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minister, om beleid te ontwikkelen om

juist die wettelijke kosten te beperken.

Het is hard nodig. De scholen en organi-

saties doen alles wat in hun vermogen 

ligt om tot een beperking van de school-

kosten te komen. Het is een begin, maar

daarnaast kunt ú heel veel doen’. De

minister ging nauwelijks in op die woorden. 

Joop Wijn

Afgelopen zondag noemde staatssecretaris

Joop Wijn van Financiën in het Radio 1

Journaal echter het afschaffen van het

lesgeld voor scholieren van 16 jaar 

en ouder ‘een serieuze optie’. 

Maar dat zou eventueel op zijn vroegst

pas in 2006 aan de orde zijn. VOS/ABB

is blij met de uitspraak van Wijn, maar

directeur Geelkerken tekent daarbij aan

dat het beter zou zijn om het lesgeld dit

jaar al af te schaffen.

Meer op www.vosabb.nl.
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Gedragscode Schoolkosten goed begin
Minister Van der Hoeven van Onder-

wijs vindt de Gedragscode School-

kosten, die zij eerder deze maand

kreeg aangeboden, ‘een uitstekend

beginpunt’. Ook zij vindt het belang-

rijk dat de schoolkosten niet de 

pan uit rijzen. Toch deed zij geen

enkele toezegging. Staatssecretaris 

Joop Wijn van Financiën zegt dat 

het afschaffen van het lesgeld ‘een

serieuze optie’ is.

De onderwijsorganisaties en oudervereni-

gingen die de Gedragscode samen hebben

opgesteld, vragen de minister het wette-

lijk deel van de schoolkosten te beperken.

Dat deel is nergens in Europa zo hoog als

in Nederland: een lesgeld van 936 euro

per jaar per leerling vanaf 16 jaar.

‘U kunt veel doen’

VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken: 

‘Ik doe een beroep op u, mevrouw de
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Minister Maria van der Hoeven ontvangt de Gedragscode uit handen van VOS/ABB-

directeur Philip Geelkerken.




Regiobijeenkomsten VOS/ABB

VOS/ABB organiseert in maart vier

regiobijeenkomsten voor haar leden

in het voortgezet onderwijs. Centrale

thema’s van deze bijeenkomsten zijn

de ontwikkeling van de sectororgani-

satie VO, de voortgang van de code

Goed Onderwijsbestuur en de pro-

blemen rond vervanging, wachtgeld

en ziekteverzuim.

VOS/ABB hecht als ledenorganisatie veel

waarde aan de inbreng en de mening van

haar leden. De regiobijeenkomsten zijn

ervoor bedoeld om van gedachten te wis-

selen, onder meer over de sectororgani-

satie VO. Aan de orde komt onder meer:

• Welke kansen biedt een sectororgani-

satie? Ziet u ook risico’s?

• Welke taken heeft zo’n sectororgani-

satie?

• Wat betekent dit voor de huidige taken

van VOS/ABB?

• Welke punten vindt u bij de nadere uit-

werking van de plannen van belang?

• Hoe ziet u de verhouding PO/VO?

De reacties van de leden vormen belang-

rijke bouwstenen voor de verdere ontwik-

keling van een visie op de sectororgani-

satie. Uiteindelijk zal VOS/ABB de visie

voorleggen aan alle leden in het VO.

Goed onderwijsbestuur

Op de regiobijeenkomsten VO komt 

ook de ontwikkeling van de code Goed

Onderwijsbestuur aan de orde. Hetzelfde

geldt voor de financiële situatie van het

Participatiefonds en het Vervangingsfonds

(Pf/Vf).

De regiobijeenkomsten zijn in de volgende

plaatsen op de volgende data:

• Arnhem, Best Western Hotel, maandag

7 maart

• Purmerend, Purmerendse Scholen-

gemeenschap, dinsdag 8 maart

• Assen, Van der Valk Hotel, woensdag 

9 maart

• Papendrecht, Willem de Zwijger College,

donderdag 10 maart.

De bijeenkomsten duren van 14.00 tot

16.00 uur (inloop vaanf 13.30 uur). 

Aanmelden kan bij VOS/ABB, secretariaat

Regiobijeenkomsten VO, antwoordnum-

mer 2148, 3440 VB Woerden, fax 0348-

405205. U kunt op www.vosabb.nl een

inschrijfformulier downloaden. Of mail uw

aanmelding naar avanrossum@vosabb.nl. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl


Protest tegen uitblijven 
prijscompensatie

Op initiatief van VOS/ABB hebben de

organisaties in het voortgezet onder-

wijs geprotesteerd bij de Tweede

Kamer tegen het wederom uitblijven

van prijscompensatie in de exploitatie-

vergoeding. Inmiddels lopen de

scholen hierdoor zeker 125 miljoen

euro mis. Dit is maatschappelijk

onverantwoord.

Uit de regeling ‘vergoeding exploitatie-

kosten voor scholen voor vo’ blijkt dat in

het komende schooljaar voor de vierde

achtereenvolgende keer geen sprake zal

zijn van prijscompensatie. Alleen de ver-

goeding voor het schoonmaakonderhoud

wordt aangepast. De organisaties in het

vo hebben ook geprotesteerd tegen het

feit dat over deze kwestie op geen enkele

wijze met hen is overlegd. 

Al vanaf het schooljaar 2002-2003 moe-

ten de scholen het zonder prijscompen-

satie doen. Ze lopen inmiddels structureel

ruim 10 procent achter op de prijsontwik-

kelingen. Dit betekent dat ze inclusief het

komende schooljaar zeker 125 miljoen

euro mislopen. De vo-organisaties wijzen

de Tweede Kamer erop dat het op deze

manier onmogelijk is de bezuinigingen

van de overheid op te vangen en ook nog

alle uitdagingen op te pakken voor toe-

komstgericht onderwijs. Inmiddels is de

grens van wat maatschappelijk en onder-

wijskundig verantwoord is, véél te ver

overschreden. 

De organisaties spreken het kabinet aan

op zijn verantwoordelijkheid om zorg te

dragen voor een adequate bekostiging.

Daarbij dient minimaal gelijke tred te 

worden gehouden met de algemene loon-

en prijsontwikkelingen.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Vervangingsfonds voorlopig
gered

De financiële problemen van het 

Vervangingsfonds (Vf) en Participatie-

fonds (Pf) zijn voorlopig voorbij. 

Het ministerie van OCW stelt zich

voor 2005 garant. 

