kan een mailtje 
sturen aan taalbus@schoolaanzet.nl.   

                     

Subsidie voor opbrengstgerichte schoolbesturen 

Twintig schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen een subsidie van 
25.000 euro krijgen voor een gerichte aanpak van opbrengstgericht werken. 
Deze subsidie is tot 1 september aan te vragen bij het Projectbureau Kwaliteit 
van de PO-Raad. 

Het gaat hier om de Op Maat-trajecten Opbrengstgericht werken, bedoeld om 
kansrijke trajecten op dit gebied een impuls te geven. Opbrengstgericht werken 
betekent dat leraren zich in het bijzonder op leeropbrengsten zouden moeten 
focussen. Toetsresultaten spelen daarin een rol, maar ook de dagelijkse praktijk van 
observeren van leerlingen, nakijken van werk en dergelijke.  

Scholen en besturen die al langer werken aan de verbetering van hun taal- en 
rekenonderwijs krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om hun werkwijze te 
verbeteren. Resultaten en succesvolle opbrengsten van de trajecten worden breed 
verspreid naar alle scholen.  

Aanmelden kan via het format op de website van School aan Zet. Daar staat ook 
meer informatie.  

Vorig jaar hebben ook 20 besturen een Op Maat-subsidie gekregen. Op de website 
van School aan Zet staat waar deze schoolbesturen mee bezig zijn. In de meeste 
gevallen gaat hem verbetering van de onderwijsresultaten op het gebied van taal en 
rekenen en het handelen van de leerkracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van data 
uit het leerlingvolgsysteem en evaluatierapportages. 

 

 Regionale conferenties Passend Onderwijs 

Het Infopunt Passend Onderwijs organiseert in september en oktober tien 
regionale middagconferenties in het hele land, van Heerenveen tot Roermond. 
Op het programma staan een inleiding over de actuele ontwikkelingen en tien 
workshops in twee rondes. 

Alle conferenties richten zich op een breed publiek van bestuur, directieleden, 
leerkrachten, zorgfunctionarissen in en om de scholen voor PO, VO, SO en MBO, 
maar zijn ook bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de educatieve 
dienstverlening, ouders, instellingen voor jeugdzorg, gemeentefunctionarissen, 
politiek en vakorganisaties.  
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Het programma begint steeds om 12 uur en duurt tot 17 uur. Het workshopaanbod 
verschilt per regionale conferentie, maar er komen altijd onderwerpen aan bod die 
van belang zijn voor het vormgeven van Passend Onderwijs op regionaal niveau. 
Ook goede praktijkvoorbeelden komen aan de orde.  

Na afloop van de workshops is er de 'Passend Onderwijs Vraagbaak' waarbij u uw 
vragen kunt stellen aan een expert. Het volledige programma, met het 
workshopaanbod per conferentie, kunt u downloaden  van www.vosabb.nl (dossier 
passend onderwijs). 

Conferentiedata Hieronder treft u in chronologische volgorde het schema met de 
conferentiedata en –plaatsen.   

Passend 
Onderwijs 
Regio 

Conferentiedata Plaats en Locatie 

E Noord West dinsdag  8 
september 

Aristo Amsterdam 

A Noord donderdag 10 
september 

Abe Lenstra stadion Heerenveen 

F Midden 
West I 

dinsdag 15 
september 

Galgenwaard Utrecht 

B Noord Oost woensdag 16 
september 

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 

D Midden maandag 21 
september 

Reehorst Ede 

C Midden 
Oost 

maandag 28 
september 

Hanzehof Zutphen 

I Zuid West dinsdag 6 oktober Hotel Gilze Rijen 

G Midden 
West II 

donderdag 8 oktober Van der Valk De Gouden Leeuw 
Voorschoten 

J Zuid Midden dinsdag 13 oktober Aristo Eindhoven 

K Zuid Oost donderdag 15 oktober Oranjerie Roermond 

 
Inschrijven, kosten en annulering  

Inschrijven voor één of meerdere conferenties kan al, uitsluitend individueel online 
via www.deelnameregistratie.nl. De kosten zijn 100 euro per persoon, inclusief lunch.  

