
De brochure behandelt de thema’s ziekte,

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid,

arbobeleid en reïntegratie en het nieuwe

zorgstelsel. De uitgave bevat veel infor-

matie voor diegenen die in hun dagelijkse

werk te maken krijgen met de nieuwe

regels. Daarnaast bevat de brochure een

managementsamenvatting voor hen die

slechts globaal op de hoogte willen zijn.

Conferenties

WVO en VOS/ABB willen het niet bij

alleen een boekje laten en organiseren

daarom vier regionale conferenties over

dit thema. 

De data en locaties vindt u op

www.vosabb.nl. Daar kunt u meer lezen

over de conferenties en hoe u zich kunt

inschrijven.

Informatie: Deelnameregistratie, 036-

5331941 (10.00-12.00 uur), vosabb@deel-

nameregistratie.nl
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VOS/ABB organiseert in samenwer-

king met WVO in november en

december vier grote regionale confe-

renties over de sociale zekerheid in

het voortgezet onderwijs. Er zijn

namelijk ingrijpende wijzigingen op

komst.

De centrale vraag op de conferenties is

hoe werkgevers kunnen zorgen voor een

optimale verbinding tussen personeelsbe-

leid en de eisen die op grond van de nieu-

we regels worden gesteld. Het program-

ma is bedoeld voor directie, management

en beleidsmedewerkers P&O.

De wijzigingen in het sociale-zekerheids-

stelsel gelden voor alle werkgevers en

werknemers. VOS/ABB wil haar leden zo

goed mogelijk informeren. Daarom geven

wij samen met het Platform VO het boekje

‘Ontwikkelingen sociale zekerheid voort-

gezet onderwijs’ uit. Deze uitgave wordt

deze maand aan alle besturen voor voort-

gezet onderwijs toegestuurd.
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Op naar de Sectororganisatie VO

De oprichting van de Sectororganisa-

tie VO is weer een stap dichterbij. De

besturenorganisaties, het Werkge-

versverbond VO en Schoolma-

nagers_VO informeren en raadplegen

hun leden over deze ontwikkeling. De

leden van VOS/ABB hebben zich in

mei al positief uitgesproken.

Bestuurders, schoolleiders en managers

geven aan dat zij behoefte hebben aan

een krachtige sectororganisatie die col-

lectieve belangen behartigt en namens de

gehele sector kan optreden. Het gaat

enerzijds om de behartiging van typische

werkgeverszaken, zoals het afsluiten van

cao’s, het bewerkstelligen van sociale

zekerheid en het onderhandelen over een

adequate bekostiging. Anderzijds gaat het

om dienstverlening, pro-actieve beleids-

vorming en de innovatieagenda. 

De wens tot sectorvorming komt zowel

voort uit het primair als het voortgezet

onderwijs, waarbij het vo qua ontwikke-

ling en denkrichtingen enkele stappen

voorligt. Als reactie daarop hebben de

onderwijsorganisaties in januari de inten-

tie uitgesproken om te komen tot een

sectororganisatie in het vo. In de afgelo-

pen periode is dit idee verder uitgewerkt.

Inmiddels zijn de onderhandelingen in

een fase dat de betrokken organisaties

zich moeten uitspreken over hun posi-

tie ten opzichte van de sectororganisa-

tie. In feite zijn er drie opties: ruimte

bieden aan, samenwerken met of

opgaan in. Uiterlijk 15 oktober moet

elke organisatie, dus ook VOS/ABB,

uitsluitsel geven. Afhankelijk van de

uitkomst kan vervolgens in november

worden overgegaan tot de formele

oprichting van de Sectororganisatie

VO. 

VOS/ABB zet het onderwerp deze maand

op de agenda van de regiobijeenkomsten

vo. De leden ontvangen hiervoor een

aparte uitnodiging. De notitie ‘Sectororga-

nisatie voortgezet onderwijs’ kunt u

downloaden in de rechterkolom van het

bericht hierover in de rubriek ‘Nieuws’ op

www.vosabb.nl. 

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl


Snel handelen voor oktober-
telling

Scholen voor voortgezet onderwijs

doen er goed aan dit schooljaar zo

vroeg mogelijk de leerlingenmutaties

aan de Informatie Beheer Groep (IBG)

te melden. Het is niet verstandig ze

op te sparen tot de uiterste datum

van 15 oktober. Dat heeft te maken

met de nieuwe bekostigingssystema-

tiek per kalenderjaar. 

De bekostigingssystematiek van de vo-

scholen vindt per 1 januari 2006 niet meer

plaats per schooljaar, maar per kalender-

jaar. De bekostiging blijft echter wel geba-

seerd op het aantal ingeschreven leerlin-

gen op 1 oktober van het voorafgaande

jaar. De tijd tussen het telmoment en het

begin van de bekostiging wordt dus een

stuk korter. Daarom is het verstandig zo

vroeg mogelijk te beginnen met het aanle-

veren van (mutaties in) leerlinggegevens

aan de IBG. Dan is er nog ruimte over om

eventuele onjuistheden te corrigeren.

Deze ruimte is nodig, omdat het nieuwe

uitwisselingsproces op basis van het

onderwijsnummer nog geen geolied pro-

ces is. Voor IBG, CFI en het scholenveld

leverde het nieuwe elektronische onder-

wijsnummerproces het afgelopen jaar

problemen op. Dit komt enerzijds door het

feit dat het ketenproces dwingender en

kritischer is en een andere werkwijze

vraagt dan de ‘papieren’ ILT-telling.

Anderzijds doen zich enkele hardnekkige

problemen voor die veel aandacht en tijd

vragen.

Op aandringen van de organisaties voor

bestuur en management heeft bureau

Berenschot een onafhankelijke keteneva-

luatie uitgevoerd. Berenschot constateert

dat het proces bewerkelijk is en om spe-

ciale expertise vraagt. Ook denkt Beren-

schot dat het nieuwe proces de scholen

zwaarder zal blijven belasten dan de

oude procedure. Om het proces te opti-

maliseren worden zo veel mogelijk verbe-

tervoorstellen van Berenschot voor de

komende oktobertelling geïmplemen-

teerd. Niet direct realiseerbare (keten-

technische) verbeterpunten volgen zo

snel mogelijk. 

