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Als de school van de eerste voorkeur vol

is, zou de gemeente in overleg met de

ouders een andere school kunnen aanwij-

zen. De PvdA wil verder dat ook voor het

bijzonder onderwijs algemene acceptatie-

plicht gaat gelden.

In het concept van het VVD-manifest 

‘Om de vrijheid’ verliest artikel 23 het van

artikel 1 in de Grondwet. De VVD stelt het

verbod op discriminatie boven dat van de

vrijheid van onderwijs. De VVD heeft in

haar manifest ook opgenomen dat homo-

seksuele leerkrachten nooit om hun

geaardheid mogen worden geweigerd. 

De VVD pleit net als de PvdA voor een

algemene acceptatieplicht.

Minister Van der Hoeven wil niets aan 

artikel 23 veranderen, omdat dit volgens

haar een einde aan de vrijheid van onder-

wijs zou betekenen en de terugkeer van

het ‘staatsregentisme’.

Meer op www.vosabb.nl
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Politiek stort zich op artikel 23

Grondwetsartikel 23 over de vrijheid

van onderwijs staat volop in het

nieuws. De PvdA presenteerde

onlangs een plan om het artikel een

moderne invulling te geven. De VVD

heeft in haar jongste manifest opge-

nomen dat de invloed van artikel 23

moet worden beperkt. CDA-minister

Maria van der Hoeven geeft tegen-

gas. Zij blijft grote waarde hechten

aan het artikel.

In de PvdA-notitie ‘Ouders en scholen

samen sterk – De vrijheid van onderwijs

opnieuw ingevuld’ stelt de partij onder

meer het Leerlingen Populatie Plan (LPP)

voor. Elke gemeente zou met het LPP een

instrument in handen moeten krijgen 

om autochtone en allochtone leerlingen

gelijkmatiger over de verschillende scho-

len te spreiden. 

Ook wil de PvdA dat ouders bij aanmel-

ding van hun kind een lijstje invullen met

daarop de scholen van hun voorkeur. 
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Steeds meer stichtingen 
voor openbaar onderwijs

De stichting wordt populairder als

bestuursvorm in het openbaar onder-

wijs. Dit gaat met name ten koste

van het integraal bestuur, waarbij 

de gemeente de openbare scholen

bestuurt. Het is duidelijk dat steeds

meer gemeenten het bestuur van de

openbare scholen overdragen aan

een zelfstandige stichting. 

De verzelfstandiging gaat hand in hand

met bestuurlijke schaalvergroting. Dat

blijkt uit het feit dat er nu minder school-

besturen zijn dan ruim een jaar geleden,

terwijl de aantallen scholen en leerlingen

in het openbaar onderwijs gelijk zijn

gebleven, zo blijkt uit het ledenbestand

van VOS/ABB. 

Het bestand is gebruikt voor de analyse

van een enquête naar bestuursvormen in

het openbaar onderwijs, die VOS/ABB

heeft gehouden in het tweede halfjaar van

2003. Uit de enquête bleek al dat veel

schoolbesturen bezig waren met verzelf-

standiging en schaalvergroting. Ruim een

jaar later lijkt dit proces in veel gevallen

afgerond. Het aantal schoolbesturen 

met integrale bestuursvorm is met 36%

gedaald, van 190 tot 122. Het gaat hierbij

om relatief kleine besturen met kleine

scholen.

Ook minder bestuurscommissies

Het aantal schoolbesturen met een

bestuurscommissie is eveneens terug-

gelopen, met 26% van 132 naar 98. Ook

hier betreft het relatief kleine bestuurs-

commissies, wanneer gekeken wordt naar

vertegenwoordigde scholen en leerlingen. 

Hier staat tegenover dat het aantal stich-

tingen in het openbaar onderwijs is geste-

gen met 96% van 26 naar 51. Het gaat 

bij stichtingen om relatief grote besturen,

omdat verzelfstandiging vaak samengaat

met schaalvergroting. Dat was al af te lei-

den uit de gegevens van november 2003,

toen de stichting als bestuursvorm 7%

van het aantal besturen vormde, terwijl

deze besturen 12% van de scholen en

leerlingen vertegenwoordigden. 