Voorlopig kunnen de fondsen aan hun

financiële verplichtingen aan scholen vol-

doen, maar eind dit jaar zijn de reserves

uitgeput. Voor 2006 en daarna is daarom

een structurele oplossing nodig. 

Vo-scholen blijven nog in Vf/Pf

Intussen is de kans klein geworden dat de

vo-scholen per 1 augustus 2005 uit de
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fondsen stappen. Waarschijnlijk wordt het

op zijn vroegst 1 januari 2006. Dat komt

omdat het wetsvoorstel decentralisatie

van vervangings- en wachtgelduitgaven

vo nog niet in de Tweede Kamer is behan-

deld. In haar brief aan de Kamer stelt de

minister dat het uitstappen van het vo uit

de fondsen geen relatie heeft met de drei-

gende tekorten. Omdat, zo zegt zij, het

tekort betrekking heeft op het po. Het

bestuur is van mening dat dit wel degelijk

het geval is.

Beide fondsen zijn sinds hun bestaan

gestoeld op het vereveningsprincipe. Dat

wil zeggen dat alle aangesloten scholen 

in het po en vo premie afdragen. De ene

school of sector heeft soms wat meer uit-

gaven dan de ander. Zo hebben de po-

scholen de afgelopen jaren meer uitge-

geven aan vervanging dan zij aan premie

betaalden. Bij het vo was het andersom:

er bleef geld over. Op die manier hebben

beide sectoren elkaar in evenwicht ge-

houden. Haal je het vo eruit, dan zijn de

fondsen extra kwetsbaar, omdat de

mogelijkheid van verevening tussen de

sectoren niet meer bestaat.

Meer op www.vosabb.nl


Onderwijsnummer géén 
opsporingsinstrument

VOS/ABB is zeer onaangenaam ver-

rast door het voorstel van de Advies-

commissie Vreemdelingenzaken

(ACVZ) om het onderwijsnummer te

gebruiken voor een onderzoek naar

illegalen. De ACVZ probeert zo zelf

de wet te overtreden. Daarin is

namelijk vastgelegd dat het onder-

wijsnummer losstaat van de Vreem-

delingenwet.

Het voorstel doet de ACVZ in het recent

gepubliceerde rapport ‘Terugkeer, de

nationale aspecten: beleid, uitvoering en

draagvlak.’ In dit rapport bepleit de com-

missie een diepgaand onderzoek naar het

functioneren van illegalen in de samen-

leving. Naar de mening van de ACVZ valt

onderzoek naar en over de zogeheten

onderwijsnummers daaronder.

Laat er geen misverstand over bestaan.

De ACVZ is een bij de Vreemdelingenwet

ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Het

rapport en het voorgestelde onderzoek

staan in het kader van het uitzettings-

beleid. De randvoorwaarde dat het onder-

zoek op geen enkele wijze illegale kinderen

van onderwijs uitsluit, doet daar niets aan

af. Het onderwijsnummer wordt met het

onderzoek binnen het domein van de

Vreemdelingenwet getrokken. De gefor-

muleerde randvoorwaarde lijkt overigens

veeleer een bezweringsformule om het

onderwijsnummer in het kader van de

Vreemdelingenwet te mogen gebruiken.

pgn 

Elke leerling krijgt in de komende jaren

een persoonsgebonden nummer (pgn).

Meestal is dit het sofi-nummer. Als een

leerling geen sofi-nummer heeft, reikt de

IB-Groep een onderwijsnummer uit. Niet

iedere deelnemer in de leerplichtige leef-

tijd die een onderwijsnummer krijgt, ver-

blijft hier illegaal. De groep kinderen van

ouders die illegaal in Nederland verblijven,

maakt echter wel deel uit van de groep

met een onderwijsnummer. 

VOS/ABB heeft met de andere onderwijs-

organisaties bij de totstandkoming van 

de Wet pgn als voorwaarde gesteld dat

scholen geen verlengstuk zouden worden

van de opsporingsdiensten. De Tweede

Kamer heeft daarom in de wet Chinese

walls aangebracht tussen het gebruik 

van het pgn en de Vreemdelingenwet. 

De ACVZ probeert daar nu gaten in te

schieten.

Ministers

VOS/ABB zal zo veel mogelijk met de

andere onderwijsorganisaties er bij mi-

nister Rita Verdonk voor Vreemdelingen-

zaken en Integratie op aandringen het

advies van de commissie op dit punt niet

over te nemen. Verdonk zei onlangs in

een interview met de actualiteitenrubriek

2Vandaag dat zij het niet uitsloot het

advies over te nemen. Ook zal VOS/ABB

minister Maria van der Hoeven van OCW

vragen standvastig te reageren.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Aanpak geweld zaak van 
school zelf

Scholen moeten zelf kunnen uit-

maken hoe ze omgaan met geweld.

VOS/ABB wil dit standpunt bena-

drukken na uitlatingen van inspec-

teur-generaal voor het onderwijs

Kete Kervezee en de reactie daarop

van minister Maria van der Hoeven

van OCW.

Kervezee zei in discussieprogramma Bui-

tenhof dat openheid over geweldsinciden-

ten op scholen de problematiek beter

bespreekbaar kan maken. Geweld komt

steeds vaker voor, ook in het onderwijs.

Vroeger waren er maandelijks incidenten,

nu wekelijks. ‘Laten we hier niet aan 

wennen’, aldus Kervezee. Zij stelde voor

scholen te verplichten geweld te rappor-
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teren, zoals bedrijven arbo-rapportages

moeten maken.

Minister Maria van der Hoeven van OCW

ziet weinig in de oproep van Kervezee. 

De minister wijst erop dat de onderwijs-

inspectie al moet letten op pesten op

school, dat er al een meldpunt is voor

seksuele intimidatie en dat een meld-

punt voor radicale uitingen er aan zit te

komen. Dit zei de minister tegen pers-

bureau ANP.

Het standpunt van VOS/ABB is dat

geweldsaanpak in de kern een zaak van

de school zelf is. Dit veronderstelt dat

scholen zelf hebben nagedacht hoe hier

mee om te gaan. Ook moeten scholen

zelf beslissen hoe ze preventief optreden

en hoe ze melding maken van gewelds-

incidenten. Voorschrijven heeft geen zin.

De school maakt hierin eigen beleid.