Naar aanleiding van een van de verbeter-

voorstellen zal de komende oktobertelling

zeer zorgvuldig worden gevolgd en bege-

leid. IBG heeft daartoe een centraal meld-

punt geopend, dat alle vragen en proble-

men in de keten registreert en in

samenhang met de procesgegevens ana-

lyseert. IBG heeft hierover op 15 juni al

bericht. Het centraal meldpunt zal ook (de

communicatie over) het realiseren van

mogelijke oplossingen coördineren. Meer

informatie staat op www.ib-groep.nl.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-

405271, mhuigsloot@vosabb.nl
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Vernietigend oordeel over 
sanctiebeleid

Minister Maria van der Hoeven van

OCW is flink op de vingers getikt

voor haar sanctiebeleid bij de invoe-

ring van het persoonsgebonden num-

mer (pgn). Op advies van de commis-

sie voor de bezwaarschriften van

OCW worden de opgelegde sancties

vernietigd en alle gevolgen ervan

ongedaan gemaakt.

De bezwaarschriftencommissie laat

zowel formeel-juridisch als inhoudelijk

geen spaan heel van het sanctiebeleid.

Van der Hoeven legde in september vorig

jaar enkele tientallen scholen een sanctie

op, omdat zij tijdens het schaduwdraaien

met het pgn niet aan de gestelde eisen

voldeden. De sanctie bestond eruit dat

de uitbetaling aan de scholen werd opge-

schort.

VOS/ABB heeft zich met collega-organi-

saties van het begin af aan verzet tegen

dit sanctiebeleid. VOS/ABB stelde een

model bezwaarschrift op en bood aan de

getroffen leden in de procedure te verte-

genwoordigen. Vijf besturen met zes

scholen maakten van het aanbod gebruik.

Zij krijgen nu alsnog de misgelopen rente

van de periode van opschorting.

Alle belangrijke formeel-juridische bezwa-

ren die door VOS/ABB werden aange-

voerd, zijn gehonoreerd. Op zich zou dat

al voldoende zijn om de minister te advi-

seren de sanctiebesluiten te vernietigen.

Maar de commissie ging met het oog op

‘het grote algemeen belang van deze

zaak’ er ook inhoudelijk op in.  

De commissie stelt dat de invoering van

het onderwijsnummer, ‘die sterk afhanke-

lijk is van technische zaken en externe

factoren, naar haar aard niet geschikt is

om in dit stadium met toepassing van

sancties te worden beïnvloed’. De com-

missie stelt verder dat ‘de scholen zich

buitengewoon veel inspanningen moeten

getroosten om de gevraagde gegevens te

leveren’. Verder wees de commissie erop

dat er grote problemen waren met het

schaduwdraaien. 

Ook vindt zij dat artikel 104 WVO, dat tot

stand is gekomen om ontwettig gedrag

tegen te gaan en onrechtmatig gekregen

voordeel voor de scholen te voorkomen,

niet is geschreven voor een situatie als

deze. ‘Er is een nieuw systeem ingevoerd,

waarbij technische zaken een grote rol

spelen en waarbij iedereen (ook CFI en

IBG) nog probeert om de juiste weg te

vinden.’

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-

405271, mhuigsloot@vosabb.nl


Zelf beslissen over intrasectora-
le programma’s

Met ingang van 1 augustus jongstle-

den kunnen scholen zelf beslissen of

ze een intrasectoraal programma

aanbieden. Toestemming van de

minister van OCW is niet meer nodig.

Scholen mogen nu ook zelf beslissen

of ze gebruik willen maken van de

zogenoemde smalle Zwolse variant. 

De regering wil voor de planning in het vo

minder en eenvoudigere regels. VOS/ABB

ondersteunt dit. Onderdeel van dit beleid

is een aanpassing van de Wet op het

voortgezet onderwijs (WVO) en het Inrich-

tingsbesluit WVO, die het mogelijk maakt

dat het bevoegd gezag van een school nu

zelf kan besluiten intrasectorale program-

ma’s aan te bieden en/of de smalle Zwol-

se variant toe te passen. Bij koninklijk

besluit van  23 juli 2005 is bepaald dat

deze regeling geldt vanaf 1 augustus.

Toestemming van de minister is dus niet

meer nodig.

Intrasectoraal programma 

De spelregels om intrasectorale program-

ma’s te mogen aanbieden, blijven echter

wel van kracht. Zo zal de school onder

meer over de noodzakelijke onderliggen-

de licenties op een vestiging moeten

beschikken om daar dat programma te

kunnen aanbieden. Die spelregels staan in

het Gele Katern van 10 september 2003
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(nr. 19/blz. 80). CFI toetst aan de hand

van de leerlingentelling en Brin-gegevens

of een school zich aan deze spelregels

houdt.

‘Zorg en welzijn breed’

In afwijking van de spelregels mag een

school nu ook het intrasectoraal program-

ma ‘Zorg en Welzijn breed’ of ‘Handel en

administratie’ aanbieden als de school

slechts beschikt over respectievelijk

‘Uiterlijke verzorging’ of ‘Mode en com-

mercie’ als onderliggende afdeling. Dan is

wel vereist dat belanghebbende scholen

schriftelijk hebben verklaard hiertegen

geen bezwaar te hebben. Een belangheb-

bende school is een school die in dat

voedingsgebied ligt en over één of meer

van de onderliggende afdelingen beschikt

of het desbetreffende intrasectoraal pro-

gramma al verzorgt.

De smalle Zwolse variant

Scholen die over dezelfde vbo-licenties

beschikken, kunnen de praktijkgerichte

onderdelen van de opleiding als het ware

bundelen. De leerlingen die op de ene

school staan ingeschreven, kunnen het

onderwijs in die vakken dan op de andere

school volgen. Voor toepassing van deze

constructie is het eveneens niet meer ver-

eist de minister om toestemming te vra-

gen. Scholen kunnen daartoe zelfstandig

beslissen. 

Wel blijft de eis dat een samenwerkings-

overeenkomst wordt gesloten (zie Gele

katern 10 september 2003 - nr. 19/blz.

83). Deze samenwerkingsovereenkomst

moet op de betrokken scholen aanwezig

zijn met het oog op controle door de rijks-

inspectie of accountant.

Informatie: Klaas te Bos, tel. 0348-

405227, ntebos@vosabb.nl


Notitie governance naar 
Tweede Kamer

Minister Maria van der Hoeven van

Onderwijs heeft de beleidsnotitie

governance naar de Tweede Kamer

gestuurd. Dit is een volgende stap

naar grotere autonomie voor de

onderwijssector.

