
onderwijs meer tot zijn recht moet komen.

Leerdam, die zelf van Antilliaanse afkomst

is, wil dit karakter onder meer tot uiting

laten komen in de personeelssamenstel-

ling van de scholen.

In de discussie die daarop volgde en

onder leiding stond van CNV-bestuurder

Marleen Barth, bleken ook de andere aan-

wezigen van mening dat het goed zou zijn

als er meer docenten van verschillende

afkomst zouden zijn. Daarbij legden zij de

nadruk op het woord multicultureel, en

vooral niet op de term multi-etnisch. De

deelnemers wezen erop dat ook de cultu-

ren van ‘witte’ scholen sterk van elkaar

kunnen verschillen, bijvoorbeeld in de

stad of op het platteland.

Theorie en praktijk 

Tijdens de netwerkbijeenkomst werd ook

geconcludeerd dat de pabo’s meer moe-

ten doen om het multiculturele karakter
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Scholen en besturen moeten zich

meer richten op de multiculturele

samenleving. Dat is de belangrijkste

conclusie van een netwerkbijeen-

komst in Den Haag. De bijeenkomst

was georganiseerd door het project

Eutonos in samenwerking met

VOS/ABB. 

De bijeenkomst, die eind mei werd

gehouden bij het SBO aan het Haagse

Lange Voorhout, begon met een korte

introductie van VOS/ABB-directeur Philip

Geelkerken. Hij benadrukte dat het onder-

wijs meer aansluiting moet vinden bij de

maatschappij.

Tweede-Kamerlid John Leerdam van 

de Partij van de Arbeid, die in de vaste

kamercommissie voor onderwijs zit,

opende daarna de discussie met de stel-

ling dat het multiculturele karakter van de

huidige Nederlandse maatschappij in het
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van het onderwijs onder de aandacht te

brengen. Veel beginnende docenten blij-

ken tijdens hun opleiding niet goed te zijn

voorbereid op de grote culturele verschei-

denheid die zij in hun werk tegenkomen.

De conclusie was dat wat dit betreft 

theorie en praktijk meer naar elkaar toe

moeten groeien.

Projectleider Rajesh Ramnewash van

Eutonos liet in de marge voorafgaand aan

de discussie aan VOS/ABB weten dat de

publiciteit rondom de netwerkbijeenkomst

er toe heeft geleid dat er vanuit een aantal

steden vijf aanvragen zijn binnengekomen

voor allochtone bestuurders. Eutonos wil

het aantal allochtonen in schoolbesturen

vergroten. In die zin heeft de bijeenkomst

dus al een positief effect gehad.

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl


Veel steun voor sectororganisatie

De enquête over de eventuele vor-

ming van een sectororganisatie VO

laat zien dat daar onder de leden van

VOS/ABB een groot draagvlak voor

is. Een sectororganisatie kan veel

voordelen met zich meebrengen. 

Zo denkt 92 procent van de deel-

nemers aan de enquête dat de belan-

gen van het onderwijs op die manier

krachtiger kunnen worden behartigd.

Ze signaleren echter ook mogelijke

nadelen. 

De enquête van VOS/ABB, die in april aan

alle leden in het voortgezet onderwijs is

gestuurd, ging over de uitgangspunten

van een sectororganisatie VO. Vooraf-

gaand aan deze enquête voerde

VOS/ABB met de leden vele intensieve

gesprekken over dit onderwerp. Dit

gebeurde in persoonlijke contacten, de

regiobijeenkomsten en de ledencommis-

sie VO. 

De schriftelijke raadpleging onder alle 

VO-leden had uitsluitend betrekking 

op de uitgangspunten voor een secto-

rorganisatie. Deze uitgangspunten werden

geformuleerd op basis van de uitgangs-

punten die ten grondslag liggen aan

VOS/ABB.

