
De keuze om de toekomst van het onder-

wijs centraal te stellen in het jaarverslag

van VOS/ABB en op de discussiemiddag,

hangt samen met de publicatie van het

rapport ‘In het zicht van de toekomst’ 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het SCP stelt zichzelf acht vragen over

het onderwijs. Deze vragen vormen de 

leidraad voor interviews in ons jaarverslag

met opinion leaders uit het onderwijs, het

bedrijfsleven, de journalistiek en de

wetenschap.

De discussiemiddag is op woensdag 

18 mei in Kenteq, Korenmolenlaan 4 in

Woerden. Inloop 13.30 uur, programma

14.00-17.00 uur. De toegang voor leden

van VOS/ABB is gratis. Inschrijven via

Anja van Rossum, 0348-405282, fax

0348-405205, avanrossum@vosabb.nl.

Niet-leden kunnen ook deelnemen door

95 euro over te maken op bankrekening-

nummer 55.39.18.842 onder vermelding

van ‘Discussiemiddag 18 mei’, uw naam

en functie.
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Bijlage: 
Handreiking onderhoud

VOS/ABB organiseert op woensdag

18 mei in Woerden een discussie-

middag over de toekomst van het

onderwijs. Dit thema staat ook cen-

traal in ons jaarverslag over 2004, 

dat komende week verschijnt. Tot de

sprekers behoren voorzitter Loek

Hermans van MKB-Nederland, direc-

teur Wim Blok van het Bestuur Open-

baar Onderwijs Rotterdam en onder-

zoekster Ria Bronneman van het

Sociaal en Cultureel Planbureau.

De discussiemiddag staat onder leiding

van Adjiedj Bakas. Hij is directeur van

bureau Dexter bv in Amsterdam en specia-

list in de marketing van demografie. Eind

maart verscheen zijn boek ‘Megatrends

Nederland’. Het eerste exemplaar werd

overhandigd aan minister Rita Verdonk van

Vreemdelingenzaken en Integratie. Bakas

is adviseur bij tal van bedrijven, zoals KLM,

Vendex KBB en Interpay. Hij is lid van de

Wetenschappelijke Raad Amsterdam.
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Over de toekomst van het onderwijs

Adjiedj Bakas




Enquête over sectororganisatie vo

VOS/ABB wil alle leden in het voort-

gezet onderwijs raadplegen over het

plan tot oprichting van een sector-

organisatie vo. Daarom ontvangen alle

vo-leden een enquêteformulier.

De enquête gaat over de uitgangspunten

van een sectororganisatie. Die uitgangs-

punten vormen de basis voor verdere 

verkenningen. De uitkomsten daarvan

worden in het najaar aan de leden voor-

gelegd in een vervolg-enquête.

De sectorvorming vo is op dit moment

een belangrijk gespreksonderwerp. Het

primaire doel is belangenbehartiging voor

het vo. Een sectororganisatie kan een

krachtig geluid richting de overheid laten

horen. VOS/ABB heeft eerder dit jaar

samen met de andere besturenorganisaties

en Schoolmanagers_VO een intentie-

verklaring ondertekend om een sector-

organisatie gezamenlijk vorm te geven.

Tijdens de regiobijeenkomsten heeft

VOS/ABB al met vo-leden over dit onder-

werp gesproken. Via deze korte enquête

kunnen álle leden hun mening laten horen.

U wordt uitdrukkelijk verzocht de enquête

in te vullen en vóór 29 april terug te sturen

in de antwoordenveloppe.

Een verslag van de bijeenkomst van 

de ledencommissie vo vindt u op

www.vosabb.nl.


Minister levert half werk

VOS/ABB is teleurgesteld met de 

100 miljoen euro extra die minister

Maria van der Hoeven van Onderwijs

eenmalig in het vmbo steekt. Zoals

bekend had de sector om 400 miljoen

gevraagd. De minister maakte de

financiële injectie op maandag 11 april

bekend bij de presentatie van haar noti-

tie over de ontwikkeling van het vmbo.

VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken:

‘Het spreekwoord luidt dat men een

gegeven paard niet in de bek kijkt. Maar

laten we wel wezen: het gaat hier niet om

een cadeautje, waarvoor het vmbo op de

blote knieën de minister moet bedanken.