De notitie van OCW gaat over de grotere

zelfstandigheid die het onderwijs krijgt.

Scholen zullen hun bestuurlijke zaken

vooral zelf gaan regelen, mits er ‘een dui-

delijke scheiding zal zijn tussen bestuur

en intern toezicht’, zo meldt de minister. 

OCW zal zich beperken tot besteding van

het geld en de kwaliteit van het onderwijs.

Alleen als scholen stelselmatig verkeerd

beleid voeren, zal de minister nog bestuur-

lijk kunnen ingrijpen. In alle andere geval-

len zullen bestuurlijke aangelegenheden

een zaak zijn van de scholen, gemeenten,

bedrijven, ouders en jeugdzorg.

De onderwijsorganisaties, waaronder

VOS/ABB, hebben in het project Q*Pri-

mair een aanpak ontwikkeld voor slecht

presterende scholen. De aanpak moet

voorkomen dat deze scholen afzakken

naar zeer slecht presterend en de minister

daarom zal ingrijpen. In theorie zou OCW

ertoe kunnen overgaan een school te slui-

ten. De organisaties vinden dat dit met

alle middelen moet worden voorkomen.

Van star naar flexibel

Het ministerie meldt verder dat het huidige

stelsel is verstard, terwijl maatwerk en ver-

scheidenheid in aanbod nodig zijn. De

onderwijssector dringt al lange tijd aan op

flexibiliteit en creatieve oplossingen voor

actuele problemen. De minister geeft in

haar notitie aan dat ze de positie van leer-

lingen, ouders en personeel wil versterken,

onder meer via het informatierecht. De

scholen moeten ook duidelijk aangeven

hoe zij met individuele ouders omgaan.

Dat zal onderdeel zijn van de zorgplicht. 

In de notitie staat ook dat de gemeenten

meer een regierol krijgen dan nu het geval

is. In de nieuwe aanpak zullen gemeenten

zich niet meer direct met het interne

beleid van de scholen kunnen bemoeien.

De notitie met bijlagen staat in de rechter-

kolom van het bericht over dit onderwerp

in de rubriek ‘Nieuws’ op www.vosabb.nl.

Daar kunt u ook doorklikken naar een

commentaar van VOS/ABB-directeur 

Philip Geelkerken.

Workshop

Senior consultant Bart Wever van

VOS/ABB-Consulting houdt op woensdag

28 september in het VOS/ABB-kantoor in

Woerden een workshop over de Code

Good Governance. Meer informatie daar-

over in de Agenda Workshops 2005 van

het kenniscentrum op www.vosabbcon-

sulting.nl.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl. Informatie over de

workshop: Bart Wever, 0348-405213,

bwever@vosabb.nl


Minister vindt schoolboekenplan
te duur 

Het boekenplan waarmee de Partij

van de Arbeid de schoolkosten voor

de ouders wil drukken, is niet uit-

voerbaar omdat het kabinet er het

geld niet voor heeft. Dat is de reactie

van minister Maria van der Hoeven

van OCW.
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Het PvdA-plan vergt volgens Van der

Hoeven 400 miljoen euro en dat geld is er

niet, zo meldde De Volkskrant daags na

de presentatie van het PvdA-voorstel.

Bovendien wijst de minister erop, meldde

Radio 1, dat het kabinet voor de zomerva-

kantie al heeft besloten om het wettelijk

lesgeld (936 euro) voor 16- en 17-jarige

scholieren vanaf dit schooljaar af te

schaffen. Impliciet laat Van der Hoeven

dus weten dat ouders van leerlingen in

het voortgezet onderwijs al minder duur

uit zijn dan afgelopen schooljaar en dat

verlaging van het boekengeld er mede

daarom niet inzit.

Het plan dat PvdA-Kamerlid Mariëtte

Hamer presenteerde op Radio 1 en waar-

op VOS/ABB-deskundige Ben Verheijen

direct op dezelfde zender commentaar

gaf, voorziet in een schoolboekenfonds.

De scholen zouden van de overheid een

vast bedrag voor de aanschaf en het

beheer van de boeken moeten krijgen.

Vervolgens zouden de scholen de boeken

aan de leerlingen in bruikleen moeten

geven. Dat zou de ouders honderden

euro’s per jaar schelen. 

Positief, maar ook kanttekening

VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken

noemde het PvdA-plan ‘een stap in de

goede richting’. VOS/ABB dringt er al

lange tijd op aan om de schoolkosten

voor de ouders omlaag te brengen. Toch

ziet Geelkerken in het PvdA-plan ook een

groot minpunt. De partij dringt aan op

overheidsbemoeienis om een maximum

aan de schoolkosten te stellen. Geelker-

ken wijst erop dat sinds februari de

Gedragscode Schoolkosten al bestaat,

die breed wordt gedragen door de

bestuur- en managementorganisaties in

het onderwijs en verscheidene ouderorga-

nisaties. Extra regels van de overheid zijn

dus niet nodig, benadrukt Geelkerken. 

De rubriek ‘Nieuws’ op www.vosabb.nl

gaat uitgebreid in op het onderwerp

schoolkosten. Op onze site staat ook een

commentaar van directeur Philip Geelker-

ken.

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222,

bverheijen@vosabb.nl


Onderwijs profiteert van dure olie

De onderwijssector kan rekenen op

een extra financiële injectie van het

Rijk van 400 miljoen euro. Het geld

komt uit het Fonds Economische

Structuurversterking (FES), dat vol zit

als gevolg van de hoge olieprijs.

Het FES wordt gevuld met geld dat de

overheid verdient met de verkoop van

aardgas. Doordat de prijs van het aardgas

is gekoppeld aan de voortdurend stijgen-

de olieprijs, zit er momenteel veel geld in

het FES. Het kabinet wil dit geld gedeelte-

lijk besteden aan extra investeringen in

het onderwijs.

In totaal gaat het om circa 1,5 miljard

euro, waarvan het onderwijs waarschijn-

lijk 400 miljoen euro krijgt. Van dit

bedrag gaat vermoedelijk 300 miljoen

naar huisvesting voor praktijkonderwijs

en 100 miljoen naar het beroepsonder-

wijs. 

