
De bevoegdheid tot het nemen van der-

gelijke besluiten is in het algemeen niet

aan de directie van de instelling geman-

dateerd. Indien daar twijfel over bestaat,

wordt aangeraden het bestuur het besluit

te laten nemen. Het besluit dient zo spoe-

dig mogelijk te worden genomen.

Samenwerkingsbestuur

Een samenwerkingsbestuur is een stich-

ting die zowel openbare als bijzondere

scholen in stand houdt. De afzonderlijke

scholen worden in één, nieuwe organisatie

samengebracht, terwijl elke school haar

formele richting dan wel het openbaar

karakter behoudt. 

Het personeel dat in dienst is van een

samenwerkingsbestuur heeft de rechts-

positie die geldt voor het personeel 

van het bijzonder onderwijs. Indien het

samenwerkingsbestuur is aangesloten bij

het WVO is de CAO-VO derhalve direct

van toepassing en behoeft het bestuur

geen besluit te nemen om de CAO van

toepassing te verklaren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30-12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Kamer akkoord met hoofdlijnen
WMS

De Tweede Kamer heeft in hoofdlijnen

ingestemd met de nieuwe medezeg-

genschapswet. Dat is de uitkomst

van overleg tussen de vaste kamer-

commissie voor onderwijs en minister

Maria van der Hoeven van OCW. 

Het overleg tussen de commissie en de

minister had plaats op donderdag 9 juni.
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De Helpdesk van VOS/ABB krijgt de

laatste tijd veel vragen van scholen

voor voortgezet onderwijs over hoe

zij de nieuwe CAO-VO van toepassing

moeten verklaren. Hieronder een 

toelichting en een voorbeeldtekst

waarmee schoolbesturen de nieuwe

CAO kenbaar kunnen maken.

De CAO is automatisch van toepassing

voor alle VO-scholen voor bijzonder

onderwijs, die zijn aangesloten bij

VOS/ABB. Dat is een gevolg van de Wet

op de Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Werkgevers in het openbaar onderwijs zijn

niet automatisch gebonden aan de CAO,

omdat er in het openbaar onderwijs geen

sprake is van een (collectieve) arbeids-

overeenkomst. De Wet op de CAO is dan

dus niet van toepassing. 

Juridisch gezien is de CAO-VO in het

openbaar onderwijs een publiekrechtelijke

rechtspositionele regeling. De geldigheid

daarvan moet tot uiting komen in een 

uitdrukkelijk besluit van het bestuur. 

Dit besluit moet intern bekend worden

gemaakt. De tekst van een dergelijk

besluit kan als volgt luiden:

“Het bestuur van (…..naam) heeft kennis-

genomen van de CAO-VO 2005-2006 met

de daar bijbehorende bijlagen.

Het bestuur heeft op (….datum) besloten

voor de periode van 1 augustus 2005 tot 

1 augustus 2006 deze CAO en de daarop

aan te brengen tussentijdse wijzigingen

als rechtspositionele regeling vast te stel-

len voor zijn medewerkers verbonden aan

de onder zijn gezag vallende instelling(en)

voor voortgezet onderwijs”.
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Onderwerp was de ‘Eindrapportage wet

medezeggenschap scholen’ (WMS). De

Kamer besteedde vooral aandacht aan de

faciliteitenregeling voor de MR, de koppe-

ling tussen het lidmaatschap van de MR

en GMR, de instelling van een landelijke

geschillencommissie en de mogelijkheid

om ontheffing te krijgen van toepassing

van de medezeggenschapswet. 

Nu de Kamer het licht op groen heeft gezet,

werkt de regering een concreet wetsvoor-

stel uit. Dit voorstel zal naar verwachting in

januari bij de Tweede Kamer worden inge-

diend. De WMS zal dan als opvolger van de

WMO in 2007 in werking treden.