Tijdens uw inschrijving kunt u direct uw workshops reserveren. Indien u na 
inschrijving geen mailbevestiging ontvangt, neem dan direct contact op met de 
deelnameregistratie: tel. 036-5331941 (tussen 10.00-12.00 uur) of e-mail 
passendonderwijs@deelnameregistratie.nl. 
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Bekostiging PO: definitieve prijzen 2008-2009 

De definitieve bekostigingsbedragen voor 2008-2009 zijn bekendgemaakt. De 
verhoging bedraagt vrijwel 1 procent, zodat elk schoolbestuur de inkomsten 
over dit schooljaar met dit percentage kan verhogen. 

Deze verhoging werkt naar verwachting structureel door naar de komende 
schooljaren. Dit is positief nieuws, omdat er al berichten van besturen waren dat het 
resultaat over 2008 in veel gevallen onverwacht negatief dreigde te worden.  

Dit is de derde regeling van de vaststelling van de prijzen voor het schooljaar 2008-
2009. De eerste was de regeling van april 2008 die in augustus 2008 werd 
aangepast, onder meer in verband met de effecten van het actieplan Leerkracht. De 
huidige aanpassing betreft de jaarlijkse verandering vanwege de wijzigingen van de 
premies, die meestal gering is. Deze verandering pakt dit jaar echter fors uit en werkt 
al vanaf 1 januari 2009. In die zin komt de verhoging dus laat en betekent het dat 
besturen uit eigen middelen de kosten hebben moeten voorschieten.  

Met name de afschaffing van de pseudo-WW premie heeft gezorgd voor de forse 
aanpassing. De afschaffing van deze premie betekent een verlaging van het 
beschikbare budget voor de werkgever. Daarom was afgesproken dat het effect van 
deze afschaffing gecompenseerd zou worden. Deze compensatie bedraagt op 
jaarbasis 1,28% ten opzichte van de GPL, vanaf 1 januari 2009.  

De overige wijzigingen van premies hebben een effect van ongeveer 0,1%. 
Omgerekend naar het schooljaar 08-09 leiden deze effecten (en de doorwerking 
ervan) tot een bijstelling van de index die nu dus 1% hoger ligt dan de eerdere index. 
De percentuele bijstelling van de GPL voor het onderwijzend personeel wordt nu 
4,27% in plaats van 3,26% en de percentuele bijstelling voor de directie en 
het onderwijs ondersteunend personeel (oop)  wordt nu 3,33% in plaats van 2,43%.  

In de rechterkolom van dit bericht vindt u een Excelbestand waarin de definitieve 
bedragen voor 08/09 zijn opgenomen, uitgesplitst naar de verschillende 
schoolsoorten. De publicatie met de definitieve ‘Regeling personele bekostiging PO 
2008-2009’ volgt binnenkort.  

De verwachting is dat de beschikkingen met de definitieve bekostigingsbedragen 
over 08-09 in juli toegestuurd zullen worden.  

Regeling schooljaar 09-10 
Er wordt nog hard gewerkt aan de bijstelling van de ‘Regeling personele bekostiging 
PO 2009-2010’. Daarin zal de indexverhoging van 2008-2009 ook doorwerken en 
ook moeten daarin nog de effecten van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht 
worden verwerkt. Dat betreft dan concreet de schaalinkorting per 1 januari 2010. 
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Onbekend is nog hoe de eventuele premieverhoging van de pensioenen zal worden 
verwerkt.  

Deze bijstelling zal naar verwachting in de zomer tot stand komen en dat betekent 
dat de beschikkingen voor 2009-2010 pas in september 2009 toegestuurd zullen 
worden aan de besturen. We hopen voor 1 augustus over de nieuwe bedragen voor 
het komende schooljaar te kunnen beschikken.  

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

 
OnderwijsPioniersprijs voor veilig schoolplein 

Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) heeft de OnderwijsPioniersprijs 2009 
uitgereikt aan docent Annet van Ederen van de Noordwijkse School. Zij kreeg 
de prijs voor haar idee om met weinig middelen het spelen op het schoolplein 
beter en veiliger te maken. 

De OnderwijsPioniersprijs is een nieuwe prijs van het Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en Stichting Nederland Kennisland, die een docent uit 
het primair onderwijs beloont voor het best uitgewerkte idee voor slimmer werken.  