De mening van de leden is van grote

betekenis voor de wijze waarop VOS/ABB

de gesprekken over de vorming van een

sectororganisatie VO voortzet. Dit heeft

vooral betrekking op de vraag hoe deze

organisatie vorm moet krijgen. In het ver-

volgtraject moet daarop een antwoord

komen. Uiteraard zullen de voorstellen

ook aan de leden worden voorgelegd. 

Dat zal gebeuren in het najaar.

De schriftelijke enquête werd verzonden

naar 148 schoolbesturen in het voortgezet

onderwijs met in totaal 308.984 leerlingen.

Er kwamen 62 formulieren ingevuld retour.

Dat is 42% van de leden met 46% van de

leerlingen. Wij constateren dat de lijn die

uit de individuele gesprekken, regiobijeen-

komsten en ledencommissies naar voren

kwam, kan worden doorgetrokken naar de

uitslag van de enquête.

Het standpunt van de leden zal met

kracht worden ingebracht in het overleg

met de collegaorganisaties over de vor-

ming van een sectororganisatie. De inzet

daarbij is en blijft een slagvaardige en

kwalitatief sterke sectororganisatie, waar-

in de leden zich herkennen. De uitslag van

de enquête is voor VOS/ABB een extra

stimulans om daaraan op de meest zorg-

vuldige wijze aandacht te besteden. 

Op de homepage van www.vosabb.nl

kunt u het nieuwsbericht over dit onder-

werp aanklikken. In dit bericht staan twee

tabellen, die duidelijk maken hoe de

respondenten op de vragen hebben

geantwoord. Via het nieuwsbericht op

onze site kunt u ook het volledige onder-

zoeksrapport ‘Ledenraadpleging sector-

organisatie VO’ downloaden. 

Informatie: Betty Smits-Van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Tweede Kamer achter grotere
planningsvrijheid

De commissie voor onderwijs van 

de Tweede Kamer steunt de plannen

van minister Van der Hoeven om te

komen tot grotere planningsvrijheid

voor het voortgezet onderwijs. 

In het debat hierover eind mei gaf 

de commissie groen licht om de nu

verschenen notitie uit te werken 

tot een concreet wetsvoorstel. 

Dat wordt begin 2006 verwacht.

Bijna twee jaar heeft de minister gewerkt

aan het opstellen van de notitie ‘grotere

planningsvrijheid vo’. Dat dit proces meer

tijd heeft gevergd dan aanvankelijk was

voorzien, komt doordat de minister het

onderwijsveld via expertgroepen en

panels er sterk bij heeft betrokken. 

Doel van het nieuwe planningstelsel is om

scholen meer ruimte te geven zelf beslis-

singen te nemen, het aantal planningregels

te verminderen en de administratieve

belasting van zowel het Rijk als de scho-

len terug te dringen. Kern van het nieuwe

stelsel is dat een besluit over de stichting

van een nieuwe school voorbehouden

blijft aan de minister van OCW. De Tweede

|                 | jaargang 7 | 10 juni 2005 | nr. 102



Kamer stelt voor de stichting van scholen

een aantal regels vast aan de hand waar-

van de minister op individuele aanvragen

een besluit neemt. De Kamer zal zich 

niet meer met die individuele aanvragen

bemoeien. Het traditionele plan van scho-

len verdwijnt. 

De tweede pijler van het nieuwe stelsel is

dat allerlei zaken die op dit moment onder

de zogenoemde artikel 75-procedure val-

len (zoals een fusie van scholen, verplaat-

sing van een vestiging, het in het leven

roepen van een nevenvestiging etc.)

onderwerp van overleg worden voor de

scholen zelf. In regionaal verband beslui-

ten scholen daarover – in samenspraak

met de gemeenten met het oog op 

mogelijke huisvestingsgevolgen – door

vaststelling van een regionale samen-

werkingsovereenkomst.

Die regionale samenwerking riep wel de

nodige kritische vragen op bij alle fracties

in de Tweede Kamer. Wat is de positie 

van scholen die niet willen participeren in

een regionaal samenwerkingsverband?

Hoe komt de besluitvorming dan tot stand?