De ‘Eindrapportage wet medezeggenschap

scholen’ kwam tot stand na veel en inten-

sief overleg. Daarbij waren alle denkbare

onderwijsorganisaties en vertegenwoor-

digers uit het veld betrokken. De Kamer

prees de minister voor deze interactieve

aanpak. Ook kreeg ze complimenten voor

het resultaat van dit lastige dossier, waar-

op menig voorganger de tanden heeft

stukgebeten.

Flexibiliteit

Kern van de WMS is dat de huidige opzet

van gezamenlijke medezeggenschap

(ouders, leerlingen en personeelsleden in

een raad) blijft bestaan. Tegelijkertijd zal

de wet de mogelijkheid bieden dat het

bevoegd gezag en de MR in onderling

overleg kunnen besluiten de opzet en

inrichting van de medezeggenschap af te

stemmen op de eigen situatie en wensen. 

Meer hierover in het bericht over dit

onderwerp op www.vosabb.nl onder het

kopje ‘Meer nieuws’. 

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Ruime voldoende voor 
Over Onderwijs

Uit het recent gehouden lezers-

onderzoek blijkt dat het vakblad Over

Onderwijs van VOS/ABB goed wordt

gelezen. Bijna 80% van de lezers

leest het blad grotendeels of hele-

maal. Ze waarderen Over Onderwijs

met een rapportcijfer 7. Een van de

verbeterpunten is de uitstraling van

het blad.

Er is vooral interesse voor de rubriek

VOS/ABB-nieuws en de artikelen. Deze

worden intensief gelezen, zo blijkt uit het

onderzoek. Daarna volgt de rubriek Gelijk

en ongelijk. De overige rubrieken en de

column worden minder goed gelezen. 

Het blad is informatief en goed leesbaar.

De lezer geeft hiervoor het rapportcijfer 7.

Voor de vormgeving van Over Onderwijs

worden vooral voldoendes gegeven, hoe-

wel relatief veel lezers vinden dat het blad

een saaie uitstraling heeft door gebrek

aan kleur. De lezer vindt het blad niet te

groot en niet te klein, de omvang van de

artikelen goed en het prima dat het acht

keer per jaar verschijnt. 

Wat betreft de toekomst van Over Onder-

wijs willen de lezers graag hun eigen

onderwijssoort (po of vo) terugvinden in

het blad. Het voortgezet onderwijs ziet 

liever dat het blad informatief is dan

opiniërend. Het primair onderwijs heeft

behoefte aan praktische oriëntatie; de

theoretische aspecten kunnen meer 

achterwege worden gelaten. 

Het blad circuleert vooral onder school-

leiders en bestuurders. Bijna driekwart

van de lezers geeft het blad door aan

meer dan vijf personen, wat betekent dat

Over Onderwijs ongeveer 25.000 mensen

onder ogen komt.

De redactie gaat de komende maanden

met de resultaten aan de slag. 

Het volledige lezersonderzoek staat bij

het bericht hierover op www.vosabb.nl

onder het kopje ‘Meer nieuws’. 

Informatie: Tineke Snel, 

0348-404809, tsnel@vosabb.nl
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Onderzoek afschaffing lesgeld

Het kabinet onderzoekt momenteel

de financieringsmogelijkheden voor

het afschaffen van het lesgeld voor

16- en 17-jarigen. Dat heeft minister

Van der Hoeven aan de Tweede

Kamer meegedeeld, na vragen over

de schoolkosten door Kamerleden.

De minister bevestigt dat het wettelijke

lesgeld niet is opgenomen in de Gedrags-

code Schoolkosten, die de onderwijs-

organisaties (waaronder VOS/ABB) in

februari hebben gepresenteerd. De reden

daarvoor is dat de scholen geen enkele

invloed hebben op het lesgeld, dat geïnd

wordt door de rijksoverheid. 