Nieuwe verhoudingen

Door de afname van het aantal openbare

besturen met 20% binnen het leden-

bestand van VOS/ABB (van 371 naar

295), is het aandeel van de stichtingen nu

opgelopen tot 17%. Zij vertegenwoordigen

nu 26% van de scholen en de leerlingen. 

Het aandeel van de integrale besturen is

teruggelopen van 51% naar 41%. Deze

besturen vertegenwoordigen 34% van de

scholen (was 44%) en 31% van de leer-

lingen (was 37%). Het aandeel van de

bestuurscommissies is gedaald van 36%

naar 33%; zij vertegenwoordigen 34%

van de scholen (was 39%) en 37% van 

de leerlingen (was 44%).


Tweede Kamer ziet 
exploitatietekort

De Tweede Kamer dringt er bij minis-

ter Maria van der Hoeven op aan in

de exploitatievergoeding voor het

voortgezet onderwijs prijscompen-

satie op te nemen. Door het jaren-

lang uitblijven van deze compensatie

loopt het voortgezet onderwijs al

zeker 125 miljoen euro mis. 

VOS/ABB vindt dit onacceptabel. 

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer wil van de

minister weten of het inderdaad klopt dat

er al vanaf het schooljaar 2002-2003 geen

sprake meer is van een verhoging van een

exploitatievergoeding die gelijke tred

houdt met de loon- en prijsontwikke-

lingen. VOS/ABB gaf eerder aan dat dit

inmiddels resulteert in een financiële 

achteruitgang van zeker 125 miljoen 

euro.

Tweede-Kamerlid Ursie Lambrechts laat

weten dat ook zij de ernst van de zaak

inziet. 

‘Het is natuurlijk een enorm bedrag. 

We hebben niet de intentie om het finan-

cieel extra moeilijk te maken voor het

onderwijs. Maar als je zag wat een ontzet-

tende operatie het was om vorig jaar die

100 miljoen voor het achterstandenbeleid

te behouden... Kijk, ik heb het geld ook

niet zomaar even op de plank liggen...’

VVD-Tweede-Kamerlid en onderwijs-

specialist Eric Balemans laat weten dat

het probleem omtrent het uitblijven van

prijscompensatie in de exploitatiever-

goeding bij hem bekend is. Balemans: 

‘De VVD is bezig met de zaak en de bepa-

ling van een standpunt hierin. Helaas kan

ik op dit moment hierover niet meer infor-

matie geven.’

VOS/ABB heeft ook Tweede-Kamerlid

Aart Mosterd van het CDA benaderd,

maar hij had voor de deadline van deze

nieuwsbrief nog niet gereageerd.


Onderzoek naar 
onderwijsnummer 

Het onafhankelijke onderzoeksbureau

Berenschot doet onderzoek naar 

de problemen rond de invoering van

het onderwijsnummer in het vo.

Berenschot richt zich op de infor-
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matie-uitwisseling en het oplossen

van problemen. Het onderzoek moet

eind april klaar zijn. 

De onderwijsorganisaties hadden aan-

gedrongen op een onafhankelijke onder-

zoek. Minister Maria van der Hoeven heeft

de opdracht nu uitgezet. Het onderzoek

zal in ieder geval aandacht besteden aan

problemen en knelpunten, de mogelijke

risico’s rond de overgang van bekostiging

per schooljaar naar kalenderjaar en de

verdeling van verantwoordelijkheden.

Andere aspecten die Berenschot onder

de loep neemt, zijn de organisatie, inzich-

telijkheid en toereikendheid van onder-

steuning inclusief voorlichting, de mate

van reglementering van het uitwisselings-

proces en de standaards en keuzen met

betrekking tot handmatige en geautoma-

tiseerde processen.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Onderwijsnummer: 
mutatiestop pas op 15 maart

De mutatiestop voor de oktober-

telling van 2004 is uitgesteld tot 

dinsdag 15 maart. Dit vanwege tech-

nische problemen die zich de afgelo-

pen periode voordeden bij de Infor-

matie Beheer Groep (IBG). Door 

die problemen waren scholen onvol-

doende in staat mutatiegegevens te

verwerken.