Daarbij tekent VOS/ABB wel aan dat de

inspectie in deze problematiek een rol

speelt. De inspectie kan toetsen welk

beleid een school heeft en of de cultuur

binnen de school hierbij aansluit. In 

analogie van de vertrouwensinspecteur 

bij seksuele intimidatie kan VOS/ABB zich

erin vinden dat leerlingen, ouders en leer-

krachten bij de inspectie terechtkunnen

als zij het niet eens zijn met de aanpak

van de school.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Vereenvoudiging laat liquiditeit
ongemoeid

De vereenvoudiging van de bekosti-

ging voortgezet onderwijs in 2006

brengt de liquiditeitspositie van de

schoolbesturen niet in gevaar. Als

mogelijk risico noemden sommige

VOS/ABB-leden het kasritme, waarbij

de personele bekostiging over de

eerste vijf maanden van een cursus-

jaar bijna 10 procent lager is dan

over de laatste zeven maanden. 

Deze kwestie is op 25 januari aan de orde

geweest in het bekostigingsoverleg met

het ministerie van OCW. De conclusie was

dat er geen liquiditeitsprobleem optreedt.

Wel is er sprake van een jaarlijks opge-

bouwde en afgeloste vordering op OCW.

In feite is dit een continuering van de hui-

dige praktijk. 

In de uitzonderlijke situatie dat een school

op een ander moment wordt opgeheven

dan op 1 augustus, kan dit echter wel 

een financieel probleem opleveren. 

Op dat moment moet immers onder meer

vakantiegeld worden betaald, waarop het

personeel nog recht heeft voor de periode

vanaf mei. Mogelijk heeft de school daar

dan geen geld voor.

De Vereniging van Administratief Per-

soneel in het onderwijs (VAP) heeft dit

probleem afgelopen najaar bij OCW aan-

gekaart. In gezamenlijk overleg is een

oplossing gevonden. De scholen nemen

toch een vordering op OCW in de jaar-

rekening op. Deze vordering wordt jaar-

lijks berekend op basis van de schuld aan

het personeel (vakantiegeld, tegemoet-

koming in de ziektekosten en sociale 

lasten over december). 

Het is slechts dan mogelijk de vordering

te effectueren als de school wordt opge-

heven op een andere datum dan 1 augus-

tus. De hoogte van de vordering blijft

beperkt tot de schuld aan het personeel

op het opheffingsmoment. Zo blijft de

boekhouding van de school de juiste

informatie leveren.

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl


Inzendtermijn enquête 
verlengd

VOS/ABB heeft de inzendtermijn van

de enquête over de dienstverlening

van de administratiekantoren met

twee weken verlengd. Reden hier-

voor is de gespreide voorjaars-

vakantie. 

VOS/ABB had gevraagd de enquête, 

die in januari is verstuurd, uiterlijk vrijdag 

18 februari te retourneren. Maar omdat 

de voorjaarsvakanties dit schooljaar

gespreid zijn over de hele maand februari,

is besloten de inzendtermijn met twee

weken te verlengen tot en met vrijdag 

4 maart.

Inmiddels is al een representatieve hoe-

veelheid reacties binnen. VOS/ABB heeft

de enquête toegestuurd aan alle leden.

Hoewel er al veel reacties zijn, zou het

mooi zijn als het aantal geretourneerde

enquêteformulieren veel hoger uitkomt

dan de bijna 400 die nu binnen zijn.

De enquête richt zich op de dienstver-

lening van de administratiekantoren. 

Door de verdergaande deregulering in het

onderwijs en de invoering van lumpsum in

het primair onderwijs is het van belang te

weten in hoeverre de kantoren hierop zijn

voorbereid. 

Informatie: M.H. van Soest of J. Roos,

0348-405250 van 08.30-12.30 uur; 

helpdesk@vosabb.nl
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Andere opzet workshop 
‘Resultaatgericht communiceren’

De opzet van de workshop ‘Resul-

taatgericht communiceren’ is 

gewijzigd. Feedback op een onlangs

uitgevoerd onderzoek in het onder-

wijsveld toont aan dat schoolleiders,

als het om dit type communicatie-

vraagstukken gaat, meer behoefte

hebben aan maatwerk en directe

toetsing. Hierop inhakend is in over-

leg met Quanta NpM de workshop

opgezet als een in-company studie-

dag.

De workshop zal naar verwachting in de

nieuwe vorm in het kenniscentrumaanbod

2005-2006 van VOS/ABB Consulting wor-

den opgenomen. VOS/ABB Consulting

neemt contact op met de al ingeschreven

deelnemers. 

Meer informatie over de in-company

studiedag vindt u binnenkort op onze

website www.vosabbconsulting.nl.

Informatie: Robert Mentink, 0348-405242

of 06-22939678, rmentink@vosabb.nl


Regionale werkconferenties
brede school

Sardes organiseert regionale werk-

conferenties over de brede school.

Het initiatief van de regiobijeen-

komsten ligt bij de landelijke stuur-

groep brede scholen. In deze stuur-

groep zitten de ministeries van OCW,

SZW, VWS en VROM, en de VNG en

het IPO.

In meer dan de helft van gemeenten werkt

men aan brede scholen. Hoofddoelstelling

is meestal het bevorderen van ontwikke-

lingskansen van kinderen en ouders.

Brede scholen hebben in het hele land

verschillende namen: open wijkscholen,

vensterscholen, kantoorurenscholen

enzovoort. 

Er is niet één ‘gouden’ formule voor de

brede school. De regionale werkconfe-

renties zijn in het leven geroepen om

ervaringen met elkaar uit te wisselen en

eventueel netwerken op te zetten.

De regiobijeenkomsten zijn in de volgende

plaatsen en op de volgende data:

- Ede, De Reehorst, donderdag 10 maart,

13.00-17.00 uur

- Rotterdam, Engels, maandag 21 maart,

13.00-17.00 uur

- Steenwijk, Hotel Resort De Eese, 

dinsdag 19 april, 13.00-17.00 uur

- Amsterdam, Aristo, dinsdag 26 april,

13.00-17.00 uur

Deelname kost 35 euro per persoon.

Introducés betalen 20 euro.

Aanmelden via www.sardes.nl


Voorjaarsconferentie Onder-
bouw-VO

De voorjaarsconferentie van Onder-

bouw-VO heeft de titel ‘Maak mij wat

wijs!’. Centraal staat de vraag in hoe-

verre leerlingen van 12 tot 14 jaar van

nu anders zijn dan die van tien of vijf-

tig jaar geleden.