Zullen sterke besturen kleine besturen

onder de duim houden? Wie hakt de

knoop door bij tegengestelde belangen?

Moet bijvoorbeeld de provincie daarbij een

doorslaggevende stem hebben? 

De minister gaf aan dat dit relevante

zaken zijn, die in het wetsvoorstel nader

zullen worden uitgewerkt. Zij zegde toe

een aantal casusposities uit te werken 

om mogelijke knelpunten in de regionale

samenwerking scherper in beeld te bren-

gen. Het resultaat daarvan wordt gebruikt

bij het opstellen van het wetsvoorstel.

De positie van het vbo-groen, dat deel uit-

maakt van een AOC, was ook onderwerp

van discussie tussen de minister en de

Kamerleden. De ministers van OCW en

Landbouw streven er naar om de plan-

ningregels voor vbo-groen, die nu onder

OCW en Landbouw uiteenlopen, op ter-

mijn te harmoniseren. Enkele fracties

bepleittten het nu reeds mogelijk te

maken om aan het vbo-groen van een

AOC de theoretische leerweg te verbinden.

De minister gaat op dit verzoek echter

niet in.

Eerst worden twee experimenten voor-

bereid, waarbij ervaring zal worden 

opgedaan met de koppeling van de 

theoretische leerweg aan het vbo-groen.

Afhankelijk van de resultaten wordt daar

dan een besluit over genomen. 

Het uiteindelijke wetsvoorstel ligt naar

verwachting begin 2006 bij de Tweede

Kamer. Als de behandeling daarvan voor-

spoedig verloopt, zullen de nieuwe regels

waarschijnlijk in 2007 in werking treden. 

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Opheffingsnorm praktijk-
onderwijs verlaagd

De opheffingsnorm voor een zelf-

standige school voor praktijkonder-

wijs wordt niet op 90 maar op 70

leerlingen gesteld. Dat heeft minister

Maria van der Hoeven van Onderwijs

besloten na overleg met het Landelijk

Werkverband Praktijkonderwijs. 

In de WVO is voor iedere onderwijssoort

een opheffingsnorm bepaald. Voor de

zelfstandige scholen voor praktijkonder-

wijs was dat echter nog niet gebeurd. 

In het kader van de uitwerkingsnotitie

‘Grotere planningsvrijheid vo’ kwam de

minister met het voorstel deze opheffings-

norm te stellen op 90 leerlingen (= 75%

van de stichtingsnorm van 120 leerlingen).

Dit voornemen stuitte op veel protesten. 

De scholen voor praktijkonderwijs wilden

– na de recente omzetting vanuit het mlk-

onderwijs – meer tijd om zich tot levens-

vatbare scholen te kunnen ontwikkelen.

Naar aanleiding van deze protesten

beloofde de minister over de hoogte van

de opheffingsnorm in overleg te gaan 

met het Landelijke Werkverband Praktijk-

onderwijs. Voorts gaf zij aan een ruime

overgangstermijn van vijf jaar in acht te

willen nemen om scholen de gelegenheid

te geven boven de opheffingsnorm te

komen. 

Informatie: Klaas te Bos, 

0345-405227, ntebos@vosabb


Minister wil nieuw examenbureau

Waarschijnlijk in 2007 is er een 

nieuw examenbureau als opvolger

van het CEVO. Dat bleek op donder-

dag 26 mei tijdens overleg in de

Tweede Kamer over de eindexamens.

Daar bleek dat er een breed draagvlak

bestaat voor flexibilisering van de eind-

examens. Opvallend was ook de grote

eensgezindheid tot oprichting van het

examenbureau dat het CEVO moet gaan

vervangen. 

De minister kiest een periode van een 

tot anderhalf jaar om het examenbureau

voor te bereiden. Het bureau krijgt een

vaststellende en geen makende taak. 