Nee, het gaat om geld dat er allang had

moeten zijn. Gezien de hoge nood in het

vmbo is 100 miljoen echt te weinig, wat

de minister ook beweert.’

VOS/ABB wijst erop dat het meeste 

extra geld uit het Paasakkoord al is weg-

gevloeid naar het hoger onderwijs. ‘In die

zin heeft staatssecretaris Rutte zijn werk

goed gedaan. De 100 miljoen euro die

overschiet voor het vmbo, kan die sector

goed gebruiken. Het moge echter duide-

lijk zijn dat goede praktijkruimten meer

geld vergen. Geld dat er dus niet komt’,

aldus Geelkerken.

De minister noemt de 100 miljoen ‘een

goed begin’. De VOS/ABB-directeur: ‘Een

ander spreekwoord luidt dat een goed

begin het halve werk is. Van der Hoeven

neemt hier kennelijk genoegen mee. De

onderwijssector neemt zich altijd voor

geen half werk af te leveren, maar het

hele karwei te klaren.’ Meer over de

vmbo-notitie op www.vosabb.nl.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Beslispunten herinrichting 
tweede fase

Het Tweede Fase Adviespunt heeft 

een boekje samengesteld over de aan-

staande wijzigingen in de bovenbouw

van havo en vwo. Voor elke school zijn

er vijf exemplaren.

Het boekje heeft als titel ‘Op weg naar

2007, Beslispunten voor de herinrichting

van de tweede fase per 1 augustus 2007’.

Het Tweede Fase Adviespunt geeft aan

dat veel vo-scholen graag een overzicht

van de wijzigingen wilden hebben. Het

boekje is bedoeld om inzicht te krijgen in

de omvang van de operatie.

Het Tweede Fase Adviespunt benadrukt

dat wachten met nadenken over 2007 

risico’s inhoudt, ook al is het daadwerke-

lijk nemen van beslissingen nu nog niet

direct aan de orde. Het Adviespunt waar-

schuwt dat uitstel kan leiden tot tijdgebrek

en dientengevolge haastwerk en verkeer-

de beslissingen.

Alle belanghebbende scholen krijgen deze

maand vijf gratis exemplaren toegestuurd.

Extra exemplaren kunnen à 7,50 euro

worden nabesteld bij info@sopo.nl onder

vermelding van ‘Beslispunten 2007’, het

gewenste aantal exemplaren en het adres

waar de bestelling naartoe moet. Het

beslispuntenoverzicht is ook te down-

loaden via www.vosabb.nl.

Informatie: Ritske van der Veen, 

06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl


Handreiking overheveling 
onderhoud 

Om vo-scholen en gemeenten te helpen

bij het vormgeven van een nieuw huis-

vestingsbeleid, hebben de besturen-

organisaties en de VNG een handreiking

geschreven. Deze gaat in op de nieuwe

situatie na de overheveling van het

onderhoud op 1 januari dit jaar. Aan de
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orde komen de vergoedingen voor het

onderhoud, het overgangsrecht, de

geschillenregeling en de gevolgen voor

de overschrijdingsregeling. 

Sinds 1 januari ligt de verantwoordelijk-

heid voor het onderhoud van de scholen

volledig bij de schoolbesturen. Gemeen-

ten zijn alleen nog verantwoordelijk voor

nieuwbouw en uitbreiding van scholen. In

de handreiking wordt op de eerste plaats

kort toegelicht wat de gevolgen zijn voor

de vergoeding die de scholen voor dit

onderhoud zullen ontvangen. Ook is aan-

gegeven dat de minister heeft toegezegd

dat scholen die in grote financiële proble-

men komen als gevolg van deze wijziging

van de bekostiging (scholen hebben

immers niet kunnen reserveren voor het

onderhoud buitenkant) een beroep kun-

nen doen op de bijzondere regeling uit

artikel 89 van de WVO.

Achterstallig onderhoud

Het in de wet opgenomen overgangs-

recht schrijft voor dat gemeente en

schoolbesturen vaststellen of sprake is

van achterstallig onderhoud, zowel op het

moment van de invoering van de wet, als

op het moment van buitengebruikstelling.