De Gedragscode gaat over de kosten die

verband houden met schoolboeken en

andere leermiddelen, excursies en andere

bijdragen. Scholen die de code officieel

onderschrijven verplichten zich deze 

kosten waar mogelijk te beperken en er

helder en transparant over te communi-

ceren met de ouders die de rekening

betalen.

Inmiddels hebben al veel VO-scholen de

Gedragscode Schoolkosten onderschre-

ven. Op veel scholen wordt ook gezocht

naar mogelijkheden om de kosten van

boeken en leermiddelen echt te beperken.

De minister heeft er vertrouwen in dat

hierdoor daadwerkelijk iets verandert en

wil daarom wachten met het opstellen 

van wetgeving hierover.

“Ik zie de gedragscode als een goed

voorbeeld van zelfregulering”, schrijft 

Van der Hoeven aan de Tweede Kamer.

“Ik vind dat de sector de kans en de tijd

moet krijgen om zelf orde op zaken te

stellen. Mocht blijken dat deze aanpak

niet werkt in de praktijk, dan zal ik niet

schromen om alsnog met wetgeving te

komen”. De minister zal het komende jaar

de resultaten dan ook nauwlettend volgen.

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl


Gunstiger VDS-berekening

Het bestuur van het Vervangings-

fonds (Vf) heeft een oplossing gevon-

den voor de ongewenste effecten 

van de lage Vf-premie op de VDS-

toeslag. De vo-scholen moeten deze

toeslag in december aanstaande

gaan betalen. 

Door de lage premie van 1,24% in het

schooljaar 2004-2005 zouden de scholen

bij een declaratiegedrag zoals in school-

jaar 2003-2004 worden geconfronteerd

met een veel hogere trede-indeling.

Voor de berekening van de VDS (trede-

indeling) is een oplossing bedacht. In

november wordt een fictieve premie vast-

gesteld van 2,17%. Deze is gelijk aan het

schooljaar 2003-2004. In plaats van het

percentage 1,24% wordt voor de bepa-

ling van de trede-indeling gerekend met

de fictieve premie van 2,17%. Hierdoor

zal bij onveranderd declaratiegedrag het-

zelfde tarief (trede) kunnen worden vast-

gesteld. 

Het fonds maakt dit percentage nu al

bekend, zodat schoolbesturen zelf kunnen

afwegen of en zo ja, welke vervangings-

kosten zij willen declareren. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Veiligste School van Nederland

Het Centrum voor School en Veilig-

heid is in samenwerking met de

Nationale OnderwijsWeek op zoek

naar de veiligste school van Neder-

land.

Scholen kunnen zich tot 31 juli aanmel-

den. De Veilige Schoolprijs wordt uit-

gereikt op maandag 3 oktober tijdens 

de opening van de Nationale Onderwijs-

Week, die in het teken zal staan van 

veiligheid in en om de school. 

Aanmelden kan op 

www.veiligeschoolprijs.nl.


Verruwing op scholen 
in Amsterdam

De Amsterdamse scholen voor voort-

gezet en middelbaar beroepsonder-

wijs signaleren een algemene ver-

ruwing in de omgangsvormen. Dat is

de belangrijkste conclusie van een

onderzoek dat de gemeente Amster-

dam heeft laten uitvoeren.

De verruwing in de omgangsvormen doet

zich voor tussen leerlingen onderling, 

tussen leerlingen en leerkrachten en tussen

ouders en leerkrachten. Het (v)mbo en de

praktijkscholen hebben de meeste proble-

men, maar niet elke school ervaart ze in

gelijke mate. 

Twee van de drie onderzochte scholen

voor (v)mbo geven aan onvoldoende in

staat te zijn om de (veiligheids)problemen

die met de verruwing samenhangen, 

het hoofd te bieden. Op deze scholen

wordt het schoolklimaat als te onveilig
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beoordeeld en raakt een deel van de

leerkrachten gedemotiveerd.