Netcoördinator Cathy Spierenburg van de

publieke jeugdtelevisiezender Z@ppelin

verzorgt de centrale inleiding. Daarna

laten trainers en pedagogen uit de sport-

en theaterwereld zien hoe zij met 12- tot 

14-jarigen werken. Ook leerlingen zelf

komen aan het woord.

De voorjaarsconferentie van Onderbouw-

VO is op dinsdag 12, donderdag 14 en

dinsdag 19 april. Op 12 april is de locatie

Amsterdam, op 14 april Eindhoven en op

19 april Zwolle. De tijd is telkens 10.00-

16.00 uur. 

Scholen kunnen zich aanmelden via de

uitnodigingskaart van Onderbouw-VO. 

Zie ook www.onderbouw-vo.nl


Congres: jongens in balans

Hoe kunnen we jongens begeleiden

op weg naar volwassenheid? 

Rond deze vraag organiseert het

Platform Jongens in Balans op vrij-

dag 18 maart een congres in Almere.

Er zijn nieuwe inzichten in onder meer de

hormonale en neurologische ontwikkeling

van jongens en de manier waarop ouders,

media en jongens zelf de ontwikkeling

naar volwassenheid beïnvloeden. Riskant

gedrag, slechte schoolprestaties, geweld

en criminaliteit vragen niet alleen om

repressie, maar ook om contact, afstem-

ming en perspectief.

Een van de sprekers op het congres in

Frank Heckman, die het Nederlandse

Olympische team begeleidt. Hij ontwierp

de Reis van de Held, workshops voor

mentale en emotionele ondersteuning van

topsporters. Kernbegrippen in deze

workshops zijn ideaal, droom en innerlijk

avontuur. Begrippen die van belang zijn

voor iedereen die met jongens werkt.

Op het congres worden 21 workshops

gegeven. De deelnemers kunnen aan 

drie van deze workshops meedoen. 

’s Middags is er een interactieve theater-
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show over jongens in de 21e eeuw.

Plaats: PABO-Almere, Landdroststraat 2,

Almere.

Datum en tijd: vrijdag 18 maart, 10.00-

17.00 uur. Prijs: 125 euro

Aanmelden via www.jongensinbalans.nl


Werkconferenties Praktijk-
onderwijs

Ongeveer 100 scholen voor praktijk-

onderwijs gaan op 1 augustus 2006

over van declaratiebekostiging naar

lumpsumbekostiging. Ter voorberei-

ding hierop organiseert de project-

organisatie Lumpsum Praktijkonder-

wijs een tweede werkconferentie 

op 2 maart. 

De praktijkscholen staan voor een 

dubbele overstap, want ze krijgen vanaf 

1 augustus 2006 te maken met de 

(vereenvoudigde) lumpsum Voortgezet

Onderwijs èn de arbeidsvoorwaarden 

in het vo. 

Zwolle, Eindhoven

Afgelopen woensdag was al een werk-

conferentie gehouden in Zwolle. 

Deze bijeenkomst was bedoeld voor

scholen en afdelingen in de provincies

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel,

Gelderland en Flevoland. De bijeenkomst

van woensdag 2 maart wordt gehouden 

in het Evoluon in Eindhoven en is be-

stemd voor scholen en afdelingen in de

provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid

Holland, Zeeland, Noord-Brabant en 

Limburg. 

Programma

Het plenaire gedeelte van het programma

staat in het teken van algemene infor-

matie met de laatste actualiteiten over

bekostiging, overgangsregeling, flankerend

beleid en het ‘spoorboekje’ zoals dat door

de projectorganisatie is opgesteld. 

Vervolgens gaan de deelnemers zelf actief

aan het werk met praktijksimulaties. 

Centraal staat één scenario waarin de

context van een fictieve school voor prak-

tijkonderwijs is beschreven. Er is een keus

uit twee workshops.

De kosten zijn 75 euro per deelnemer.

Aanmelden kan door dit bedrag over te

maken op rekening nr. 3824.58.206 van

BMC-Leusden o.v.v. ‘werkconferentie

PRO’ en de naam van de school.

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl


Informatie over Onderwijs 
in Cijfers

Op 17 maart is er een extra infor-

matiebijeenkomst over de vernieuw-

de website Onderwijs in Cijfers. Dit

vanwege de enorme belangstelling

voor de eerdere informatiemiddagen

in november en december.

De website www.onderwijsincijfers.nl

heeft niet alleen een nieuw uiterlijk en een

nieuwe navigatiestructuur, maar is ook

inhoudelijk sterk aangevuld en uitgebreid.

Zo kan een school nu ook beschikken

over kwantitatieve gegevens en verge-

lijkingsmogelijkheden op bestuurs- en

vestigingsniveau. De gebruiker kan be-

standen downloaden, cijfers bewerken en

weergeven in grafieken. Ook bestaat nu

de mogelijkheid om naar eigen inzicht en

voorkeur rapportages samen te stellen.

Op de informatiemiddag wordt een pre-

sentatie gegeven van de nieuwe mogelijk-

heden. Een schoolleider vertelt over zijn

ervaringen uit de praktijk met de nieuwe

website. De bijeenkomst in het Nova Col-

lege in Amsterdam duurt van 12.30 uur tot

16.30 uur.

Aanmelden via www.cfi.nl.


Innovatieprijs Purmerendse
Scholengemeenschap

De Purmerendse Scholengemeen-

schap heeft de prijs voor het beste

innovatieproject van 2004 gekregen.

Schoolleider Peter Overgaauw ont-

ving de prijs uit handen van minister

Maria van der Hoeven. Het winnende

project heet ‘Talentenonderwijs’. 

De school had het projectvoorstel inge-

diend in het kader van de Beleidsregel

Vooruit!, die bedoeld is om scholen te 

stimuleren tot het ontwikkelen en uitvoe-

ren van innovatieve projecten. In totaal

was hiervoor 16 miljoen euro beschikbaar.

Er werden 265 projectvoorstellen inge-

diend die bij elkaar 44 miljoen aan beko-

stiging vroegen. Een jury beoordeelde de

projecten en uiteindelijk zijn er 84 geho-

noreerd, waarmee het budget op is.

