
‘Problemen doen zich voor bij het in

dienst houden van personeel dat minder

dan 35% arbeidsongeschikt is en bij het

uitbreiden van de betrekkingsomvang van

werknemers die na herkeuring in een

lagere arbeidsongeschiktheidsklasse val-

len. Dit kan een doelmatige organisatie

van het onderwijs belemmeren.’

Een ander kritiekpunt van VOS/ABB is dat

het extra geld voor het woon/werkverkeer

nog niet genoeg is om een marktconfor-

me regeling af te spreken in de decentrale

CAO’s. Verder is de extra impuls voor het

ondersteunend personeel uiteraard zeer

welkom in het primair onderwijs, ‘maar dit

extra geld blijft een druppel op de gloei-

ende plaat, zeker nu veel ID’ers al zijn of

nog worden ontslagen. Kortom, met de

nieuwe onderwijs-CAO zijn we er nog

lang niet!’

De belangrijkste punten uit de nieuwe

CAO staan op www.vosabb.nl (dossier:

werkgeverszaken).

Informatie: Hans van Willegen, 0348-

405277, jvanwillegen@vosabb.nl
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Bijlage: 
Nieuwsbrief good governance

Ondanks het stroeve begin van de

CAO-onderhandelingen in augustus,

is er toch nog vrij snel een akkoord

op tafel gekomen. Dat is op zich

goed nieuws, maar er zitten wel

adders onder het gras. Dat zegt

VOS/ABB-directeur Philip Geelker-

ken.

Met de stapsgewijze salarisverhoging van

2,4% blijft de CAO in het spoor van de

afspraken in andere sectoren. ‘Dat is

mooi, maar de bestaande salarisachter-

stand in de onderwijssector wordt met de

nieuwe CAO niet ingelopen’, aldus Geel-

kerken. ‘Het is dus zeer de vraag of het

leraarschap een substantieel betere posi-

tie krijgt op de arbeidsmarkt. Zoals

bekend moet de aantrekkelijkheid van het

beroep groter worden, gezien de perso-

neelstekorten die met name in het voort-

gezet onderwijs de komende jaren alleen

maar blijven toenemen.’

De afspraken die zijn gemaakt in het dos-

sier Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-

vermogen (WIA) baren volgens Geelker-

ken zorgen voor de schoolbesturen.
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�

Voortgang sectorvorming

Na de positieve reacties van de leden

wil VOS/ABB de vorming van een

sectororganisatie VO voortvarend

aanpakken. Met de gelijkgestemde

partners wil VOS/ABB nu eerst

afspraken maken over de proces-

gang en inrichting.

Dit schrijft VOS/ABB aan het Bestuurlijk

Platform VO. VOS/ABB en haar leden zien

veel in een krachtige sectororganisatie die

de belangen van de gehele sector van

zowel grote als kleine openbare en bijzon-

dere scholen kan behartigen. VOS/ABB

kiest er voor om samen met andere orga-

nisaties de sectororganisatie VO te ont-

wikkelen en daar ook in op te gaan.

Ook in het primair onderwijs is VOS/ABB

met de leden in gesprek over het thema

sectorvorming. Ook daar blijkt er een

breed draagvlak. VOS/ABB wil zich dan

ook voor het primair onderwijs samen met

andere organisaties ontwikkelen tot een

krachtige sectororganisatie PO, waarbij

sprake kan zijn van een faseverschil met

het voortgezet onderwijs.

Het toekomstperspectief voor VOS/ABB

is dat er één krachtig ondersteunend

bureau ontstaat voor beide sectororgani-

saties. Daarmee geeft VOS/ABB een

intentieverklaring af. De volledige brief

staat op www.vosabb.nl (dossier: sector-

vorming). Daar vindt u ook de reacties van

de overige onderwijsorganisaties op de

plannen tot sectorvorming.

De leden van VOS/ABB gaven hun reac-

ties al eerder in een enquête, in de leden-

commissie en tijdens de regiobijeenkom-

sten. Zij toonden zich steeds positief en

gaven de organisatie een aantal aan-

dachtspunten mee, zoals:

• De sectororganisatie zal primair een

organisatie van de werkgevers moeten

zijn.

• Management- en bestuursfuncties

moeten niet met elkaar worden ver-

mengd.

• De kwaliteit van het proces is belang-

rijk; gooi niets weg als het nieuwe te

lang gaat duren. 

• De uitgangspunten voor eenzelfde ver-

antwoording voor openbaar en bijzonder

onderwijs moet worden vastgehouden.