Als wordt gekeken naar de interculturele

verhoudingen binnen de scholen, dan valt

op dat die op 21 van de 25 onderzochte

scholenlocaties redelijk tot goed zijn. 

Op vier onderzochte locaties is echter

(incidenteel) sprake van spanningen 

tussen leerlingen met verschillende cul-

turele achtergronden of religieuze over-

tuigingen, zo staat in het rapport.

Het onderzoek naar de situatie in het

Amsterdamse voortgezet onderwijs volgt

op een studie eerder dit jaar naar de 

situatie in het primair onderwijs. 

Het recente vo-onderzoeksrapport staat

op www.amsterdam.nl.


Unicef-loop 2005 voor Brazilië

De opbrengst van de Nationale 

Unicef-loop 2005 staat in het teken

van naschoolse opvang van kinderen

in Noordoost-Brazilië. 

De Unicef-loop is in het weekend van 

30 september. Scholen kunnen de loop

ook op een andere datum organiseren. 

Bij deze nieuwsbrief treft u een flyer aan

over de loop. VOS/ABB promoot voor

Unicef ook het project Wereldklassen. 

Zie www.vosabb.nl/actueel/wereldklassen

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Limburgs bestuur werft in België

De schaarste aan docenten klassieke

talen is zo groot, dat de Stichting

Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)

heeft besloten personeel te werven

in België.

In een personeelsadvertentie die op zater-

dag 18 juni in de Vlaamse krant De Stan-

daard stond, vraagt LVO om docenten

klassieke talen. Bij de stichting, die ver-

bonden is aan VOS/ABB, werken ruim

3500 mensen. LVO heeft in heel Limburg

31.000 leerlingen.

‘Qua afstand is België dichterbij dan

Amsterdam, dus waarom niet kijken of

daar docenten zijn die de uitdaging aan

willen gaan bij een van de ruim twintig

scholen van LVO?’, zo staat in het pers-

bericht dat het bestuur naar aanleiding

van de advertentie in De Standaard heeft

doen uitgaan.

De advertentie richt zich in eerste instan-

tie op docenten Latijn en Grieks, maar

LVO nodigt ook andere Vlaamse docenten

uit om een open sollicitatie te sturen. In

verband met een pre-fpu-regeling krijgt

LVO te maken met een flink personeels-

verloop. 

Het is uitzonderlijk maar niet voor het

eerst dat Nederlandse onderwijsorganisa-

ties personeel in België werven. In de

jaren ’90 deed het rooms-katholieke Rot-

terdamse bestuur RVKO hetzelfde, omdat

er toen in eigen land een groot tekort was

aan leerkrachten die in het primair onder-

wijs in de grote stad wilden werken.

Meer informatie op www.stichtinglvo.nl


Workshop ‘Ziekteverzuim 
de baas’

Vanaf 1 januari aanstaande moeten

scholen in het voortgezet onderwijs

zelf ziekteverzuim en vervanging

betalen. Daarom is het voor hen

belangrijk te onderzoeken hoe zij 

de kosten hiervoor de baas blijven,

ook zonder het Vervangingsfonds.

VOS/ABB organiseert samen met

VOS/ABB Consulting op donderdag

22 september een workshop over 

dit onderwerp. De doelgroep bestaat

uit bestuur, directie en personeels-

functionarissen. 

Jo Simons, senior consultant bij VOS/ABB

Consulting, en Hans van Willegen, senior

beleidsmedewerker bij VOS/ABB, gaan in

de workshop in op de achtergronden en

ontwikkelingen van de sociale zekerheid

in het onderwijs. Tijdens de workshop

onderzoekt u welke mogelijkheden er zijn

om de kosten beheersbaar te houden.

Immers, een werkgever die zijn personele

risico’s in beeld heeft en daarop preven-

tief beleid ontwikkelt, kan die risico’s 

ook zonder het Vervangingsfonds op-

vangen. Eventueel met een aanvullende

verzekering. 