Het kabinet wil ook extra geld steken in

het milieu, waarbij de nadruk ligt op de

ontwikkeling van duurzame energie en

verbetering van de luchtkwaliteit. Ook

voor de monumentenzorg en de ontwik-

keling van nieuwe geneesmiddelen komt

meer geld beschikbaar.


Controle op brandveiligheid

De brandweer controleert scholen

regelmatig op brandveiligheid. De

eisen die de brandweer stelt, kunnen

echter van plaats tot plaats verschil-

len. 

Voor veel schoolleiders is niet altijd duide-

lijk of de eisen redelijk zijn. Het voldoen

aan de eisen is vaak een voorwaarde om

in aanmerking te komen voor een

gebruiksvergunning. Maar het aanpassen

van een schoolgebouw aan deze eisen

kan leiden tot een forse kostenpost. Die

komt in principe voor rekening van de

school, zo leert jurisprudentie.

Omdat de veiligheid van personeel en kin-

deren altijd voorop staat, is het belangrijk

te weten aan welke regels moet worden

voldaan. Maar schoolleiders worden

nogal eens geconfronteerd met eisen die

overdreven overkomen of waarvan zij het

nut betwijfelen. Zo werd onlangs een

bestuur geconfronteerd met de eis dat

alle tekeningen van de muren moesten

worden gehaald.  

De regelgeving voor brandveiligheid is in

hoofdzaak neergelegd in het bouwbesluit

en in de bouwverordening van de

gemeente. Daarnaast kan de gemeente

aanvullende eisen stellen. Ook speelt de

eigen interpretatie van de controlerende

brandweerfunctionaris een rol. Dit com-

plex aan regels is weinig toegankelijk. 

Om de scholen hierin tegemoet te komen,

heeft de Stichting Nationale Brandpreven-

tieweek een controlelijst ‘brandveiligheid

scholen’ opgesteld. De lijst biedt aan de

hand van een groot aantal vragen over een

aantal hoofdthema’s de belangrijkste aan-
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CFI. In de praktijk zal dit waarschijnlijk

tegenvallen, verwacht de Helpdesk van

VOS/ABB, omdat zeker in het begin veel

scholen de digitale versie zelf zullen

afdrukken. 

CFI meldt als ander voordeel de zoek-

functie in de digitale versie, waarmee

documenten gemakkelijk zijn terug te vin-

den. De zoekfunctie gaat overigens niet

verder terug dan 23 mei 1997. Voor rege-

lingen van voor die tijd moeten instellin-

gen de gearchiveerde papieren Gele

Katerns gebruiken. 

Ook kunnen instellingen attenderingsmail

ontvangen. Via een speciaal profiel, dat

de gebruiker zelf kan instellen, worden e-

mails verstuurd die voor bepaalde instel-

lingen relevant zijn. De website www.cfi.nl

gaat uitgebreid in op de veranderingen.

Daar kunnen scholen zich ook aanmelden

voor de attenderingsmail.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Procedure voor afwijzing 
rugzakkinderen

Scholen die een leerling met een rug-

zak weigeren of willen verwijderen,

moeten dat schriftelijk en met rede-

nen omkleed aan de ouders meede-

len. Openbare scholen moeten bin-

nen acht weken een besluit nemen

over de toelating van een leerling.

Voor bijzondere scholen geldt een

termijn van drie maanden.

Deze procedure beschrijft minister Maria

van der Hoeven van OCW in antwoord op

vragen van PvdA-Kamerleden Angelien

Eijsink en José Smits. Zij signaleren dat

veel ouders van kinderen met een ver-

standelijke of fysieke beperking moeite

hebben hun kind geplaatst te krijgen in

het regulier onderwijs. Volgens de Kamer-

leden loopt 40% van deze ouders tegen

‘weigerachtige scholen’ aan en zitten

daardoor hooguit 20 kinderen met het

syndroom van Down op het vmbo. 

Die cijfers vindt de minister verontrustend,

omdat de leerlinggebonden financiering

(lgf) juist is ingevoerd om ouders meer

keuzevrijheid te bieden. De twee Kamerle-

den wijzen erop dat veel ouders willen dat

hun kind tussen buurtgenootjes naar een

gewone school gaat, maar dat de scholen

soms moeite hebben met het juiste

onderwijsaanbod. Eijsink en Smits zeggen

dat ouders in de praktijk zelden een for-

mele schriftelijke afwijzing krijgen.

De minister spreekt van ‘een ernstige

zaak’. Zij wijst erop dat de versterking van

de positie van de ouders en de toelating

van geïndiceerde leerlingen tot het regu-

lier onderwijs inmiddels hoofdthema is

binnen de herijking van de zorg. Ook

wordt gewerkt aan verbetering van de

kwaliteit van het speciaal onderwijs. Daar-

om worden kerndoelen ingevoerd in het

speciaal onderwijs en is vorig jaar het pro-

ject ‘Kwaliteit speciaal’ van start gegaan.

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl


Wijzigingen Reglement Vf 

Het bestuur van het Vervangings-

fonds (Vf) heeft het Reglement Ver-

vangingsfonds voor het schooljaar

2005-2006 vastgesteld. De belang-

rijkste wijziging zit in het indienen

van declaraties. VOS/ABB adviseert
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dachtpunten. Tevens is aangegeven waar-

op de gestelde voorwaarde is gebaseerd. 

U kunt de lijst downloaden in de rechter-

kolom naast dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier ‘Huisvesting’).

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl


Arbeidsinspectie naar vmbo’s

De Arbeidsinspectie gaat van oktober

tot en met maart volgend jaar naar

vmbo’s en BVE/scholen om daar circa

200 praktijklokalen te bezoeken. 

Het project is onderdeel van het meerja-

renprogramma 2005-2007 van de

Arbeidsinspectie. De inspecties richten

zich op machineveiligheid, toezicht en

onderricht. Volgens de inspectie hebben

de technische vakken, waarbij docenten

werken met groepen leerlingen die machi-

nes en apparatuur leren gebruiken, een

verhoogd risico voor de veiligheid en

gezondheid van zowel docenten als leer-

lingen.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Gele Katern alleen digitaal

De gedrukte versie van het Gele

Katern bestaat niet meer. Vanaf 1

augustus krijgen de scholen het

katern in digitale vorm. Alle onder-

wijsinstellingen hebben daarover een

brief gekregen, meldt CFI.