De jury heeft Van Ederen gekozen uit een groep van vijftien docenten die gisteren 
hun idee en uitwerking hebben gepresenteerd. Volgens de jury slaagt Van Ederen 
erin om ‘met weinig middelen het spelen op het schoolplein zo in te richten dat 
kinderen meer bewegen, niet agressief zijn en de docent niet meer hoeft te 
surveilleren’. Op de (algemeen bijzondere) Noordwijkse School spelen kinderen in 
groepen op eigen stukken gekleurd schoolplein en gelden dezelfde regels en 
verantwoordelijkheden als in de gymles. De jury was ook lovend over het feit dat 
‘iedere school morgen al met hetzelfde idee aan de slag kan en het schoolplein ook 
buiten schooltijd veilig is’.  

De prijs is onderdeel van het pilotprogramma OnderwijsPioniers dat docenten de 
ruimte geeft om zelf vernieuwingen in de school tot stand te brengen. Dit sluit aan bij 
de Maatschappelijke Innovatie Agenda van OCW waarin de innovatiekracht van 
binnenuit de school centraal staat. Tofik Dibi zei bij de prijsuitreiking dat hij zich in de 
Tweede Kamer sterk wil maken voor de continuering van OnderwijsPioniers. Eerder 
dit jaar zijn de vijftien docenten gekozen uit veertig inzendingen met een antwoord op 
de vraag: ‘Wat zou jij veranderen aan jouw onderwijsomgeving als je 
schoolbestuurder of minister was?’ OnderwijsPioniers biedt docenten ruimte, tijd, 
geld en professionele begeleiding om innovaties uit te werken. ‘Docenten zijn 
potentiële vernieuwers. Als een school die gedachtegang honoreert, zijn er drie 
voordelen: Het onderwijs verbetert, de leerkracht werkt met meer plezier en de 
werkdruk neemt af.’  

Meer informatie op www.onderwijspioniers.nl. 
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Jaarverslag verschenen met extra's  

Het jaarverslag van VOS/ABB over 2008 is verschenen. Behalve de bekende 
financiële jaaroverzichten bevat het dit keer ook interviews met kopstukken uit 
het onderwijs, zoals staatssecretaris Dijksma, en de voorzitters van VO-raad en 
PO-Raad, Sjoerd Slagter en Kete Kervezee. 

Sharon Dijksma heeft voor dit jaarverslag een column geschreven getiteld 'De kracht 
van diversiteit'. Zij schrijft daarin dat het openbaar onderwijs een ontmoetingsplaats 
is voor alle gezindten. "In die diversiteit schuilt de kracht van het openbaar 
onderwijs!"  

Sjoerd Slagter en Kete Kervezee geven in interviews aan data zij graag willen 
samenwerken met de besturenorganisaties. De VO-raad en de PO-Raad zijn relatief 
jonge spelers in het onderwijsveld. Kervezee: "VOS/ABB kent de bestuurlijke 
verscheidenheid. We zijn blij dat VOS/ABB die eraring met ons wil delen".  En 
Slagter: "Wij kunnen de pluriformiteit van het ondrewijs alleen bewaken als de 
besturenorganisaties er goed in slagen de eigenheid van hun eigen soort onderwijs 
krachtig in te vullen en uit te dragen".   

Verder in dit jaarverslag een interview met Rob Limper, voorzitter van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs, die toelicht op welke punten VOS/ABB en VOO de komende 
jaren gaan samenwerken. "Samen op de bres voor het openbaar onderwijs".  

Namens de leden zelf komen twee algemeen directeuren aan het woord: Albert 
Helder van Onderwijsgroep Fier (Friesland) en John van der Vegt van de Almeerse 
Scholen Groep. Ook zij laten hun licht schijnen over de toekomst. Helder kijkt naar de 
bevolkingskrimp op het platteland. Van der Vegt voorziet een gouden eeuw voor het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  

Het motto van  dit jaarverslag is dan ook: 'Openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs, midden in de samenleving'. Het boekwerk is deze week bij alle leden op 
de mat gevallen. U kunt het ook downloaden uit de rechterkolom hiernaast. 

 

Vacatures 

Bestuursvoorzitter en bestuurslid in Groningen 

Bekijk voor meer informatie de advertenties op de homepage van www.vosabb.nl. 