Wanneer de mutatiestop van kracht is,

kunnen scholen tot 1 juli alleen nog

bekostigingsrelevante mutaties aan-

leveren via de accountantsverklaring. 

Scholen die de mutatiestop eerder dan 

15 maart willen laten ingaan, moeten dit

kenbaar maken door een e-mail te sturen

aan ipo@ib-groep.nl.

De problemen bij IBG zijn op 28 februari

opgelost. Op 1 maart is het verwerkings-

proces van IBG hervat en ontvangen

scholen weer terugmeldingen. Als zich

toch nog problemen voordoen, kunt u dit

melden bij VOS/ABB. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


VOS/ABB begint 
contactgroep P&O

VOS/ABB begint contactgroepen

voor P&O’ers. Het is de bedoeling dat

vakgenoten elkaar twee of drie keer

per jaar ontmoeten om informatie en

ervaringen uit te wisselen. De eerste

bijeenkomst voor het voortgezet

onderwijs is op donderdag 28 april.

P&O-afdelingen met meer dan één func-

tionaris, treffen we alleen aan bij de aller-

grootste schoolbesturen. Als onderwijs-

organisaties al een P&O-functie hebben,

is het meestal een solofunctie. VOS/ABB

denkt dat er behoefte aan is om af en toe

een vakgenoot te ontmoeten om kennis te

delen en inspiratie op te doen. 

Doel van de contactgroep

Voor VOS/ABB zijn contactgroepen van

belang voor optimalisering van belangen-

behartiging, informatievoorziening en

dienstverlening aan de leden. Voor de

deelnemers en onderwijsorganisaties

waarvoor zij werken, kan de contactgroep

P&O een meerwaarde hebben door:

- informatieoverdracht over werkgevers-

zaken

- deskundigheidsbevordering 

- ontwikkeling van nieuwe denkbeelden

en advisering daarover

- professionalisering van de bedrijfs-

voering.

Deelnemers wisselen, onder begeleiding

van medewerkers van VOS/ABB, kennis

en ervaring uit op het gebied van arbeids-

voorwaarden, sociaal beleid en HRM, 

op zowel beleidsmatig als operationeel

niveau. De contactgroep heeft een eigen

agenda. Alleen leden kunnen deelnemen.

De doelgroep bestaat uit P&O-functiona-

rissen, zoals consulenten, beleidsmede-

werkers en afdelingshoofden, die een

adviserende rol hebben voor bestuur en

management. 

Onderwerpen

In beginsel kunnen alle werkterreinen van

personeelsbeleid onderwerp van gesprek

zijn, zoals sociaal beleid en sociale zeker-

heid, arbeidsvoorwaarden en rechts-

positieregelingen. Zowel de deelnemers

als bestuurders en managers kunnen in

hun contacten met VOS/ABB natuurlijk

ook eigen onderwerpen aandragen.

Aanmelding is mogelijk tot 8 april via fax

0348-405205 of avanrossum@vosabb.nl

o.v.v. uw naam, werkgever, functie, tele-

foonnummer en e-mailadres. Ook kunt 

u alvast aangeven welke onderwerpen 

u interesseren.

De locatie van de eerste bijeenkomst is in

principe het VOS/ABB-kantoor in Woer-

den, maar als er veel aanmeldingen zijn,

wijken we eventueel uit naar een andere

locatie in het midden van het land.

Informatie: Silvia Schouten, 

0348-405255, sschouten@vosabb.nl
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Bijeenkomst ledencommissie
succes

De eerste bijeenkomst van de leden-

commissie vo was een succes. 

De leden hebben enthousiast gere-

ageerd op de oproep lid te worden.