Met de digitale versie bespaart de onder-

wijswereld een enorme berg papier, zegt



voorzichtig te zijn met nieuwe ver-

vangingsaanstellingen in verband

met het opheffen van de verplichte

aansluiting bij het Vf per 1 januari

2006. 

Hieronder staat een overzicht van de

belangrijkste wijzigingen:  

* Declaraties indienen binnen twee maan-

den. Per 1 januari vervalt de verplichte

aansluiting van het vo bij het Vf. In ver-

band daarmee moeten tussen 1 augustus

en 1 januari aanstaande de declaraties

binnen twee maanden worden ingediend

in plaats van binnen drie maanden na

afloop van de maand waarop de declara-

ties betrekking hebben. 

* Gunstiger VDS-berekening door fictief

premiepercentage. Bij de trede-indeling

wordt gekeken naar de verhouding tus-

sen de ingediende ziektedeclaraties en

de afgedragen premie. De afgedragen

premie in het schooljaar 2004/2005

wordt vermenigvuldigd met de factor

2,17  en gedeeld door 1,24 (= premie

schooljaar 2003-2004 gedeeld door pre-

mie schooljaar 2004-2005). Het premie-

bedrag wordt op deze manier fictief

hoger vastgesteld. Dat zal  bij ongewij-

zigd declaratiegedrag leiden tot een gun-

stiger trede-indeling bij de berekening

van de VDS-toeslag. De omrekening van

de premie heeft alleen consequenties

voor de VDS-berekening in december

2005.

Het reglement heeft een addendum. Meer

daarover in het uitgebreidere bericht over

de wijzigingen op www.vosabb.nl (rubriek

‘Nieuws’).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Akkoord over fpu

Werkgevers en werknemers bij de

overheid en in het onderwijs hebben

een hoofdlijnenakkoord bereikt over

wijzigingen in fpu en ouderdomspen-

sioen. Er komt een overgangsrege-

ling voor diegenen die geboren zijn

vóór 1 januari 1950. Verder zijn

afspraken gemaakt over de levens-

loopregeling. 

Lopende fpu-uitkeringen blijven op grond

van dit akkoord ongewijzigd. Deze men-

sen mogen tot 90% van het laatstver-

diende loon bijverdienen (was 100%). Dit

geldt voor werkzaamheden die zijn

gestart na 1 juli 2005. Voor betrokkenen

die een deeltijd-fpu-uitkering hebben,

geldt dat als zij na 1 januari 2006 hun

deeltijduitkering willen uitbreiden, er een

regeling ontstaat die overeenkomt met de

huidige fpu-regeling met dezelfde referte-

eisen. 

Voor werknemers die op 1 januari 2006 de

leeftijd van 56 jaar of ouder hebben en die

voor hun 65e  willen stoppen met werken,

gaat een regeling gelden die overeenkomt

met de huidige fpu-regeling, waarbij de

referte-eisen hetzelfde zijn als in de nu

geldende fpu-regeling. Wel wordt de

zogenoemde spilleeftijd voor deze men-

sen verhoogd:

* Werknemers geboren voor of uiterlijk op

1 april 1947: 61 jaar en 2 maanden

* Werknemers geboren na 1 april 1947: 62

jaar en 3 maanden

De regeling dat betrokkenen bij langer

doorwerken dan de spilleeftijd 100% fpu

konden bereiken, blijft gehandhaafd. Deze

regeling wordt uiteraard wel aangepast

aan de nieuwe spilleeftijd. Voor werkne-

mers die eerder dan de voor hen gelden-

de spilleeftijd uittreden, geldt een korting

van de basisuitkering uit de fpu. 

Het akkoord wordt deze maand voorge-

legd aan de achterban van de werkge-

vers- en werknemersorganisaties. Het

wordt definitief als zij ermee instemmen.  

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Conferentie over professionali-
sering

‘De school professionaliseert’ is het

thema van een conferentie op maan-

dag 7 november in de Jaarbeurs in

Utrecht. Hier komt aan de orde hoe

scholen kwaliteit kunnen verbeteren

door zich te professionaliseren door

bijvoorbeeld strategische perso-

neelsplanning, bekwaamheids-

dossiers en opleiden in de school. 

De invoering van de Wet op de Beroepen in

het Onderwijs (Wet BIO) brengt onder meer

bekwaamheidseisen en -dossiers met zich

mee. Tevens zijn steeds meer scholen voor

primair en voortgezet onderwijs in samen-

werking met de opleiding aan de slag met

het mede-opleiden van nieuw onderwijs-

personeel in de school. Verder vragen de

vergrijzing, onderwijsvernieuwingen en

(invoering van) lumpsum om een strategi-

sche aanpak van het personeelsbeleid.

Deze thema’s worden op de conferentie

aan de hand van verschillende (pilot)projec-

ten uitvoerig voor het voetlicht gebracht. 

Minister Maria van der Hoeven van OCW,

initiator van de conferentie, is een van de

sprekers. Naast een plenair deel, zijn er
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workshops, posterpresentaties en

adviessessies. De conferentie is bedoeld

voor bestuurders, directeuren, leidingge-

venden, P&O-managers en leraren(oplei-

ders) uit het primair en voortgezet onder-

wijs en het middelbaar beroepsonderwijs,

voor lerarenopleidingen en voor gemeen-

ten. 

Deelname kost 70 euro. Folders en

inschrijfformulieren worden verspreid. 

U kunt zich ook inschrijven via www.ipb-

onderwijs.nl. Daar staat ook meer infor-

matie, net als op www.minocw.nl (onder

meer in dossier ‘werken in het onderwijs’)

en www.lerarenweb.nl (‘bekwaamheidsei-

sen leraren’).


Sollicitatievrijstelling versoepeld

Per 1 juli is de sollicitatievrijstellings-

regeling van 57,5-jarigen versoepeld.

De versoepeling heeft betrekking op

de duur van de werkloosheid.