Tien eervolle vermeldingen

Tijdens een mini-symposium kregen de

tien beste projectvoorstellen een eervolle

vermelding. Daarbij waren de projectvoor-

stellen van het Zernike College in Haren,

het Minkema College in Woerden, het

Bredero College in Amsterdam en het 

Pallas Athene College in Ede, ook alle-

maal leden van VOS/ABB, net als de

PSG. De Purmerendse Scholengemeen-

schap kreeg de eerste prijs plus een

bekostiging van 300.000 euro om het 

project uit te voeren.
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Talenten herkennen en erkennen

Het winnende project ‘Talentenonderwijs’

heeft tot doel te komen tot meer leerling-

gericht onderwijs en meer aansprekend

leren. De PSG gaat er van uit dat 

elke leerling talenten heeft en dat die

moeten worden herkend, erkend en ge-

stimuleerd.

Om dit te kunnen waarmaken wil de

school komen tot een specifiek nieuw

aanbod voor leerlingen, zoals een

naschools programma in samenwerking

met het bedrijfsleven, het jeugdtheater 

en sportverenigingen. Nu al heeft de

school een wetenschapsklas en een

kunstklas.


Onderzoek onder 
samenwerkingsscholen

Het SCO-Kohnstamm Instituut heeft

op verzoek van de Tweede Kamer

onderzoek gedaan onder samen-

werkingsscholen. Dit naar aanleiding

van de herziening van artikel 23 van

de Grondwet. De herziening moet 

het op termijn mogelijk maken een

samenwerkingsschool in stand te

houden. 

Het is een lange weg om de stichting van

een formele samenwerkingsschool wette-

lijk mogelijk te maken. Eerst dient artikel

23 van de Grondwet te worden gewijzigd.

Naar verwachting wordt dit proces medio

dit jaar afgerond. Vervolgens is aanpas-

sing nodig van de bestaande onderwijs-

wetten (WPO, WVO en WEC). 

Proeve

Hoe de aanpassing er uit zal zien, heeft

minister Maria van der Hoeven van OCW

al geschetst in haar ‘Proeve wetsvoorstel

samenwerkingsscholen’. Decennialang

bestaan er echter al scholen die zich aan-

duiden als samenwerkingsschool. Nu een

specifieke juridische regeling voor die

scholen nog ontbreekt, zijn ze formeel-

juridisch openbaar óf bijzonder. Het gaat

om circa 40 scholen.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft

de minister laten onderzoeken hoe de

bestaande samenwerkingsscholen den-

ken over het stelsel zoals dat in de proeve

is geschetst. Het resultaat van het onder-

zoek, dat is uitgevoerd door het SCO-

Kohnstamm Instituut, is eind januari naar

de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderzoek spitste zich toe op de 

volgende vragen:

• Hoe komt het samenwerkingskarakter

tot uitdrukking in het onderwijsleer-

proces?

• Welke afspraken zijn gemaakt over het

benoemingsbeleid?

• Welke afspraken zijn gemaakt over het

toelaten en verwijderen van leerlingen?

• Hoe is de invloed van de bestuurlijke

partners geregeld?

De proeve stelt dat de samenwerkings-

school algemeen toegankelijk moet zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat dit ook regel is

bij de bestaande samenwerkingsscholen.

Deze eis zal in de praktijk dan ook geen

problemen opleveren. 

De proeve schrijft voorts de stichting voor

als bestuursvorm. Dit stuit ook nauwelijks

op problemen.

Een andere voorwaarde van de proeve is

echter dat twee instanties, te weten de

gemeente en het desbetreffende bijzon-

dere schoolbestuur, toezicht uitoefenen

op het samenwerkingskarakter. Ongeveer

de helft van de ondervraagde samenwer-

kingsscholen vindt dit bezwaarlijk. Ook

vinden de samenwerkingsscholen het

onnodig om een geschillencommissie in

het leven te roepen. 

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405277, ntebos@vosabb.nl


CLN-brochures over 
beroepsonderwijs

CLN heeft twee brochures samenge-

steld over de veranderende beroeps-

pedagogiek en -didactiek in het

beroepsonderwijs. De brochures

richten zich op schoolleiders, coör-

dinatoren en docenten.

CLN wijst erop dat het beroepsonderwijs

de afgelopen decennia steeds theoreti-

scher is geworden. Voor veel leerlingen 

is deze aanpak demotiverend, wat ver-

nieuwing van het beroepsonderwijs nood-

zakelijk maakt. Terugkeer naar de vroe-

gere ambachtsschool is niet aan de orde,

vindt CLN. De vereiste vernieuwingen 

vergen een eigen beroepspedagogiek en 

-didactiek.

De uitgave ‘Leerlingen centraal. Ideeën

over en voorbeelden van de veranderende

beroepspedagogiek en -didactiek in het

vmbo’ is een eerste gedachtebepaling.

Wat houdt de benadering in, en zouden

we er iets mee kunnen of willen in onze

school? De brochure is het eerste deel

van de BPD-reeks.

Het tweede deel van deze reeks heeft als

titel ‘Elf rode draden. Intrasectorale pro-

gramma’s als motor van de onderwijs-

ontwikkelingen’. Centraal in deze brochure

staat onderwijs op maat. Onderwerpen

die aan de orde komen, zijn onder meer
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natuurlijk leren, competentiegericht

onderwijs en vakkenintegratie.

Lees ook www.cln-info.nl

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl


Benchmark voor interne 
bureaucratie

Benchmarking moet de interne

bureaucratie van scholen en bestu-

ren transparant maken. Dit zal vol-

gens minister Maria van der Hoeven

van OCW scholen en besturen prik-

kelen om de interne bureaucratie te

beperken. In juni stuurt ze een uit-

werking naar de Tweede Kamer.

De minister sprak met de Tweede Kamer

over vermindering van de regeldruk. Daar-

bij kwam de verkenning van de Onder-

wijsraad over bureaucratisering aan de

orde. De raad constateert dat autonomie-

vergroting en deregulering op school- 

en bestuursniveau bureaucratisering tot

gevolg heeft gehad. Enkele Kamerleden

vroegen zich af hoe deze bureaucratie in

de hand kan worden gehouden, zonder

dat dit weer resulteert in allerlei nieuwe

regels. De minister denkt dat als besturen

in het kader van good governance reken-

schap in het jaarverslag afleggen over

kostendoelmatigheid in vergelijkend 

perspectief, dit voldoende prikkels zal

opleveren om de bureaucratie binnen 

de perken te houden. 

Kwart reducering

In juni zal de minister de Tweede Kamer

laten weten wat de stand van zaken is in

de operatie om medio 2007 de regeldruk

met een kwart te reduceren. Zij zal dan

ook de doelen tot 2007 kenbaar maken.