De handreiking gaat over de wijze waarop

dit kan worden vormgegeven. Tevens

wordt ingegaan op een geschillenregeling

en de gevolgen voor de overschrijdings-

regeling. Belangrijk is dat de VNG en alle

besturenorganisaties van mening zijn dat

de overschrijdingsregeling in dit kader

buiten toepassing zou moeten blijven. 

Heroriëntatie op overleg

De beperking van de verantwoordelijkheid

van de gemeente zal in de praktijk moge-

lijk leiden tot een minder frequent contact

met de schoolbesturen voor het vo. Dit

dwingt partijen tot een heroriëntatie op

het overleg, waarbij de investerings-

behoefte van de school veel meer in een

langetermijnperspectief zal moeten wor-

den bezien. De handreiking zit als bijlage

bij deze nieuwsbrief en is te downloaden

op www.vosabb.nl.


Voorpublicatie CAO-VO 
2005-2006

Het werkgeversverbond VO heeft de

tekst van de nieuwe CAO-VO 2005-

2006 gepubliceerd. 

De werkgevers in het voortgezet onder-

wijs kunnen bij de opstelling van hun for-

matieplannen rekening houden met de

teksten van deze nieuwe CAO. Voor de

goede orde: het gaat om een voorpubli-

catie. Voor bijvoorbeeld de nadere uit-

werking van de personal benefits is het

Werkgeversverbond VO nog afhankelijk

van informatie van de Belastingdienst.

Ook moet de formele ondertekening nog

plaatsvinden.

U kunt de voorpublicatie downloaden van

www.vosabb.nl. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 

van 08.30 uur tot 12.30 uur,

helpdesk@vosabb.nl


Problemen door afloop 
subsidies ID-banen 

Schoolbesturen krijgen te maken met

grote problemen nu ze van de gemeen-

ten geen subsidie meer krijgen voor de

ID-banen. De problemen zijn een gevolg

van de nieuwe CAO-VO 2005-2006,

waarin de mogelijkheid komt te verval-

len om personeelsleden te ontslaan die

een jaar in het RDDF zijn geplaatst.

Deze mogelijkheid komt te vervallen voor

schoolbesturen die nog geen sociaal sta-

tuut hebben. Wij adviseren deze besturen

dan ook om toch nog vóór de zomer-

vakantie de ID-functies per 1 augustus

2005 in het RDDF te plaatsen en binnen-

kort afspraken te maken met de vak-

centrales om ontslag met ingang van 

1 augustus 2006 te kunnen effectueren.

De vakcentrales hebben toegezegd bij

gegronde redenen hieraan mee te werken. 

Indien op basis van het meerjarenforma-

tiebeleid wordt verondersteld dat perso-

neel zal worden ontslagen per 1 augustus

2007, dient er ook nu al actie te worden

ondernomen. In die situatie dienen er 

vóór 1 augustus 2005 afspraken te zijn

gemaakt met de vakcentrales over de

toepassing van het sociaal statuut.

De nieuwe tekst van het sociaal statuut is

opgenomen bij de CAO-teksten in de

rubriek Publicaties op www.vosabb.nl..

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Praktijkonderwijs krijgt 1 fte
extra 

De scholen voor praktijkonderwijs die

per 1 augustus 2006 overgaan op de

lumpsumbekostiging vo, krijgen er

vanaf die datum in de vaste voet van de

lerarenformatie 1 fte bij. Dit geldt ook

voor scholen voor praktijkonderwijs die

al vrijwillig zijn overgestapt op lump-

sumbekostiging vo. Dat heeft minister

Maria van der Hoeven van OCW laten

weten.

Met de overgang naar lumpsumbekostiging

krijgen deze scholen de beleidsruimte die
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nodig is voor onderwijs op maat. Aan de

andere kant betekent het ook dat deze

scholen vanaf 1 augustus 2006 dezelfde

risico’s lopen als de rest van het voort-

gezet onderwijs, terwijl ze gemiddeld klei-

ner zijn. De mogelijkheden van risicosprei-

ding zijn dan ook beperkter. Het effect

van de verhoging met 1 fte is het grootst

voor de kleine scholen.