De minister vindt dat deze rollen duidelijk

gescheiden moeten blijven. 
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Van der Hoeven wil ook nagaan welke 

rol de sector voortgezet onderwijs in het

voorbereidingstraject kan spelen. Omdat

de oprichting van een examenbureau een

wijziging van een algemene maatregel van

bestuur vraagt en geen tijdrovende wets-

wijziging, kan het nieuwe bureau in 2007

een feit zijn.

De minister gaf tijdens het overleg met de

Kamer ook aan dat ze ten aanzien van de

rol van de computer een meerjarig traject

zal uitzetten. Ze verzekert dat wat dit

betreft ‘geen Amerikaanse toestanden

zullen komen’.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Veel vragen over toekomstige
WW

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt de

laatste tijd veel vragen over de toe-

komst van de Werkloosheidswet

(WW). Hieronder een korte schets

van de veranderingen die op til zijn. 

Op verzoek van het kabinet heeft de 

Sociaal Economische Raad (SER) advies

gegeven over de toekomst van de WW.

Zoals bekend, heeft het kabinet dit advies

overgenomen. Het zal de voorstellen uit-

werken in wetgeving. Wanneer dit zal

gebeuren, is nog niet bekend.

Een van de veranderingen is dat de maxi-

male duur van de WW teruggaat van vijf

jaar naar drie jaar en twee maanden. Ook

komen er strengere eisen. Om voor een

uitkering in aanmerking te komen, moeten

werknemers 26 weken hebben gewerkt

van de laatste 36 weken. Nu bedraagt

deze ‘weken-eis’ nog 26 van de laatste 

39 weken. De WW-uitkering is in de eerste

twee maanden 75% van het laatste loon

en daarna 70%.

Wie werkloos wordt, krijgt in de toekomst

recht op een loongerelateerde uitkering

als hij voldoet aan zowel de ‘weken-eis’

als aan de ‘vier-uit-vijf-eis’. Deze laatste

eis bepaalt dat een werknemer in minimaal

vier van de laatste vijf jaar over 52 of meer

dagen loon moet hebben ontvangen.

Voldoet een werknemer wel aan de weken-

eis, maar niet aan de vier-uit-vijf-eis, dan

krijgt hij in de toekomst een loongerela-

teerde uitkering van drie maanden. Dat is

momenteel nog zes maanden. Wie niet

aan de weken-eis voldoet, krijgt geen WW. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Subsidieregeling vernieuwings-
projecten

De regeling voor de innovatiearrange-

menten vo verschijnt binnenkort. 

Op basis van co-financiering kunnen

scholen subsidies voor vernieuwing

aanvragen.

Het platform beroepsonderwijs geeft

voorlichting en ondersteuning bij de 

aanvraag. Voor meer informatie kunt 

u terecht op de site van het platform:

www.hetplatformberoepsonderwijs.nl.

De regeling Vooruit wordt niet meer toe-

gepast. Er zijn geen budgetten beschik-

baar. De minister werkt met de besturen-

organisaties en Schoolmanagers_VO aan

een nieuwe innovatiestrategie. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Meer samenwerking met BVE
mogelijk

Het is wettelijk verboden dat scholen

voor voortgezet onderwijs geld van

het Rijk inzetten bij een Regionaal

Opleidingscentrum (ROC). Evenmin

mag vo-onderwijs worden uitbesteed.

Deze voorschriften zijn niet altijd

nageleefd. Daarom heeft OCW in 

een aantal gevallen ingegrepen. 

Maar omdat er nadrukkelijk behoefte

is aan samenwerking, wordt dit

onder voorwaarden toch mogelijk. 

Het ‘Wetsontwerp samenwerkings-

constructies’, dat nu bij de Tweede Kamer

ligt, biedt de mogelijkheid dat een vo-

school onder bepaalde voorwaarden

onderwijs uitbesteedt aan een ROC of

een andere school voor voortgezet onder-

wijs. In elk geval dient een van de onder-

staande onderwijskundige motieven aan

een dergelijke samenwerking ten grond-

slag te liggen:

• Het plaatsen van bepaalde risicoleer-

lingen op ROC’s die daar maatwerk-

trajecten volgen.