Voor de vrijstellingsregeling gelden nu

de volgende richtlijnen: betrokkenen

moeten ten minste gemiddeld 20 uur

per week gedurende minimaal drie

maanden vrijwilligerswerk en/of mantel-

zorgtaken verrichten. Voor WW-gerech-

tigden die na 31 december 2003 in de

WW zijn gekomen, geldt dat zij vrijge-

steld kunnen worden als zij een jaar

(was twee jaar) na de eerste werkloos-

heidsdag nog steeds een WW-uitkering

hebben. Vrijwilligers en mantelzorgers

die worden vrijgesteld van de sollicita-

tieplicht, hebben recht op 65 vakantie-

dagen. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Percentages loonsuppletie 
aangepast

Met ingang van 1 augustus zijn de

uitkeringspercentages van de sup-

pletieregeling naar beneden bijge-

steld. De nieuwe percentages gelden

voor personeelsleden die vanaf 

1 augustus voor deze regeling in aan-

merking komen.

De percentages zijn vastgelegd in het

Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid

voor onderwijspersoneel primair en voort-

gezet onderwijs (BZA). Het betreft de sup-

pletieregeling van gedeeltelijk arbeidson-

geschikten die na ontslag wegens

arbeidsongeschiktheid hun restcapaciteit

niet (volledig) benutten.

De personeelsleden die vóór 1 augustus

2005 voor de regeling in aanmerking

komen, ontvangen gedurende de eerste

33 maanden 80%. Gedurende de volgen-

de 33 maanden krijgen zij 70%. Perso-

neelsleden die vanaf 1 augustus 2005 in

aanmerking komen, ontvangen de eerste

12 maanden 78% en de volgende 54

maanden 70%.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Aanvulling schoolbudget

De regeling aanvulling schoolbudget

VO is verlengd tot 1 januari 2007. Het

gaat om een eenmalige aanvulling op

het schoolbudget van 38 euro per

leerling. 

Deze aanvulling is bestemd voor verster-

king van het beleidsvoerend vermogen

van de vo-scholen. Het gaat niet om een

verhoging van het schoolbudget, maar

om incidentele extra middelen, die al

sinds 1999 worden toegekend. Het

bedrag is bedoeld voor 17 maanden.

De werkgever ontvangt volgende maand

een eenmalig besluit omtrent deze aan-

vullende bekostiging. In november wordt

32% uitbetaald en in april volgend jaar de

resterende 68%. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Lerarenopleidingen minder in
trek

De daling van het aantal studenten

aan de lerarenopleidingen zet dit jaar

door. De afname valt samen met de

verwachting dat het onderwijs te

maken zal krijgen met een structu-

reel tekort aan leerkrachten.

De daling van het aantal studenten aan de

lerarenopleidingen en de pabo’s blijkt uit

cijfers die de Informatie Beheer Groep

(IBG) vorige maand naar buiten heeft

gebracht op grond van het aantal voor-

aanmeldingen bij de hogescholen en uni-

versiteiten. 

Aan het begin van het afgelopen school-

jaar was ook al sprake van een daling.

Deze ontwikkeling is slecht nieuws voor

de onderwijssector, omdat de daling

bovenop het structurele tekort aan leer-

krachten komt, dat het ministerie van

OCW verwacht voor de periode vanaf

2007.

De daling doet zich vooral voor bij de

hogescholen en de pabo’s. Bij de universi-
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teiten is sprake van een stijging van het

aantal aspirant-docenten. De trend dat

toekomstige leerkrachten vooral kiezen

voor alfa-studies, zet ook door. Geschiede-

nis, taal en cultuur blijven in trek. Ook theo-

logische studies trekken meer studenten. 


Ondernemerschap op School in
Bedrijf 

Leo Lenssen en Hennie van der Most

zijn grote namen die op het program-

ma staan van het evenement School

in Bedrijf op 5 oktober in Nieuwe-

gein. Centraal thema is ‘Onderne-

merschap binnen onderwijsinstellin-

gen’. Leden van VOS/ABB die naar

het evenement willen, krijgen kor-

ting.

Hoe kan het ondernemend vermogen bin-

nen de bedrijfsvoering van scholen worden

vergroot? En wat betekent dit voor de

ondersteunende deelterreinen als finan-

cieel en facilitair management, automatise-

ring en ict? Daar zullen topondernemer

Hennie van der Most en Leo Lenssen, oud-

voorzitter van CVB ROC ASA, op ingaan. 

Ook bedrijven en instellingen, zoals

KPMG, Berenschot, Twijnstra Gudde,

ROC ASA en natuurlijk VOS/ABB, zullen

op School in Bedrijf vertegenwoordigd

zijn. Zij vaardigen sprekers af die hun visie

geven op de relatie tussen ondernemer-

schap en bedrijfsvoering. 

Het middagprogramma biedt deelnemers

een overzicht van ontwikkelingen en de

stand van zaken met betrekking tot de

bedrijfsvoering binnen scholen.  Diverse

instellingen uit vo, bve en hbo tonen hun

‘good practices’. Gepland staan ruim 30

workshops, presentaties en paneldiscussies.

Het evenement is bestemd voor bestuur-

ders, managers, beleidsmedewerkers en

uitvoerende medewerkers in het onder-

wijs die zich bezighouden met bedrijfs-

voering en innovatie, financieel manage-

ment, facility management,

automatisering  en/of ict.

Meer informatie en inschrijving op

www.schoolinbedrijf.nl. Deelname kost

295 euro (ex. btw.). VOS/ABB-leden krij-

gen 50 euro korting.


Onderwijsraad over sociale 
vorming

Scholen moeten intensiever contact

met de ouders hebben. Ook moeten

ze ervoor zorgen dat de leerlingen

onderling meer steun aan elkaar heb-

ben. De overheid heeft hierbij een

belangrijke rol. Dat staat in het

advies ‘Sociale vorming en sociale

netwerken in het onderwijs’ van de

Onderwijsraad. 

Directe aanleiding voor het opstellen van

het advies zijn de berichten over jongeren

die overlast veroorzaken in het onderwijs,

bijvoorbeeld in de vorm van dreigementen

en geweld. De hoofdvraag die de Onder-

wijsraad zichzelf stelde, was hoe scholen

en overheden sociale vorming in het

onderwijs kunnen versterken 

Wat de ouders betreft, adviseert de raad

aan de scholen om zo vroeg mogelijk

structureel contact met hen op te bou-

wen. Een school zou altijd een eerste

gesprek met de ouders moeten voeren,

zo mogelijk bij hen thuis. Ook moet de

school het contact tussen ouders onder-

ling versterken. 

De jongere achter de leerling

Omdat jongeren belangrijk voor elkaar zijn

en elkaar vaak steun en advies geven, zou

de onderwijssector meer te weten moeten

komen over de wereld waarin zij leven.