Verder heeft de minister aangekondigd

dat er een overgangsregeling voor het

praktijkonderwijs komt om de herverdeel-

effecten op te vangen. Deze overgangs-

regeling krijgt een looptijd van vier jaar.

Publicatie hierover volgt nog.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Vrijstellingsregeling 57,5-plussers

Minister Aart Jan de Geus van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt

dat werklozen die op 31 december

2003 de leeftijd van 57,5 jaar of ouder

hebben bereikt, in sommige gevallen

niet hoeven te solliciteren.

Dit standpunt van de minister is naar voren

gekomen na een pilot van uitkerings-

instantie UWV in de regio’s Noord en

Zuid-West. Voor de vrijstellingsregeling

gelden de volgende richtlijnen: 

• Betrokkenen moeten ten minste gemid-

deld 20 uur per week gedurende mini-

maal drie maanden vrijwilligerswerk

en/of mantelzorgtaken verrichten. 

• Voor WW-gerechtigden die in de WW

komen na 31 december 2003 geldt, 

dat zij vrijgesteld kunnen worden als zij

twee jaar na de eerste werkloosheids-

dag nog steeds een WW-uitkering 

hebben.

Vrijwilligers en mantelzorgers die worden

vrijgesteld van de sollicitatieplicht, hebben

recht op 65 vakantiedagen. Het streven is

de regeling per 1 juli 2005 te laten ingaan.

Medio 2007 volgt een evaluatie.

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan:

onbetaalde en onverplichte activiteiten

binnen een organisatie die een ideële

doelstelling heeft of een maatschappelijk

nut nastreeft, welke activiteiten doorgaans

een aanvullend karakter hebben op

bestaande voorzieningen.

Onder mantelzorg wordt verstaan: de

noodzakelijke zorg voor een zieke of

gehandicapte. Het moet gaan om zorg die

in duur en intensiteit een meer gebruike-

lijke gang van zaken overstijgt en niet in

georganiseerd verband en in het kader

van een hulpverlenend beroep wordt ver-

leend.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Deadline FUWA-VO nadert snel

Scholen in het voortgezet onderwijs

moeten FUWA-VO uiterlijk op 1 mei

hebben ingevoerd. Het werkgevers-

verbond WVO heeft de scholen daar

onlangs schriftelijk aan herinnerd. 

De brief maakt ook melding van het voor-

nemen van de centrales om naleving van

de CAO te eisen. Er wordt zelfs met sanc-

ties gedreigd. Instellingen die denken niet

aan deze eis te kunnen voldoen, krijgen

van de WVO de oproep zich bij de centra-

les te melden. 

VOS/ABB-consultants zijn volop actief

met het adviseren en ondersteunen van

vo-scholen bij de invoering van FUWA-

VO. Wij constateren daarbij dat een aantal

scholen wellicht de termijn van 1 mei niet

zal halen. Daar kunnen verschillende

redenen voor zijn, die niet zonder meer

met de werkgever of schoolleiding te

maken hebben. Als dit het geval is, kan

de verantwoordelijkheid voor een over-

schrijding van de invoeringstermijn niet

eenzijdig bij een van de betrokken partijen

worden neergelegd. 

De omvang van de operatie van het

invoeren van een nieuw functiebouwwerk

en de onzekerheid en soms weerstand

die deze verandering bij het personeel

oproept, zouden er naar onze mening eer-

der toe moeten leiden dat scholen meer

ruimte krijgen voor een zorgvuldige en

breed gedragen invoering ervan. Dreigen

met sancties is dan verkeerd. 

Scholen die in de problemen dreigen te

komen doordat ze de invoeringstermijn

overschrijden, kunnen de hulp inroepen

van een FUWA-adviseur van VOS/ABB.

Deze kan u eventueel doorverwijzen naar

de VOS/ABB-juristen, mochten de centra-

les dreigen met juridische procedures.

Informatie: Jo Simons, 0348-404804

(secretariaat), jsimons@vosabb.nl


Nabebetaling en BAPO-korting 

Voor de berekening van 70% loon-

doorbetaling na twaalf maanden ziekte

dienen alle perioden van volledig of

gedeeltelijk ziek zijn bij elkaar te wor-

den opgeteld. De perioden van volledig

herstel tellen niet mee.