Met de huidige 24 leden is de com-

missie vol. 

De eerste bijeenkomst van de leden-

commissie was op vrijdag 25 februari.

VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken

opende de commissievergadering met

een hartelijk welkom en het uitspreken

van zijn waardering jegens de leden. 

Er is veel in beweging in het voortgezet

onderwijs. Met name de recente ontwik-

kelingen naar een sectororganisatie vo 

zal een steeds belangrijker gesprekspunt

worden.

De commissie vo sprak haar waardering

uit over de proactieve houding van

VOS/ABB. De commissie vindt dat de

vaart er in moet blijven. Er werd uitvoerig

gediscussieerd over de kansen en bedrei-

gingen van de sector voortgezet onder-

wijs en over de mogelijke relatie met het

primair onderwijs. 

Sectororganisatie

Ook kwam de vraag aan de orde of er één

landelijke sectororganisatie moet komen

die alles op zich neemt, of dat er taken

moeten overblijven voor de besturen-

organisaties. Deze gesprekspunten staan

ook op de agenda van de regiobijeen-

komsten. In april houdt VOS/ABB onder

de leden een enquête over dit onderwerp.

Verder werd er gesproken over de code

goed onderwijsbestuur en maatschappe-

lijke verantwoording. In het najaar volgt

een aparte bijeenkomst met alle leden-

commissies van VOS/ABB om dit onder-

werp uit te diepen. Andere punten op de

agenda waren de relatie tussen het

gemeentebestuur en het verzelfstandigd

openbaar bestuur en de wet mede-

zeggenschap.

De volgende vergadering van de commis-

sie vo is op vrijdag 8 april. De samenstel-

ling van de ledencommissie vo staat 

op www.vosabb.nl in de rubriek ‘over

vos/abb’.

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl, 

of Betty Smits-van Sonsbeek, 

0348-405256, bsmits@vosabb.nl


Tweede fase: nu beslissen 

De veranderingen rond Tweede Fase

Studiehuis naderen snel. Het geplande

ingangsjaar is en blijft waarschijnlijk

2007. Het wetgevingstraject en de

gewijzigde examenprogramma’s 

liggen behoorlijk op schema. Ook 

het vernieuwde wiskundeprogramma

staat nu op de rails.

Het Tweede Fase-adviespunt bracht

onlangs een brochure uit waarvan de

teneur is dat scholen in het land nog niet

echt bezig zijn met de voorbereidingen

voor 2007. Scholen richten zich nu meer

op de onderbouw. Bovendien willen veel

schoolleiders en docenten nog wel eens

zien of de wet er uiteindelijk uit komt te

zien zoals de zaken er nu voorstaan. 

Toch is dit niet zonder risico’s. Er moeten

immers heel wat beslissingen worden

genomen, die veel werk met zich mee 

zullen brengen. Anderzijds is het handig

om onderbouw en bovenbouw vanuit een

onderwijsvisie aan te pakken. Dit plaatst

de didactische vernieuwingen nog steviger

op de agenda.

Los van het ‘visionaire’ zal de school 

worden geconfronteerd met tijdrovend

handwerk voor didactische vernieuwingen.

Tussen nu en straks liggen nog veel 

keuzen, die de scholen stuk voor stuk

moeten nalopen. Dit is betrekkelijk nieuw.

Daarmee omgaan is dus ook nieuw. Het

Tweede Fase-adviespunt werkt aan een

compleet overzicht, dat kan helpen bij het

nemen van noodzakelijke beslissingen.

Het is verstandig om nog dit schooljaar

een draaiboek voor het maken van keuzen

op te stellen. Dit is nodig om in het vol-

gend schooljaar principiële beslissingen te

kunnen nemen, zodat er een beeld ont-

staat van de formatieve consequenties.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Ritske van der Veen, 

0348-405274, rvanderveen@vosabb.nl


Gezinnen in de knel door
schoolkosten

Steeds meer gezinnen raken in finan-

ciële problemen. Een van de oorzaken

zijn de almaar stijgende schoolkosten.