• Het aanbieden van doorstroomtrajec-

ten, waarin vo-leerlingen alvast kennis

kunnen maken met het onderwijs-

klimaat op een ROC.

• Het efficiënt aanbieden van onderwijs,

waarbij leerlingen van verschillende

scholen centraal gebruikmaken van

onderwijsvoorzieningen (bijvoorbeeld

praktijklokalen) van één andere onder-

wijsinstelling of waarbij kleine groepjes

leerlingen van verschillende scholen

worden samengevoegd om specialisti-

sche vakken toch te kunnen aanbieden. 
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Bekostigingsmotieven kunnen niet ten

grondslag liggen aan een dergelijke

samenwerking. Een ander motief dat niet

is toegestaan, is omzeiling van plannings-

voorschriften waarbij leerlingen worden

ingeschreven op een locatie waarvoor wel

een licentie is, maar het onderwijs volgen

op een locatie die geen licentie heeft.

De samenwerking moet worden vastge-

legd in een overeenkomst. In een nadere

regeling zullen nog enkele voorwaarden

worden gesteld:

• In een schooljaar mag niet meer dan 

de helft van het onderwijsprogramma

worden uitbesteed.

• Er moet terugkeerperspectief op de 

vo-school zijn. Dit betekent in ieder

geval dat de leerling ook daar zijn eind-

examen moet afleggen.

Deze voorwaarden garanderen dat onder-

wijs op de school van inschrijving altijd

het uitgangspunt blijft.

Naast de algemene mogelijkheid om

samenwerkingsovereenkomsten aan te

gaan, wordt het specifiek mogelijk om

met de rijksbijdragen van een vo-school

VAVO-onderwijs in te kopen voor leerlingen

die qua leeftijd onder verantwoordelijk-

heid van het voortgezet onderwijs vallen.

Ook hier geldt dat bij algemene maatregel

van bestuur nadere voorwaarden kunnen

worden gesteld. In de memorie van toe-

lichting bij het wetsvoorstel is al beschre-

ven hoe deze voorwaarden er komen uit

te zien.

Het streven is om de wet op 1 januari

2006 te laten ingaan. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Overleg over herijking 
van de zorg

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft deze maand overleg met

de Tweede Kamer over de brief die zij 

in april stuurde met daarin plannen

voor de herijking van de zorg. Na het

overleg komt de minister in septem-

ber met concrete voorstellen.

Eind januari sprak de Tweede Kamer over

de evaluatie van WSNS, LGF en GOA. 

Er was veel commentaar, met name op 

de bureaucratie bij de indicatiestelling.

Ook waren er opmerkingen over de totale

structuur van het onderwijszorgsysteem.

De onderwijsorganisaties hadden hierover

een brief geschreven met het verzoek hier

opnieuw naar te kijken. 

Naar aanleiding van het commentaar van

de Tweede Kamer stuurde de minister in

april een brief met plannen voor de korte

termijn. In september volgt een brief over

concrete voorstellen voor herijking van de

zorg. Hieronder staan de hoofdpunten uit

de zogenoemde aprilbrief.

De WEC-raad zal nog voor de zomer werk

maken van een betere structurering en

organisatie van het voortraject, inclusief

de begeleiding van ouders. De raad zal in

overleg met ouderorganisaties een meld-

punt inrichten voor klachten. Het gaat

hierbij met name om klachten over de 

termijnen van de indicatiestelling.

De taak van de Landelijke Commissie

Toezicht Indicatiestelling (LCTI) gaat terug

tot die van advisering. Hierbij loopt ook

een traject om met het project Jong tot

afstemming te komen met het ministerie

van VWS, bijvoorbeeld met RIO’s en BJ’s.

Het toezicht op de indicatiestelling gaat

naar de inspectie. Hiervoor moet de WEC

worden gewijzigd. Dit kan op zijn vroegst

een feit zijn op 1 augustus 2006. Voorts

blijft er aandacht voor de kwaliteit van de

indicatiestelling. De WEC-raad en de LCTI

trekken hiervoor samen op.