Voorbeelden zijn hun straattaal en kle-

ding- en gedragscodes. Ook moeten

scholen zich meer verdiepen in de digitale

jongerenwereld, waarin chatten en sms’en

een grote rol spelen.

Meer op www.vosabb.nl, categorie

‘Nieuws’ In de rechterkolom van het uit-

gebreide bericht op onze website kunt u

het advies van de Onderwijsraad down-

loaden.


OCW moet vaart zetten achter
vmbo-plan

Minister Maria van der Hoeven van

OCW moet op korte termijn meer

ruimte bieden aan het vmbo. Dit kan

ze onder meer doen door sneller de

examens competentiegericht en

flexibel te maken. Dit staat in een

brief van onder andere VOS/ABB aan

de Tweede Kamer.

De brief is een reactie op de notitie

‘Vmbo: het betere werk’, die de minister

in april presenteerde. VOS/ABB en de

andere onderwijsorganisaties voor

bestuur en management zijn blij dat de

minister in haar notitie aangeeft het vmbo

niet op de schop te willen nemen. Ook

vinden ze het positief dat OCW het vmbo

praktijkgerichter wil maken.

Maar de opstellers van de brief dringen er

bij de minister wel op aan meer vaart ach-

ter de zaak te zetten. Zo moeten op korte

termijn de examens zowel in tijd als in

aanbod flexibeler worden. Bovendien
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zouden de examenprogramma’s zich zo

spoedig mogelijk meer moeten richten op

competenties.

Een ander punt waar onder meer

VOS/ABB aandringt op snel en doelge-

richt handelen door de minister, is de

brede vmbo-licentie. De vmbo-scholen

zouden op korte termijn de mogelijkheid

moeten krijgen een breed aanbod te

genereren binnen álle leerwegen. Dit geeft

alle leerlingen binnen het vmbo gelijke

kansen voor het behalen van een diploma

op een zo hoog mogelijk niveau.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Schoolverlaters doen het vrij
goed

Nederland heeft meer voortijdig

schoolverlaters dat andere Westerse

landen. Maar het aantal jongeren dat

na hun opleiding betaald werk vindt,

ligt in Nederland relatief hoog. Dat

meldt het Centraal Planbureau (CPB)

in het rapport ‘Nederlands onderwijs

en onderzoek in internationaal per-

spectief’.

Het Nederlandse onderwijssysteem

behaalt, vergeleken met andere rijke lan-

den, goede resultaten tegen relatief

geringe kosten, schrijft het CPB. Zo sco-

ren Nederlandse leerlingen al vele jaren

hoog op internationaal vergelijkbare toet-

sen, soms als beste maar altijd in de top-

drie. Het CPB vergelijkt Nederland met

de Verenigde Staten en enkele Europese

landen.

In het rapport staat verder dat relatief veel

Nederlandse leerlingen een baan vinden.

In 2002 had 92% van de middelbaar en

hoger opgeleide jongeren van 20 tot en

met 24 jaar, die geen onderwijs meer

volgden, een baan. Bij de lager opgeleide

jongeren was dit 80%. Dat is hoger dan in

de andere landen. 

Opmerkelijk daarbij is, stelt het CPB, dat

de Nederlandse onderwijsuitgaven als

percentage van het bruto binnenlands

product (bbp) het laagst zijn, vergeleken

met de andere landen. Zowel de uitgaven

door de Staat, als die door leerlingen en

hun ouders zijn in Nederland laag, meldt

het rapport. 

Een minpunt is dat Nederlandse leerlin-

gen het onderwijs op jongere leeftijd ver-

laten. Ook voortijdig schoolverlaten komt

hier relatief vaak voor. Daardoor blijft het

aandeel hoogopgeleiden achter bij dat in

andere rijke landen. 

Het CPB-rapport kunt u op

www.vosabb.nl downloaden in de rech-

terkolom van het bericht hierover in de

rubriek ‘Nieuws’.


Minister: beloon vmbo-plannen

Scholen die met initiatieven komen

om het vmbo te verbeteren, moeten

daarvoor een beloning krijgen. Dat

vindt minister Maria van der Hoeven

van OCW.

Het voorstel zag in juni het licht tijdens

overleg met de Tweede Kamer. Tijdens dit

overleg pleitte de PvdA voor een speciale

pabo-opleiding voor vmbo-docenten. Van

der Hoeven vindt dat geen goed idee. De

PvdA kwam ook met het plan het bedrijfs-

leven te verplichten stageplaatsen voor

vmbo’ers aan te bieden. Kamerlid Mariët-

te Hamer wil daarvoor een speciale fiscale

regeling. Directe aanleiding voor het over-

leg in de Tweede Kamer was de vmbo-

notitie die minister Van der Hoeven in april

presenteerde. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Nieuw bètavak en meer 
wiskunde

Een nieuw geïntegreerd bètavak

‘Natuur, leven en techniek’ en wis-

kunde op vier niveaus. Dat zijn de

opvallendste elementen in het eerste

advies van de profielcommissies, die

meedenken over de vernieuwing van

de tweede fase en het studiehuis

havo/vwo.

Het advies betreft met name wiskunde,

anw in het havo en het al dan niet ver-

plichte kunstvak. Minister Maria van der

Hoeven van OCW heeft inmiddels in een

brief aan de Tweede Kamer gereageerd

op de adviezen, waarvan de gevolgen

vanaf 2007 merkbaar zullen zijn. Zij neemt

verreweg de meeste adviezen van de pro-

fielcommissies over.

Over het nieuwe geïntegreerde bètavak

‘Natuur, leven en techniek’ adviseren de

commissies om dit per 1 augustus 2007

aan te bieden als profielkeuzevak voor

zowel vwo als havo. Lichamelijke opvoe-

ding 2 verdwijnt als profielkeuzevak uit de

voorstellen. Het vak anw kan door de

scholen zelf verplicht gesteld worden in

het vrije deel. Voor scholen die dat doen,

is er 

straks de mogelijkheid anw op te nemen

in het combinatiecijfer.

De profielcommissies komen ook met het
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voorstel om wiskunde A,B, C en D in te

voeren. Waarbij C de wiskunde van het

C&M-profiel is en wiskunde D eerder in de

plannen al voorkwam als ‘voortgezette

wiskunde’. Ook daar ziet de minister wel

wat in.