Daar hebben vooral gezinnen met

schoolgaande kinderen van 16 jaar 

en ouder last van. Zij moeten immers

honderden euro’s lesgeld betalen. 

Dit blijkt uit de bijgestelde voorbeeld-

begrotingen van het Nederlands Instituut

voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het blijkt

dat schoolkosten veel gezinnen net dat

zetje geven waardoor zij niet meer kunnen

rondkomen. Dat geldt niet zozeer voor
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gezinnen met weinig geld, maar vooral

voor de middeninkomens.

Een van de voorbeelden betreft een een-

oudergezin met een netto-inkomen van

1500 euro en twee kinderen, van wie het

ene tussen de 1 en 12 jaar en het andere

tussen de 13 en 17 jaar is. De gemiddelde

studiekosten binnen dit modelgezin be-

dragen volgens het Nibud 55 euro per

maand. Zelfs als vakantie- en telefoon-

uitgaven niet worden meegerekend, komt

dit gezin aan het einde van iedere maand

68 euro tekort.

Pas bij een maandinkomen van netto

3000 euro van dit modelgezin is het

omslagpunt van een financieel tekort naar

een overschot. Dit gezin houdt dan ge-

middeld 102 euro per maand over. In de

voorbeeldbegroting drukken ook andere

vaste lasten, zoals gemeentelijke heffingen

en ziektekostenpremies, steeds zwaarder

op het budget.

Gedragscode

De constatering van het Nibud volgt op

de Gedragscode Schoolkosten die onder

meer door VOS/ABB is opgesteld. 

Directeur Philip Geelkerken overhandigde

de code vorige maand aan minister 

Maria van der Hoeven van OCW. In de

code dringen de initiatiefnemers aan op

afschaffing op beperking van het wette-

lijke lesgeld.

De minister wilde na de overhandiging

geen enkele toezegging doen. Maar

staatssecretaris Joop Wijn van Financiën

zei later dat hij het een goed idee vindt

om het lesgeld af te schaffen. Dit kan 

volgens hem een goede manier zijn om

de financiële positie van met name de

middeninkomens te verstevigen.

Meer op www.vosabb.nl


Plezierig werken in het vmbo

Een ruime meerderheid van het per-

soneel dat in het vmbo en het prak-

tijkonderwijs werkt, doet dat met

plezier. Dat blijkt uit het onderzoek

‘Onderwijspersoneel in het vmbo en

praktijkonderwijs’ dat is uitgevoerd

in opdracht van het Sectorbestuur

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Het onderzoek is uitgevoerd door Regio-

plan Beleidsonderzoek. Het blijkt dat bijna

alle respondenten aangeven dat zij binnen

het vmbo willen blijven werken. De kleine

minderheid die overweegt te vertrekken,

zegt vooral moeite te hebben met orde

houden en de zwaarte van het werk.

Een andere opmerkelijke uitkomst is dat

een overgrote meerderheid aangeeft de

leer- en werkomgeving als veilig te ervaren.

Zij vinden dat het vmbo en praktijkonder-

wijs wat dit betreft ten onrechte in een

kwaad daglicht staat. Het slechte imago

dat het vmbo en praktijkonderwijs al

lange tijd hebben, werd nog eens ver-

sterkt door de dood van conrector Hans

van Wieren van het voormalige Terra Col-

lege in Den Haag. Hij werd in januari vorig

jaar doodgeschoten door een leerling.

Zie ook www.sboinfo.nl


Tweede Kamer omarmt culturele
canon

De Tweede Kamer neemt het advies

van de Onderwijsraad over dat scho-

len meer moeten doen aan de ont-

wikkeling van een culturele identiteit

bij hun leerlingen. Minister Maria van

der Hoeven belooft binnenkort met

een voorstel te komen voor een

zogenoemde culturele canon.

Het begrip culturele canon is afkomstig

van de Onderwijsraad die het in januari

jongstleden introduceerde in het advies

‘De stand van educatief Nederland’. 