Meer over onder meer de aanpak van

gedragsproblematiek en leerlinggebonden

financiering vindt u in het nieuwsbericht

over dit onderwerp op www.vosabb.nl

onder het kopje ‘Meer nieuws’.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


‘Screen vmbo’ers in derde 
leerjaar’

Vmbo-leerlingen moeten aan het

einde van het derde leerjaar worden

gescreend om te kijken hoe zij het

vierde leerjaar het beste kunnen

benutten. Dat is een van de aan-

bevelingen uit het onderzoeksrapport

‘De doorstroom van vmbo naar mbo’.

Het CINOP voerde het onderzoek uit in

opdracht van CLN. Het was een vervolg

op eerder onderzoek, dat ook door het

CINOP werd uitgevoerd. Dit eerste

onderzoek, waarvan het rapport ver-

scheen in februari 2004, richtte zich op 

de eerste groep vmbo-leerlingen die 

volgens de Doorstroomregeling uit 2003

werd geplaatst in het mbo. Het recente

onderzoek, waarvan de resultaten en aan-

bevelingen afgelopen maand het licht

zagen, richtte zich op de tweede cohort.

De aanbeveling om vmbo-leerlingen in het

derde leerjaar te screenen, hangt samen

met de constatering dat een kwart van de
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leerlingen van sector switcht en dat een

deel van de leerlingen dat al in het derde

leerjaar overweegt. Heroriëntatie en 

bredere beroepsoriëntatie zijn volgens 

de onderzoekers sleutelbegrippen voor

een flexibele overstap van de ene naar 

de andere sector.

Een andere aanbeveling is om in het

vmbo meer ruimte te bieden voor een 

feitelijke oriëntatie op vervolgopleidingen

binnen het mbo. Tot nu toe gebeurt dit

vooral groepsgewijs of klassikaal in de

vorm van voorbeeldlessen door mbo-

docenten. Het advies luidt om deze voor-

lichting meer toe te snijden op de leer-

lingen om hun een reëler beeld te geven

van de opleiding(en) die ze willen gaan

volgen.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Nieuwe instrumenten vo 
in Toolbox

Er zijn zes nieuwe vo-instrumenten

voor het nieuwe schooljaar opge-

nomen in de Toolbox op de website

www.vosabb.nl. Leden van VOS/ABB

kunnen hier met hun wachtwoord

gebruik van maken.

Toegevoegd zijn instrumenten voor de

berekening van betaald ouderschaps-

verlof, functiedifferentiatie, extra perio-

dieken, werkgeverslasten, cumi-regeling

en de meerjarenbegroting. U vindt ze in

de Toolbox, rubriek 2005/2006, voort-

gezet onderwijs.


Folder over VOS/ABB 
Verzekeringspakket

Tegelijk met deze nieuwsbrief ont-

vangen de leden een nieuwe folder

over het VOS/ABB Verzekeringspak-

ket. Het is de vierde publicatie in de

serie folders over ledenvoordeel.

Net als in de vorige drie publicaties 

(over gebouwenbeheer, verzuimaanpak 

en energie) gaat het hier om een geza-

menlijk aanbod van VOS/ABB Consulting

en een externe partner, waar leden hun

voordeel mee kunnen doen. In dit geval

heeft VOS/ABB afspraken gemaakt met

Aon Verzekeringen voor een pakket ver-

zekeringen, dat specifiek is samenge-

steld voor scholen. Omdat de leden van

VOS/ABB een inkoopcollectief vormen,

kan het tarief heel scherp zijn.

De folder bevat nadere informatie over het

pakket. Ook zit er een aanvraagformulier

in, waarmee leden snel een offerte kunnen

aanvragen. Dat kan eventueel ook via de

website www.vosabb.nl (rubriek leden-

service, verzekeringen).

Informatie: Aon Verzekeringen, 

afdeling klantenadvies, tel. 010-448 88 45.
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