De minister liet al doorschemeren dat de

volledige 25 procent waarschijnlijk niet zal

worden gehaald. Dit is mede het gevolg

van beleid dat pas zijn vruchten zal afwer-

pen na 2007. Zij noemde als voorbeeld de

invoering van het financieel jaarverslag in

het primair onderwijs. Dat zal eerst leiden

tot een administratieve verzwaring en pas

later (2008) tot een verlichting. 

Gele Katern digitaal

Ook kwam het Gele Katern aan de orde.

De minister benadrukte dat zij wettelijk

verplicht is om regelgeving in papieren

vorm te publiceren. Maar ze erkent dat

het katern wel gebruikersvriendelijker kan.

Zij denkt aan een digitale uitgave.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Aanvraag ontheffing 
onderbouw VO

Scholen die vooruit willen lopen 

op de nieuwe regelgeving voor de

onderbouw VO, kunnen al in het

nieuwe schooljaar aan de slag. 

Voorwaarde is echter wel dat zij voor

1 maart aanstaande ontheffing aan-

vragen bij het ministerie van OCW. 

De ontheffing van de huidige regelgeving

in het eerste en tweede leerjaar kan

betrekking hebben op de volgende onder-

werpen:

• Inrichten van de onderbouw volgens de

nieuwe kerndoelen 

• Vakoverstijgende ordening van een deel

van het onderwijsprogramma

• Het toepassen van de voorgestelde

bandbreedte van 1000 tot 1134 kloku-

ren per schooljaar

• Inzetten van docenten in een team voor

vakoverstijgende programmaonderde-

len

De aanvragen moeten naar het ministerie,

dat ze vervolgens naar de inspectie

stuurt. De scholen hoeven de inspectie

dus niet te benaderen. 

Het formulier voor de ontheffing is te

downloaden op www.minocw.nl/onder-

bouwvo 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl


Examengegevens nog niet in
BRON

De aanlevering van de examengege-

vens aan de IB-Groep gaat dit jaar

nog op de oude manier. Voor de aan-

levering met het persoonsgebonden

nummer (pgn) aan het BasisRegister

OnderwijsNummer (BRON) is de

infrastructuur nog niet voldoende op

orde en getest. 

Dit komt onder meer doordat leveranciers

van de leerlingeninformatiesystemen veel

tijd hebben moeten besteden aan onder-

steuning van de scholen bij de levering

van leerlingengegevens van 1 oktober.

Daardoor hebben de leveranciers onvol-

doende aandacht kunnen besteden aan

de nieuwe examenprocedure.

VOS/ABB heeft na overleg met andere

betrokkenen erop aangedrongen dit jaar

de nieuwe procedure uitgebreid te testen

zodra de infrastructuur voldoende op orde

is. Uiteraard is hierbij een sanctiebeleid uit

den boze. Hoe de test zal plaatsvinden is

nog onderwerp van overleg. Hierover

hopen wij u op korte termijn nader te

berichten. De IB-Groep zal binnenkort de
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scholen op de hoogte brengen dat dit jaar

de bestaande procedure nog wordt

gehandhaafd.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Wijzigingen medezeggenschap
afgewezen

De Tweede Kamer heeft de meeste

amendementen op de Wet Medezeg-

genschap Onderwijs (WMO) naar de

prullenmand verwezen. VOS/ABB is

redelijk tevreden over het verloop

van het Kamerdebat, dat indirect

voorkwam uit de voorgenomen

invoering van lumpsum in het primair

onderwijs.

VOS/ABB en andere werkgeversorganisa-

ties in het onderwijs hadden de Vaste

Commissie voor Onderwijs van de Twee-

de Kamer voor het debat een brief

gestuurd. Daarin drongen ze aan op ver-

werping van de wijzigingsvoorstellen.

Reden hiervoor was dat de voorstellen ten

onrechte suggereerden dat besturen en

(bovenschools) management de belangen

van de scholen onvoldoende zouden

behartigen.

De afzenders van de brief erkenden dat

door de voortgaande decentralisatie

medezeggenschap anders moet worden

geregeld. Vergaande veranderingen zou-

den echter het evenwicht in gevaar bren-

gen en de kracht van schoolbesturen uit-

hollen. Dit zou er toe kunnen leiden dat

schoolbesturen hun verantwoordelijkheid

niet meer kunnen waarmaken. 

De Kamercommissie lijkt de signalen uit

de brief goed te hebben opgepikt. Op één

na zijn de amendementen verworpen. Wel

nam de commissie het amendement van

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer aan.

Daarin staat dat leden van een gemeen-

schapelijke medezeggenschapsraad

(GMR) ook lid moeten zijn van een regu-

liere medezeggenschapsraad (MR).

VOS/ABB vindt dit niet wenselijk, omdat

de mogelijkheid om lid te worden van MR

óf GMR kan leiden tot een grotere betrok-

kenheid bij deze raden. 

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Regeling internet aangescherpt

Het aantal gebieden waar scholen

geen aanspraak kunnen maken op

een minimumaansluiting op internet,

is vorig jaar sterk gedaald. Daardoor

zijn de randvoorwaarden om ook dit

jaar in aanmerking te komen voor de

5000 euro enigszins aangescherpt.

Scholen moeten expliciet aangeven dat zij

voor een tegemoetkoming in aanmerking

komen. In aanvulling op de subsidierege-

ling van 10 december 2003 geldt dat

scholen die volgens de subsidieregeling 

in 2004 subsidie kregen, tot 1 maart aan-

staande de tijd hebben zich te melden als

ze menen hier ook dit jaar recht op te

hebben. U dient de volgende stukken

mee te sturen: 

- Een kopie van het contract van de inter-

netleverancier voor dit jaar 

- Een kopie van de factuur over de

maand januari

U kunt de stukken toesturen aan

Cfi/BPO/PPA, Postbus 606, 2700 ML

Zoetermeer.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Meldlijn voor internetproblemen

De internetvoorzieningen werken op

nog lang niet alle scholen naar beho-

ren. Dat constateert de stichting ICT

op School na klachten van scholen.

Het probleem zit in de overstap naar

een nieuwe internet service provider

(ISP). 

Diverse scholen hebben wel op tijd een

nieuwe provider gekozen, maar toch wer-

ken de systemen nog steeds niet goed en

zitten ze soms langdurig zonder internet-

verbinding. De oorzaak zit dan in de

migratie van de voorzieningen, die niet

naar behoren verloopt. Vaak hebben de

scholen zelf onvoldoende kennis en erva-

ring om het probleem te identificeren. 