De canon moet een vakoverstijgend leer-

programma worden. De inhoud ervan

komt niet alleen terug in het vak geschie-

denis, maar ook in de talen, maatschap-

pijleer, culturele en kunstzinnige vorming,

techniek en aardrijkskunde.

De Onderwijsraad stelt dat met de voor-

gestelde canon allochtone en autochtone

leerlingen dezelfde Nederlandse culturele

identiteit kunnen ontwikkelen. Hierdoor

zal Nederland ook binnen Europa beter

zijn eigen identiteit behouden en levert het

onderwijs bovendien een belangrijke bij-

drage aan het actuele maatschappelijke

debat, zo is de gedachte.

De Tweede Kamer is in ruime meerder-

heid positief over het advies, zo bleek 

tijdens het debat over dit onderwerp.

Minister Van der Hoeven zegde de Kamer

toe binnenkort met een voorstel te komen

om invulling te geven aan de canon. 

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl


School belangrijk bij aanpak
mishandeling

Het belang van een goede aanpak

van kindermishandeling krijgt steeds

meer aandacht. Daarom zijn in

opdracht van het ministerie OCW

voorbeeldprotocollen opgesteld met
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De voorbeeldprotocollen zijn te vinden op

de website www.vosabb.nl onder ‘model-

len’ en bij ‘veelgestelde vragen’. Ook de

website op www.kindermishandeling.

info/onderwijs richt zich speciaal op de

onderwijssector.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


VVD-Kamerlid steunt 
Wereldklassen

Tweede-Kamerlid en onderwijs-

specialist Eric Balemans (VVD) zet

zich persoonlijk in om het Unicef-

project Wereldklassen meer onder de

aandacht te brengen van VOS/ABB-

leden in het voortgezet onderwijs. 

Zo is hij beschikbaar voor gastlessen

in het vo over het project, dat actieve

ondersteuning krijgt van VOS/ABB. 

Toen de nieuwsbrief over het Unicef-

project bij Eric Balemans op zijn bureau

kwam en hij las dat het vo nog niet zo

sterk aan de actie deelnam, nam hij het

initiatief om daar zelf iets aan te doen.

Samen met VOS/ABB heeft hij plannen

gemaakt. Dit heeft erin geresulteerd dat

Balemans tijd wil vrijmaken om vo-scho-

len te bezoeken, bijvoorbeeld om een

gastles te geven over Wereldklassen.

Andere mogelijkheden zijn deelname aan

een discussie of een forum. Ook wil hij

graag een keer te gast zijn in een les

maatschappijleer over bijvoorbeeld 

ontwikkelingssamenwerking.

Geïnteresseerde scholen kunnen via

VOS/ABB in contact komen met het 

VVD-Kamerlid.

Meer over Wereldklassen op

www.vosabb.nl

een concreet stappenplan en een uit-

werking van de landelijke meldcode. 

Veel kinderen worden mishandeld. Het

belang van een goede aanpak krijgt daar-

om steeds meer aandacht. Beroepskrach-

ten die met kinderen werken, kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren. Dit geldt

zeker voor beroepskrachten in het onder-

wijs, omdat zij langdurig en intensief 

contact hebben met kinderen. Scholen

kunnen een bijdrage leveren door tijdige

signalering. De rol van de school is extra

belangrijk, omdat mishandelde kinderen

meestal niet zelf aan de bel kunnen trek-

ken, maar vaak wel signalen afgeven.

Het Nederlands Instituut voor Welzijn en

Zorg (NIZW) heeft een landelijke meld-

code kindermishandeling ontwikkeld.

Deze code beschrijft de rol van beroeps-

krachten en geeft richtlijnen voor het han-

delen in situaties en vermoedens van 

kindermishandeling. Op basis van deze

meldcode zijn in opdracht van het mi-

nisterie van OCW voorbeeldprotocollen

opgesteld voor huiselijk geweld, mishan-

deling, verwaarlozing en seksueel mis-

bruik. De protocollen bevatten concrete

stappenplannen.