• De expertise op het gebied van open-

baar onderwijs moet blijven bestaan.

• De belangenbehartiging van leden dient

in de sectororganisatie te worden

ondergebracht.

• De sectororganisatie moet snel met een

beloningsleidraad voor bestuurders

komen.

Algemeen directeur Philip Geelkerken

onderschreef de aanbevelingen en bena-

drukte dat de procesgang helder en trans-

parant zal zijn. De reacties uit de regiobij-

eenkomsten komen aan de orde in de raad

van toezicht van VOS/ABB en in de alge-

mene ledenvergadering op 17 november.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl

�
Eindelijk prijscompensatie

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft de regeling loon- en prijs-

bijstelling 2005 en bekostiging mate-

riële exploitatie 2006 bij de Tweede

Kamer voorgelegd. Het voortgezet

onderwijs moest het een aantal jaren

zonder prijscompensatie doen, maar

kan daar voor 2005 en 2006 wèl op

rekenen. 

In haar voorstel heeft de minister met de

volgende aspecten rekening gehouden: 

* Een eenmalige verhoging van de tarie-

ven voor de laatste vijf maanden van

2005 met 2,25%. Dit komt overeen met

een compensatie voor heel 2005 van

0,93% oftewel 5,9 miljoen euro.

* De overgang van bekostiging per

schooljaar naar bekostiging per kalen-

derjaar. 

* Een structurele verhoging in 2006 van

eveneens 0,93%.

* De overheveling van het onderhoud bui-

tenkant van de gemeenten naar de

scholen. 

Voor 2005 gaat het om een totaalbedrag

van 24 miljoen euro. Hiervoor is een aan-

vullende bekostiging beschikbaar gesteld.

(Gele Katern 6, 20 april 2005). Voor
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2006 is een bedrag van 34 miljoen euro

toegevoegd aan de vergoeding voor

materiële instandhouding.

De minister stelt vast dat als gevolg van

ontwikkelingen in het onderwijs de mate-

riële bekostiging onder druk is komen te

staan. In het hoofdlijnenakkoord van het

tweede kabinet-Balkenende is aangege-

ven dat zal worden geïnvesteerd in de

materiële exploitatie van het voortgezet

onderwijs. Rekening is gehouden met een

verhoging in 2005-2006 met 10 miljoen

euro voor het vbo. Het gaat dan met

name om inventaris, leerwerkplekken en

vernieuwing van het lesmateriaal. 

Met ingang van 2006 worden de bedra-

gen verder verhoogd met een structurele

impuls van 14 miljoen euro. Bij de verde-

ling van de middelen ligt de nadruk ook

hier op het vbo. Een deel is echter

bestemd voor de andere vormen van

onderwijs.Volgens de toelichting op de

regeling kunnen scholen hiervoor opgelo-

pen achterstanden inlopen, moderne

apparatuur aanschaffen en adequate

werkplekstructuren inrichten.

Hoewel het toekennen van de prijscom-

pensatie en de toekenning van een extra

impuls een verbetering betekent ten

opzichte van de afgelopen jaren waarin

geen enkele compensatie werd geboden,

moet worden vastgesteld dat de structu-

rele extra impuls van 14 miljoen euro

slechts een bedrag van ongeveer 16 euro

per leerling per jaar oplevert. Het is dan

ook een illusie te veronderstellen dat met

een dergelijk bedrag naast de opgelopen

achterstanden ook nog vernieuwingen

kunnen worden bekostigd. Het niet toe-

kennen van de prijscompensatie in de

afgelopen jaren heeft de scholen immers

al een veelvoud van dit bedrag gekost. 

Opvallend en teleurstellend is verder dat

uit de toelichting blijkt dat de hoogte van

de prijsbijstelling afhankelijk is van de

budgettaire ruimte in plaats van de reële

prijsontwikkeling. Voor de toekomst biedt

dit dan ook nauwelijks perspectief. 

De regeling kunt u downloaden van de

website www.vosabb.nl (dossier: finan-

ciën).

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl

�
Kosteloos onderwijs ver weg

Minister Maria van der Hoeven voelt

niets voor kosteloos onderwijs, zoals

dat is voorgesteld door PvdA, SP en

VOS/ABB. Wel werkt ze, onder druk

van alle politieke partijen, mee aan

verlaging van het BTW-tarief voor

digitale leermiddelen. Daarvoor moet

ze in onderhandeling met staatsse-

cretaris Joop Wijn van Financiën. 