U krijgt uitleg over de stand van zaken in

wet- en regelgeving. Hierbij komen onder

meer de ontwikkelingen binnen het Parti-

cipatiefonds aan de orde. Simons en 

Van Willegen gaan ook in op de vier

bouwstenen voor succesvolle risicobe-

heersing: verzuimbeleid en -begeleiding,

ziekteverzuimverzekering, ziektekosten-

verzekering en personeelsbeleid. Deze

bouwstenen helpen u bij de beantwoor-

ding van vragen als: hoe analyseer en 

verbeter ik de kwaliteit van verzuimbeleid

en verzuimbegeleiding? Welke risico’s kan

ik verzekeren en welke keuze kan ik het

beste maken? En hoe kan intergraal per-

soneelsbeleid bijdragen aan preventie?

´Het ziekteverzuim de baas, ook zonder

Vervangingsfonds´, donderdag 22 sep-

tember, 09.30-12.30 uur, VOS/ABB-

kantoor in Woerden. kosten: € 100,– per

deelnemer.
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Aanmelding: Adriënne Severs-Van Maurik,

0348-405298, asevers@vosabb.nl

Informatie: Jo Simons, 0348-405258 

of 06-22939673, jsimons@vosabb.nl


IPB, portfolio en
bekwaamheidseisen

De Wet op de beroepen in het onder-

wijs (Wet BIO) is goed te gebruiken

voor het eigen integrale personeels-

beleid (IPB). De Wet BIO biedt veel

kansen voor ondersteuning van

werknemers in hun loopbaanontwik-

keling. Op donderdag 15 september

houdt VOS/ABB Consulting hierover

een workshop.

‘Het bekwaamheidsdossier zie ik als de

reisgids op de weg die de leraar aflegt 

tijdens zijn professionele loopbaan’, 

zegt senior-consultant Jo Simons van

VOS/ABB Consulting. ‘Het portfolio dat 

hij bijhoudt, is de verzameling van reis-

verslagen, foto’s en souvenirs. Het port-

folio bewijst of bepaalde reisdoelen daad-

werkelijk door de leraar zijn bereikt. De

school kan hem daarbij helpen door hem

gedurende zijn reis te steunen, de juiste

voorzieningen te bieden en de juiste aan-

wijzingen te geven.’

Gedurende deze workshop krijgt u onder

meer te maken met de hoofdlijnen van 

de Wet BIO. U onderzoekt welke rol uw

school heeft in het onderhouden en uit-

breiden van bekwaamheid van het perso-

neel. Simons bespreekt met u waarom 

hij het bekwaamheidsdossier als reisgids

ziet en wat de relatie is met het leraren-

portfolio. U ontdekt hoe dit portfolio als

handvat voor loopbaanontwikkeling kan

dienen. Ook komt aan de orde hoe u

bekwaamheidseisen en SBL-competen-

ties in de IPB-ontwikkeling van uw school

kunt integreren. 

Workshop ‘Lerarenportfolio en bekwaam-

heidseisen, in relatie tot IPB’, donderdag

15 september vanaf 13.30 uur, VOS/ABB-

kantoor in Woerden. Kosten: € 100,– per

deelnemer.

Aanmelden: Adriënne Severs-Van Maurik,

0348-405298, asevers@vosabb.nl 

Informatie: Jo Simons, 0348-405258 of

06-2293967, jsimons@vosabb.nl


Workshop kwaliteits-
management

Het opstellen van kwaliteitsbeleid

hoeft niet moeilijk te zijn. Het is 

vooral de uitvoering die problemen

oplevert. Te vaak blijkt het kwaliteits-

besef onder personeel een zorgpunt.

Ton Leinse, senior consultant bij

VOS/ABB Consulting, en Rein ten

Have, kwaliteitsmanager bij Scholen-

groep Cambium in Zaltbommel, 

organiseren een workshop over dit

onderwerp. 