Er komt geen verplicht kunstvak in het

profiel C&M. Dat zou het profiel wellicht te

veel alleen een cultuurprofiel maken, ter-

wijl het als een brede voorbereiding voor

culturele en maatschappelijke vervolgop-

leidingen bedoeld is, vindt de minister.

Informatie: Ritske van der Veen, 0348-

405274, rvanderveen@vosabb.nl


Veel vragen over nieuwe 
reiskostenregeling

De helpdesk van VOS/ABB krijgt veel

vragen over de nieuwe reiskostenre-

geling voor het voortgezet onderwijs.

De regeling is sinds 1 augustus

jongstleden van kracht. 

Er is geen sprake meer van een tege-

moetkoming in de reiskosten op basis van

zones, maar van een vergoeding van 0,08

euro per kilometer. Personeel dat 8 kilo-

meter of meer van het werk woont, heeft

recht op een tegemoetkoming over de

hele afstand tot en met 25 kilometer

enkele reis.

Voor de bepaling van de afstand kan

gebruik worden gemaakt van de route-

planner van de ANWB. Voorwaarde is dat

de berekening wordt gemaakt op basis

van de kortste route, afgerond op 1 cijfer

achter de komma.

De maandelijkse vergoeding wordt

berekend volgens twee verschillende

formules. Meer daarover kunt u lezen bij

het bericht over dit onderwerp in de

rubriek 'Nieuws' op www.vosabb.nl. Op

de site vindt u in de rubriek 'Veelgestel-

de vragen' een aantal voorbeeldbereke-

ningen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.


Bijeenkomsten ‘samenhang in
onderbouw’ 

De projectgroep Onderbouw-VO

organiseert dit najaar op verscheide-

ne plaatsen in Nederland bijeenkom-

sten over het thema ‘samenhang in

de onderbouw’. Deze regionale bij-

eenkomsten vinden plaats in de

periode van 31 oktober tot en met 10

november. 

Tijdens de bijeenkomsten zal worden

ingegaan op problemen en mogelijkheden

rond het creëren van samenhang in de

onderbouw. Uitgangspunt zijn de algeme-

ne karakteristiek en de kerndoelen die

vanaf augustus 2006 zullen gelden voor

de eerste twee leerjaren van het voortge-

zet onderwijs. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor

docenten uit de onderbouw en hun direct-

leidinggevenden of teamleiders. Deelna-

me is gratis. Aanmelden kan tot en met 30

september via www.onderbouw-vo.nl,

waar u ook meer informatie kunt vinden. 


Prijzen voor uitwisseling 
ict-kennis

De Kennisrotonde van de Stichting

Ict op School komt met de Goed-

gejat-prijs en de Kennisdeler 2005.

De prijzen worden uitgereikt op het

congres ‘Leren vernieuwen met ict’

op 22 november in Utrecht.

De Goed-gejat-prijs is bestemd voor een

school die effectief en creatief gebruik-

maakt van ict-kennis van andere scholen.

De Kennisdeler zal naar een school gaan

die op een efficiënte wijze kennis en erva-

ring deelt met andere scholen. Zowel

scholen voor primair als voortgezet onder-

wijs komen in aanmerking voor de prijzen.

De prijzen bestaan elk uit een bedrag van

2500 euro. Dit geld is bedoeld voor ict-

toepassingen binnen de school. De jury

bestaat uit drie leerlingen, een ict-coördi-

nator, een vertegenwoordiger van een ict-

samenwerkingsverband en een deskundi-

ge van een kennisinstelling.

Individuele scholen, groepen scholen en

samenwerkingsverbanden kunnen zich tot

28 oktober aanmelden via kennisroton-

de@ictopschool.net


Informatiewijzer Gezond 
Computeren

De Stichting Ict op School heeft een

brochure uitgebracht over gezond

computergebruik. De brochure is te

downloaden op de website van de

stichting, waar ook allerlei tips staan.

Computers zijn niet meer weg te denken

uit het onderwijs, maar veel en vaak com-

puteren kan leiden tot gezondheidsklach-

ten, zoals pijn in armen, handen, nek

en/of schouders, hoofdpijn en oogklach-

ten. Scholen besteden daar nog lang niet

altijd voldoende aandacht aan, vindt Ict

op School.

In de Informatiewijzer Gezond Compute-

ren staan allerlei tips. Wie de computer
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gezond gebruikt, moet bijvoorbeeld tus-

sendoor voldoende bewegen, een goede

werkplek hebben en de muis loslaten als

die niet wordt gebruikt. Dit laatste ont-

spant de spieren, wat goed is ter voorko-

ming van rsi-klachten.

Meer informatie op www.ictopschool.net


Nationale Onderwijsweek en
Dag van de Leraar

Onderwijsinstellingen kunnen activi-

teiten aanmelden voor de Nationale

Onderwijsweek (NOW). Het is dit jaar

de derde keer dat de NOW wordt

georganiseerd. Het gaat om de

schoolweek van maandag 3 tot en

met vrijdag 7 oktober (week 40). In

die week valt ook de Dag van de

Leraar.

In die week wordt aandacht gevraagd voor

bezieling en vakmanschap van docenten,

leerlingen met bijzondere talenten, inzet en

betrokkenheid van ouders, open dagen,

boekenmarkten, sportactiviteiten enzo-

voort. Dit alles heeft tot doel te laten zien

dat het Nederlandse onderwijs bruist.

Onderwijsinstellingen kunnen activiteiten

aanmelden die speciaal in het kader van

de NOW worden ontwikkeld, maar ook al

bestaande activiteiten zijn welkom. Alle

aanmeldingen worden vermeld op de

NOW-website. Indien mogelijk en

gewenst kan de NOW-organisatie publici-

taire ondersteuning bieden. Meer informa-

tie op www.onderwijsweek.kennisnet.nl.

Leerlingen, ouders, collega’s en schoollei-

ders kunnen kandidaten aanmelden voor

de titel Docent van het Jaar 2005. De ver-

kiezing maakt deel uit van de Dag van de

Leraar op 5 oktober. Ideeën voor de spe-

ciale dag staan op de website www.dag-

vandeleraar.nl. 

De inschrijvingstermijn eindigt op dinsdag

27 september. Op vrijdag 30 september

volgt de bekendmaking van zes genomi-

neerden. De prijsuitreiking is op de Dag

van de Leraar zelf, op woensdag 5 oktober.
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