In artikel 4 lid 7 van het gewijzigde Besluit

ziekte en arbeidsongeschiktheid voor

onderwijspersoneel primair en voortgezet

onderwijs (BZA) staat dat voor de bepa-
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ling van de periode van twaalf maanden

waarover 100% wordt doorbetaald, 

perioden van volledig of gedeeltelijk

ongeschiktheid moeten worden samen-

geteld. De perioden korter dan vier weken

waarin iemand niet ziek is in het eerste

jaar, schorten de twaalf maanden van de

100% betaling derhalve op. Binnenkort

staat hierover een toelichting in het Gele

Katern. 

BAPO-regeling voortgezet onderwijs

Tot 1 augustus 2005 geldt dezelfde 

regeling als voor het primair onderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2005 wordt 

de hele BAPO-regeling aangepast in de

nieuwe CAO-VO 2005-2006. Uitleg volgt

nadat de nieuwe CAO definitief zal zijn

vastgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


SBO-rapport Regelruimte 
regelen

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeids-

markt (SBO) heeft een rapport uitge-

bracht over hoe vo-scholen omgaan

met problemen in de personeelsvoor-

ziening. In het rapport staan tips om de

continuïteit van het onderwijs te waar-

borgen.

TNO Kwaliteit van Leven deed in opdracht

van SBO onderzoek bij twaalf scholen. Er

werd gekeken naar de relatie tussen de

organisatie van het primaire proces en

lesuitval. De onderzoekers concluderen

dat experimentele scholen die leerlingge-

richt werken de continuïteit van het leren

beter kunnen waarborgen.

De onderzoekers wijzen erop dat het klas-

sikale onderwijs afhankelijk is van vak-

specialisten. Als voorbeeld geven zij een

zieke leerkracht scheikunde. Dit leidt in

het klassikale systeem meestal tot les-

uitval. In het experimentele onderwijs heeft

een team van leerkrachten en assistenten

de verantwoordelijkheid voor een groep

leerlingen. Als de ene leerkracht ziek is,

kunnen de andere docenten de begelei-

ding overnemen.

Het SBO-rapport staat op www.vosabb.nl

en op  www.sboinfo.nl.


Actieweek openbaar onderwijs

De informatie- en advieslijn 0800 5010

van de Vereniging Openbaar Onderwijs

(VOO) organiseert in mei een actieweek.

Ouders wordt gevraagd te melden wat

goed gaat op school.

De actieweek volgt op de publicatie van

Het Onderwijsblad van de AOb over de

daling van het leerlingenaantal in het

openbaar onderwijs. Een goede analyse

van de cijfers, die zowel VOS/ABB als de

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

heeft uitgevoerd, wijst uit dat de daling

vooral het gevolg is van de sluiting van

asielzoekerscentra. De oorzaak ligt niet in

de vermeende voorkeur van de gemiddel-

de ouder voor het bijzonder onderwijs,

zoals de media op basis van het artikel

suggereerden.

De actieweek van 23 tot 29 mei is be-

doeld om het openbaar onderwijs positief

op de kaart te zetten. VOO benadrukt dat

het initiatief hiertoe al was genomen voor-

dat Het Onderwijsblad met de cijfers naar

buiten was gekomen. Schoolleiders zijn 

al door VOO geïnformeerd over de actie-

week. De uitkomst ervan gaat naar de

media. Ook het onderwijsmagazine

Inzicht zal erover publiceren, meldt VOO.

De gratis informatie- en advieslijn 0800

5010 is op schooldagen bereikbaar van

10.00 tot 15.00 uur.


Jong-overeenkomst ondertekend

In Den Haag hebben dertien gemeenten,

twee provincies en twee stadsregio’s

de Jong-overeenkomst ondertekend.

Ook de handtekeningen van onder

anderen de ministers Maria van der

Hoeven van OCW, Aart Jan de Geus

van SZW en Gerrit Zalm van Financiën

staan eronder.