In de workshop ‘Kwaliteitsmanagement:

hype of must?’, die is gepland voor don-

derdag 8 september, staat het verband

tussen kwaliteitsmanagement en kwali-

teitsbesef centraal. Ton Leinse komt met

informatie over het invoeringstraject, de

veranderingsprocessen en het managen

van trajecten binnen de organisatie. 

‘Kwaliteit realiseert men niet vanachter

het bureau’, zegt Leinse. ‘Kwaliteit moet

bij het personeel tussen de oren zitten.

Willen de doelstellingen worden bereikt,

dan dient het plan niet te worden verkocht,

maar moet het uit overtuiging worden

aangenomen.’

De workshop is informatief, pragmatisch

en interactief. De deelnemers delen erva-

ringen met elkaar. In groepsverband wor-

den oefeningen gedaan. Planning van het

veranderingsproces, bepaling van nor-

men, borging van kwaliteit en evaluatie

van processen en meetmethodieken: al

deze aspecten komen aan de orde.

’Kwaliteitsmanagement: hype of must?’,

donderdag 8 september, 13:30-16:30 uur,

kantoor VOS/ABB in Woerden. 

Kosten: € 100,– per deelnemer.

Aanmelding: Adriënne Severs-Van Maurik,

0348-405298, asevers@vosabb.nl

Informatie: Ton Leinse, 06-53165254,

aleinse@vosabb.nl


Beloning als sturingsinstrument

Onderwijs is mensenwerk, en bij

mensenwerk is motivatie cruciaal.

Een belangrijk instrument om moti-

vatie te stimuleren is beloning. 

Beloning is meer dan wat er op het

salarisstrookje staat. Ook andere

immateriële en materiële blijken van

waardering vallen eronder. VOS/ABB

Consulting organiseert op woensdag

23 november een workshop over de

toekomst van beloning als sturings-

instrument.

‘In onderwijs is beloning een lastig

thema’, zegt senior consultant Bart Wever

van VOS/ABB Consulting. Het idee

bestaat dat medewerkers worden gemoti-

veerd door het maatschappelijk belang

van hun werk. Deze motivatie verdraagt

zich slecht met materiële beloning. 

Bovendien bestaat er een gelijkheids-

cultuur, waarbij het maken van onder-

scheid tussen menselijke prestaties not
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done is. ‘Iedereen doet zijn best’, zegt

Wever, ‘dus waarom zou de een daarvoor

beter beloond moeten worden dan de

ander? Bovendien, wie beoordeelt dat?

En is het management daartoe wel in

staat?’ Er bestaan dus veel vraagtekens,

wat leidt tot een beloningsinstrument dat

niet uitdrukkelijk wordt gestuurd. 

Ondertussen staan het onderwijs aan de

vooravond van een generatiewisseling.

Een nieuwe lichting docenten moet de

komende jaren worden aangetrokken. Is

het egalitaire beloningssysteem van het

onderwijs voor de aanstormende generatie

nog de norm? Doet het onderwijs zich

niet tekort door vast te houden aan het

huidige beloningssysteem?

‘Beloning als sturingsinstrument’ is

bestemd voor directieleden en perso-

neelsfunctionarissen die nadenken over

gedifferentieerd belonen. De workshop 

is op woensdag 23 november in het

VOS/ABB kantoor in Woerden. Aanvang

13:30 uur. Kosten: € 100,– per deelnemer.

Deze workshop is ook in-company te ver-

zorgen.

Aanmelding: Adriënne Severs-Van Maurik,

0348-405298, asevers@vosabb.nl 

Informatie: Bart Wever, 0348-405213 

of 06-22939679, bwever@vosabb.nl
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Laatste nieuwsbrief

Dit is de laatste Nieuwsbrief VO voor de zomervakantie.
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 2 september.

VOS/ABB wenst al haar leden
een fijne en zonnige vakantie!