Het voorbeeldprotocol kan worden ver-

taald naar de eigen schoolsituatie. Nog

lang niet alle onderwijsinstellingen hebben

een protocol, terwijl dit belangrijk is voor

beroepskrachten om zorgvuldig te kunnen

handelen. De beschikbaarheid van een

protocol geeft tevens blijk van steun en

onderkenning van de rol van de school.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishan-

deling (AMK) in de regio kan worden inge-

schakeld voor hulp bij de totstandkoming

van een eigen protocol. In de meeste

gevallen speelt ook de jeugdgezond-

heidszorg daarbij een rol. 

Informatie: Betty-Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl


Scholen eenvoudig te hacken

De ICT-veiligheid van scholen laat

nog te wensen over. Dat blijkt uit een

beperkte ethical hack – een digitale

inbraakpoging met toestemming –

die als test in opdracht van Stichting

Ict op School werd uitgevoerd. 

De computers van drie van de zes

geteste scholen konden te gemak-

kelijk worden gekraakt.

In een brief naar alle scholen voor basis-

en voortgezet onderwijs vestigt Ict op

School de aandacht op de risico’s die

scholen lopen door onvoldoende beveili-

ging. Ook wijst de stichting op de moge-

lijkheden om de beveiliging te verbeteren.

De test

Stichting Ict op School liet eind vorig jaar

op vier basisscholen en twee scholen

voor voortgezet onderwijs de ethical hack

uitvoeren; dit is een inbraakpoging waarbij

de systemen benaderd worden alsof het

door een computerkraker gebeurt.

Na toestemming van de directeur of de

bovenschools ICT-coördinator, en in prin-

cipe zonder medeweten van de lokale

ICT-coördinator, voerden specialisten op

gebied van computerbeveiliging een

beperkt aantal testen uit.

Bij de uitgevoerde testen is getracht via

internet, dus van buitenaf, het interne net-

werk te benaderen, eventueel aanwezige

draadloze netwerken te gebruiken en toe-

gang te krijgen tot administratieve syste-

men. Vanuit kostenoverwegingen is geen

grootschalige test uitgevoerd. De uitge-

voerde tests geven dus slechts een indi-
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catie van de mate waarin de betreffende

scholen zijn beveiligd.

Resultaten

Op alle zes scholen was op gebied van

beveiliging wel wat aan te merken; bij 

drie scholen was sprake van een situatie

waarin kwaadwillende personen te een-

voudig ongeautoriseerde toegang van

binnenuit en van buitenaf konden ver-

krijgen.

Uit de ethical hack kwamen de volgende

punten naar voren:

• Op twee locaties werden draadloze net-

werken aangetroffen. In beide gevallen

waren de netwerken onbeveiligd en van

buiten het schoolterrein benaderbaar. 

• Er werden enkele accounts aangetrof-

fen zonder wachtwoord of met een

standaard wachtwoord. 

• Tijdens de test werden onder meer prin-

ters, cd-rom-servers, printerswitches,

switches, een videoserver en een

kopieermachine aangetroffen die een

mogelijke toegang boden voor hackers. 

• Op diverse scholen was toegang tot

systemen mogelijk doordat niet de laat-

ste versie van de software was toege-

past. 

• Rechten op systemen werden niet altijd

zorgvuldig toegekend en beheerd.

Meer informatie over de ethical hack

en wat scholen kunnen doen om hun 

ICT-omgeving te beveiligen vindt u op

www.ictopschool.net/snel/veilig.

Ict op School is een onafhankelijke stich-

ting die door het stimuleren van samen-

werking en kennisuitwisseling scholen

voor primair en voortgezet onderwijs in

staat wil stellen ICT in het onderwijs te

integreren. De stichting is opgericht door

de Vereniging van Samenwerkende Werk-

gevers Organisaties, waarin VOS/ABB is

vertegenwoordigd. 