De Jong-overeenkomst is bedoeld om

alle instanties die bij de jeugdzorg zijn

betrokken zijn, ervaringen met elkaar te

laten delen. Het convenant past in de

Operatie Jong van jeugdcommissaris 

Steven van Eijck. Doel van die operatie is

om de uitval van jongeren tegen te gaan.

De betrokken gemeenten, provincies en

stadsregio’s hebben een zogenoemde

Rode Telefoon ter beschikking. Daarmee

kunnen ze in contact komen met Van

Eijck of met kabinetsleden die zich per-

soonlijk aan het project hebben gecom-

mitteerd. Zo heeft minister Zalm de stads-

regio Amsterdam geadopteerd en heeft

staatssecretaris Ross-van Dorp Rotter-

dam onder haar hoede.

Meer op www.minvws.nl


‘OCW breekt bewegings-
onderwijs af’

De prestaties van Nederland bij de 

toekomstige Olympische Spelen zullen

tegenvallen. De oorzaak daarvan ligt 

bij minister Maria van der Hoeven van
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Onderwijs, die het aantal verplichte

uren bewegingsonderwijs in het voort-

gezet onderwijs wil loslaten, zegt

Tweede-Kamerlid Jan Rijpstra van de

VVD.

Rijpstra heeft Kamervragen gesteld aan

de minister naar aanleiding van haar plan-

nen met het bewegingsonderwijs. Het

VVD-Kamerlid zegt dat de plannen indrui-

sen tegen de afspraak die Van der Hoeven

met voorzitter Erica Terpstra van de sport-

koepel NOC*NSF heeft gemaakt om 

leerplichtige leerlingen drie uur per week

te laten gymmen. 

Het is niet voor niets dat juist Rijpstra zich

zorgen maakt over het bewegingsonder-

wijs. Hij was na zijn opleiding aan de 

Academie voor Lichamelijk Opvoeding in

Groningen een aantal jaren gymleraar aan

de ALO in Groningen en de Hogeschool

Drenthe. Hij is namens de VVD-fractie

onder meer woordvoerder sport.

De Kamervragen van Jan Rijpstra staan

op www.vosabb.nl.


Wellant samen met bloemen-
sector

Het Wellant College heeft afgelopen

maandag met de Vereniging van Groot-

handelaren in Bloemkwekerijproducten

(VGB) en veilingbedrijf FloraHolland

een overeenkomst ondertekend om

samen te gaan werken in de regio 

Leiden en de Duin- en Bollenstreek.

Doel van de samenwerking is onder meer

om het onderwijs beter te laten aansluiten

bij de arbeidsmarkt. De partners willen 

de instroom in het zogenoemde groene

onderwijs vergroten om aan de vraag van

de sector te kunnen voldoen. Het Wellant

College, dat bij VOS/ABB is aangesloten,

wil opleiding en scholing leveren die op

maat zijn gesneden voor het veilingcon-

cern FloraHolland en gerelateerde bedrij-

ven, zoals bloemenhandelaren. Leren in

de praktijk moet daarbij centraal staan. 

Namens het Wellant College zette dr. Luc

Verburgh zijn handtekening onder de

samenwerkingsovereenkomst. Hij is voor-

zitter van het College van Bestuur van het

Wellant College. 


Kennisrotonde in de lucht

Staatssecretaris Medy van der Laan

van OCW heeft deze maand de Kennis-

rotonde van de Stichting Ict op School

geopend. De Kennisrotonde is bedoeld

voor scholen die informatie- en com-

municatietechnologie willen gebruiken

voor innovaties. 

Het is voor scholen niet altijd duidelijk wat

de mogelijkheden van ICT zijn. De Ken-

nisrotonde stelt zich tot doel om de ambi-

ties van scholen en de ICT-mogelijkheden

op het gebied van onderwijsvernieuwing

met elkaar in verband te brengen. Van der

Laan zei het vooral interessant te vinden

dat de Kennisrotonde werkt vanuit de

community-gedachte. ‘De Kennisrotonde

stelt mensen in staat samen te werken 

en zelf kennis te verspreiden. Ik hoop dat

de Kennisrotonde veel wordt gebruikt 

en dat scholen zich openstellen voor 

vernieuwing’, aldus Van der Laan.

Meer informatie op www.kennisrotonde.nl
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