Vanuit haar rol als consumentenorgani-

satie op het gebied van ICT van en voor

scholen, wil de stichting Ict op School de

scholen graag helpen om hun probleem

op te lossen, bijvoorbeeld door tussen de

school en de ISP te bemiddelen of door

de school te informeren en tips te geven.

Daarom heeft de stichting een e-mail-

adres geopend waar scholen hun migratie-

problemen kunnen melden. De mailtjes

kunnen naar ispvragen@ictopschool.net.


Onderwijszorg: meer ruimte,
minder regels

De onderwijszorg moet meer samen-

hang gaan vertonen en eenvoudiger

van opzet worden. Dat blijkt uit ant-

woorden van minister Maria van der

Hoeven van OCW aan de Tweede

Kamer. De discussienota ‘De orga-

nisatie van de onderwijszorg’ van

VOS/ABB en de PvdA-notitie ‘Géén
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kind tussen wal en schip’ hebben de

Tweede Kamer en de minister ervan

overtuigd dat de onderwijszorg beter

moet. In september komt de minister

met concrete voorstellen.

Van der Hoeven geeft onder meer aan dat

zij de regionale partijen meer ruimte wil

bieden om een sluitende aanpak te ont-

wikkelen voor kinderen die extra zorg

nodig hebben. Daarbij denkt de minister

in eerste instantie aan de schoolbesturen

en het management. De minister zegt op

korte termijn met maatregelen te komen

tegen de problemen die zich voordoen in

de verwijzing, indicatiestelling en ambu-

lante begeleiding. De termijn voor her-

indicatie gaat van twee naar drie jaar. 

De minister liet ook weten met minder

ingewikkelde indicatiestellingen te komen.

‘Het moet eenvoudiger, efficiënter en van-

uit kinderen en ouders gezien effectiever.’

Niet leuker, wel makkelijker

Hoewel bijna de hele Tweede Kamer aan-

drong op opheffing van de Landelijke

Commissie Toezicht Indicatiestelling

(LCTI), blijft de minister van mening dat de

LCTI moet blijven bestaan. Ook relativeer-

de zij de kritiek op de Commissie voor

Indicatiestelling (CvI). ‘Je zult moeten 

indiceren in het belang van kinderen 

en ouders’. Maar het kan wel simpeler,

erkent ze: ‘Leuker kunnen we het niet

maken, wel makkelijker’. 

VOS/ABB en de Algemene Rekenkamer

pleiten voor meer geld voor onderwijs-

zorg, maar de minister zegt dat ze daar-

voor onvoldoende budget heeft. Wel wil

de minister inzetten op meer deskundig-

heid van leerkrachten. Ze wees daarbij

ook op maatregelen die al voor een deel

in gang zijn gezet met de invoering van de

Wet Beroepen in het Onderwijs, zoals

specialisatiecursussen.

Goed traject voor elk kind

Uit het debat kunnen we concluderen 

dat de Tweede Kamer en de minister 

de mening van VOS/ABB delen dat de

onderwijszorg in PO en VO veel te com-

plex is. Het past ook niet bij regionale en

lokale ideeën en oplossingen. Samen met

de ledencommissies PO, VO en WEC

moeten we de komende tijd toewerken

naar meer ruimte en minder regels. Hierbij

staat uiteraard één ding voorop: een goed

traject voor elk kind.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Pensioenpremies 
ex-werknemers

Het Participatiefonds (Pf) zoekt naar

een oplossing voor de betaling van

achterstallige pensioenpremies voor

ex-werknemers. Voor de toekomstige

betaling van pensioenpremies voor

ex-werknemers is onlangs al wel een

oplossing gevonden.

Veel scholen waren onaangenaam verrast

door een brief van het ABP waarin mel-

ding werd gemaakt van nog niet betaalde

pensioenpremies voor ex-werknemers

met recht op WW. De achterstand in 

premiebetaling is ontstaan doordat UWV,

anders dan USZO, deze premies niet aan

het ABP heeft afgedragen.

Het exacte bedrag van de achterstallige

premies krijgen de eerder aangeschreven

schoolbesturen in april van het ABP te

horen. Het gaat dan alleen om het werk-

geversdeel. Vanaf september 2005 wil het

ABP beginnen met de feitelijke incasso

van de achterstallige premies.

Onwenselijk

Het bestuur van het Pf vindt deze gang

van zaken onwenselijk. Het is daarom met

OCW op zoek naar een oplossing. Hier-

voor is voldoende geld nodig, waarmee

het Pf in één keer de achterstallige 

premies voor de aangeschreven school-

besturen kan betalen, en wel voordat 

het ABP begint met de feitelijke incasso.

Gelet op de slechte financiële positie van

de fondsen, is dit niet eenvoudig.

Onuitvoerbaar

Een ander probleem is de toekomstige

premiebetaling voor ex-werknemers. 

De huidige regeling waarbinnen de werk-

gever zowel het werkgevers- als het werk-

nemersdeel van de pensioenpremie moet

voldoen, is praktisch onuitvoerbaar als

het gaat om het innen van het werk-

nemersdeel bij de ex-werknemers. Voor

dit probleem is nu een oplossing gevon-

den. Tot 1 april 2005 blijven ex-werknemers

met recht op WW voor 50% pensioen

opbouwen. Vanaf 1 april 2005 bouwen 

zij nog voor 37,5% pensioen op. 

Als zij dat willen, kunnen ze de resterende

12,5% pensioenopbouw zelf bij het ABP

regelen. 

Meer op www.vosabb.nl, zie ook

www.abp.nl 

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Limburgs succes tegen 
Arbeidsinspectie

De Stichting Limburgs Voortgezet

Onderwijs heeft op procedurele

gronden met succes bezwaar aange-
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tekend tegen de opgelegde eisen van

de Arbeidsinspectie. Het ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid (SZW) heeft de beschikking

ingetrokken. 

Inspecteurs van de Arbeidsinspectie

bezochten in het voorjaar van 2004

zeventien scholen die onder de Limburg-

se stichting vallen. De bezoeken stonden

in het kader van het onderzoek naar werk-

druk en/of agressie en geweld. Tien scho-

len kregen te horen dat zij maatregelen

moesten nemen. Omdat deze scholen

zich niet herkenden in de gestandaardi-

seerde beschrijvingen en eisen, diende

het bestuur bezwaar in bij het ministerie

van SZW. Het bestuur vond dat een juri-

dische basis ontbrak om de Risico Inven-

tarisatie & Evaluatie (RI&E) inhoudelijk te

beoordelen en hier aanvullende eisen aan

te stellen. 