Helpdesk VOS/ABB: 
10.000 e-mails 

De Helpdesk van VOS/ABB heeft

onlangs zijn 10.000ste e-mail in twee

jaar tijd beantwoord. Reden voor 

een klein feestje op de Helpdesk. 

De e-mailservice blijkt een groot 

succes.

Twee jaar geleden opende de Helpdesk

voor VOS/ABB-leden de mogelijkheid om

vragen te stellen per e-mail. Tot dat

moment werd de Helpdesk voornamelijk

per telefoon om advies gevraagd. 

De e-mail service sloeg meteen aan. 

Er kwamen algauw zoveel e-mailtjes dat

de telefoondienst ’s middags werd geslo-

ten, zodat alle aandacht naar de e-mails

kon. ‘Een antwoord per e-mail heeft het

voordeel dat het vastligt en niet verkeerd

begrepen kan worden’, zegt Barend van

der Veere van de Helpdesk. ‘Bovendien

kunnen wij zeker 90% van de e-mails nog

dezelfde dag afhandelen. De overige 10%

krijgt in elk geval de volgende dag een

reactie’. 

Om deze hoge score te kunnen hand-

haven is de Helpdesk in de afgelopen

twee jaar uitgebreid tot vier personen.

Binnenkort treedt een vijfde collega aan.

Dit met het oog op de verwachte toename

van vragen bij de invoering van lumpsum-

bekostiging in het po. Op dit moment

krijgt de Helpdesk veel vragen over 

de ontwikkelingen bij het Vervangings-

fonds/Participatiefonds. Andere vragen uit

de top-10 betreffen de CAO’s vo en po,

ontslag, RDDF-plaatsing, verlof en ver-

zelfstandiging. De bemanning van de

Helpdesk is blij met het succes van de 

e-mailservice. ‘Op naar de 20.000’, aldus

een opgetogen Van der Veere.
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De Helpdesk van VOS/ABB is elke 

werkdag telefonisch bereikbaar van 

8.30 tot 12.30 via 0348-405250 en 

helpdesk@vosabb.nl. 

De Helpdesk adviseert op het gebied van

arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, finan-

ciën, personeelsbeleid, huisvesting en

bestuur en management.


Vernieuwde website Vf/Pf

De website van het Vervangings- en

het Participatiefonds (Vf/Pf) is ver-

nieuwd. De site heeft voortaan onder

meer een discussieforum en een

rubriek ‘vraag en antwoord’. 

In het discussieforum onder de button ‘in

de praktijk’ kunnen onderwijsprofessio-

nals digitaal ervaringen met elkaar uit-

wisselen over allerlei onderwerpen die

betrekking hebben op Vf/Pf. In de rubriek

‘vraag en antwoord’, waaraan momenteel

nog wordt gewerkt, vindt u onder meer

antwoord op vragen over de instroom-

toets en vergoedingsverzoeken.

Onder het kopje ‘praktijkverhalen’ vertel-

len mensen die in het onderwijs werken,

welke problemen zij in de dagelijkse 

praktijk tegenkomen en hoe zij daarmee

omgaan. Op de site staan ook de ver-

trouwde diensten en producten van Vf/Pf,

zoals de helpdesk, trainingen en work-

shops en subsidiemogelijkheden.

Zie www.vfpf.nl


Onderwijsspecial op Nederland 3

De VPRO-televisie zendt op zondag-

avond 13 maart een avondvullende

onderwijsspecial uit. De special richt

zich zowel op het primair als het

voortgezet onderwijs.

De VPRO koos ervoor een special te

maken over het onderwijs, omdat deze

sector volgens de omroep ‘een van de

belangrijkste pijlers onder onze samen-

leving’ is. De drie uur durende special,

met als titel ‘Voor de klas’, richt zich vol-

ledig op ‘het hoofd en het hart van de

leerkracht’. De special is zondagavond 

te zien op Nederland 3 en duurt van 

21.00 tot 24.00 uur.

Meer informatie op www.vpro.nl/

voordeklas
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