Ook had het bestuur ernstige bezwaren

tegen de wijze waarop de inspectie het

onderzoek had uitgevoerd. Het was vol-

gens het bestuur niet gevalideerd, en 

dus onbetrouwbaar. Er was bovendien

geen rekening gehouden met specifieke

omstandigheden. Ten slotte was sprake

van haastwerk, vond het bestuur.

Procedure

Na een hoorzitting eind september

besloot de afdeling Bezwaar en Beroep

van het ministerie de bezwaren gegrond

te verklaren en de beschikking in te trek-

ken. Het ministerie baseerde deze beslis-

sing vooral op de gehanteerde procedure.

Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht

(AWB) had het bestuur het recht zijn

zienswijze tegen de voorgenomen eis

kenbaar te maken. De aankondiging 

hiervan was ten onrechte achterwege

gelaten. 

Een ander punt was dat de Arbeids-

inspectie te weinig kennis had vergaard

over relevante feiten en belangen. In de

beschikking was niets opgenomen over

de afweging van de belangen die bij 

deze zaak speelden. De conclusie van het

ministerie was dan ook dat de Arbeids-

inspectie de eisen aan de scholen onvol-

doende had gemotiveerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 

van 8.30-12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Stuurgroep herkent knelpunten
in leerlingenzorg

De stuurgroep Kwaliteit van de leer-

lingenzorg in vmbo en Praktijkonder-

wijs herkent veel van de knelpunten

die de Algemene Rekenkamer eerder

deze maand heeft gesignaleerd in

haar rapport ‘Zorgleerlingen in het

vmbo’. De stuurgroep meldt dat zij

ook al is begonnen met de aanpak

van een aantal van die knelpunten.

De stuurgroep onderschrijft de constate-

ring van de Algemene Rekenkamer dat

het onderwijs niet volledig aansluit bij alle

doelgroepen van het vmbo. ‘Aanbod en

onderwijsproces zijn niet toereikend voor

alle doelgroepen’, zo staat in de reactie

van de stuurgroep.

Daarnaast onderkent de stuurgroep dat

de opvang van probleemjongeren veel

vergt van de leerlingenzorg. ‘Meer dan

met de huidige mogelijkheden in redelijk-

heid gevraagd kan worden’, aldus de

stuurgroep. Zij wil deze problematiek aan-

pakken in samenwerking met de stuur-

groepen WSNS Plus en Kwaliteit Spe-

ciaal, en in overleg met de scholen en

samenwerkingsverbanden in het speciaal

onderwijs. Uitgangspunt is dat de oplos-

sing vanuit de scholen en hun omgeving

moet komen.

Intussen is de werkgroep al begonnen

met versterking van het management van

scholen, de ontwikkeling van een kader

voor zelfevaluatie, en met de verbetering

van de aansluiting tussen (speciaal) basis-

onderwijs en vmbo/Praktijkonderwijs.

Daarnaast werkt de stuurgroep aan ver-

betering van de samenwerking tussen

scholen en instanties voor jeugdhulp-

verlening.

Zie www.leerlingenzorgvmbopro.nl


Discussie over dubbele 
wachtlijsten

Dubbele wachtlijsten om segregatie

op scholen te voorkomen. Is dat een

goede oplossing of niet? De Onder-

wijsraad, die hierover een advies

voorbereidt, is een discussie gestart

op zijn website en nodigt ouders,

leerlingen en onderwijzend personeel

uit om mee te praten. 

In Rotterdam wordt op sommige scholen

al gewerkt met dubbele wachtlijsten, één

voor autochtone leerlingen en één voor

allochtone leerlingen. Het is een manier

om ervoor te zorgen dat de school een

afspiegeling wordt en blijft van de wijk

waarin hij staat. Naar aanleiding van de

commotie hierover heeft minister Van der

Hoeven van onderwijs de Onderwijsraad

gevraagd een advies uit te brengen. Dat

advies wordt in mei verwacht. 

De raad zal onder meer kijken naar de

vraag of dubbele wachtlijsten juridisch

haalbaar zijn, maar ook naar mogelijke
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praktische succes- en faalfactoren van dit

initiatief. Daarnaast onderzoekt de Onder-

wijsraad mogelijke alternatieven, aan de

hand van ervaringen elders in Nederland.

Omdat integratie erg leeft in de Neder-

landse samenleving heeft de Onderwijs-

raad nu een discussieplatform op haar

website. De raad wil graag meningen

horen over dubbele wachtlijsten, maar

ook ervaringen hiermee of met andere 

initiatieven van gemeenten of scholen.

Zie www.onderwijsraad.nl 


Tielse besturen mogen niet 
discrimineren 

Terwijl de Rotterdamse onderwijs-

wethouder Leonard Geluk graag 

dubbele wachtlijsten wil invoeren om

de segregatie in het onderwijs tegen

te gaan, krijgt de gemeente Tiel op

dit gebied een tik op de vingers van

de Commissie Gelijke Behandeling

(CGB). Hoewel de kwestie speelt in

het PO, is deze problematiek ook

actueel voor het VO. 

De CGB oordeelt dat drie Tielse school-

besturen zich met hun spreidingsbeleid

schuldig maken aan discriminatie op

grond van ras. De commissie wijst erop

dat de Tielse besturen het toestaan om

zogenoemde 1.9-leerlingen eventueel

door te verwijzen in het geval een school

te veel van deze leerlingen krijgt. 

Omdat onder 1.9-leerlingen over het alge-

meen allochtone kinderen worden ver-

staan, betekent de doorverwijzing in feite

dat de besturen discrimineren op grond

van ras. Zodoende overtreden ze de Alge-

mene Wet Gelijke Behandeling, zo staat in

de toelichting van de commissie. 

Als de Tielse besturen niet alleen naar de

allochtone achtergrond van de leerlingen

zouden kijken, maar ook naar het oplei-

dingsniveau van hun ouders en eventuele

onderwijsachterstanden, zou sprake 

kunnen zijn van indirect onderscheid op

grond van ras. Dan zou het Tielse beleid

wél door de beugel kunnen, oordeelt de

CGB. 

Zie ook www.cgb.nl
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