Dat bleek tijdens het laatste Algemeen

Overleg in de Tweede Kamer over de

almaar stijgende schoolkosten. PvdA-

Kamerlid Mariëtte Hamer vroeg de minis-

ter een verkenning uit te voeren naar de

mogelijkheden van kosteloos onderwijs.

Dat houdt in dat scholen via een extra

budget, opgenomen in de lumpsumbeko-

stiging, zelf de boeken kopen en uitlenen

aan de ouders. Omdat de scholen als

grote partij beter dan individuele ouders

met de uitgeverijen kunnen onderhande-

len, zullen de schoolboeken naar ver-

wachting ook voordeliger worden.

De minister weigert ronduit de gevraagde

verkenning uit te voeren. ‘Ik wil de weg

naar kosteloos onderwijs niet inslaan, dus

een verkenning is niet nodig’, zei ze. In

haar optiek hoeft onderwijs niet kosteloos

te zijn, als het maar voor iedereen toegan-

kelijk is. Volgens haar is dat gegarandeerd

omdat de laagste inkomensgroepen wor-

den gecompenseerd via de WTOS, de Wet

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en

schoolkosten. Daarnaast gelooft zij niet dat

een andere financieringswijze een gunstige

invloed heeft op de schoolkosten. 

Meer op www.vosabb.nl (dossier: finan-

ciën).

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222,

bverheijen@vosabb.nl

�
Onderzoek naar acceptatie-
graad Gedragscode 

Minister Maria van der Hoeven van

OCW laat op korte termijn onderzoe-

ken hoeveel vo-scholen de Gedrags-

code Schoolkosten toepassen. Dit

zei ze in de Tweede Kamer. Verschil-

lende Kamerleden gaven blijk van

twijfel over de acceptatiegraad van

de vrijwillige Gedragscode, die tot

doel heeft de schoolkosten zoveel

mogelijk te beperken en de helder-

heid erover te vergroten.

De politieke partijen zijn voorstander van

zelfregulering, maar ook bang dat de

code te vrijblijvend is. Omdat de stijgende

schoolkosten ze zorgen baren, willen ze

ook niet drie jaar wachten op een evalu-

atie ervan. De minister gaf aan dat zij

onderzoeksbureau TNS Nipo opdracht

heeft gegeven tot een onderzoek, dat in

december afgerond moet zijn. 

Op grond van de resultaten daarvan

maakt de minister geen zwarte lijst,
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zoals CDA’er Jan de Vries voorstelde,

maar wel een ‘witte lijst’ van scholen die

de Gedragscode onderschrijven. Als

daaruit blijkt dat de acceptatiegraad

onvoldoende is, komt de minister alsnog

met wetgeving. Op vragen van Mariëtte

Hamer (PvdA) gaf ze aan dat deze wet-

geving zal neerkomen op een bindend

convenant.

Tot nu toe hebben zeventig scholen uit

zichzelf laten weten dat zij de Gedragsco-

de onderschrijven. Het is echter goed

mogelijk dat meer scholen met de code

werken, zonder dat zij dat naar buiten

hebben gebracht. 

Dringend beroep

VOS/ABB doet een dringend beroep op

haar leden om het te melden als de

Gedragscode intern wordt onderschreven

en toegepast. Dit is van belang om te

laten zien dat het de vo-scholen ernst is

met de schoolkostenproblematiek. Werkt

uw school met de Gedragscode? Geef dit

dan door aan Ben Verheijen van

VOS/ABB. Het is ook goed de ouders van

uw school erover in te lichten en het in de

schoolgids op te nemen.

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222,

bverheijen@vosabb.nl

�
Ledenpanels VOS/ABB krijgen
vorm

Het VOS/ABB-ledenpanel voor het

voortgezet onderwijs heeft tot nu

toe 40 deelnemers. Voor de leden-

panels voor het primair onderwijs

en WEC hebben zich vooralsnog

minder mensen aangemeld, maar

ook die ledenpanels krijgen inmid-

dels vorm.

Eind augustus kwam VOS/ABB met een

oproep aan haar leden om zich aan te

melden voor de panels. Hierin zullen de

deelnemers via e-mail hun mening over

actuele thema’s kunnen delen met andere

leden van onze organisatie. De panels

krijgen circa vier keer per jaar een thema

voorgelegd. Meestal zal dit een thema zijn

dat specifiek betrekking heeft op het

voortgezet of primair onderwijs of WEC.

Er zullen echter ook gezamenlijke thema’s

aan bod komen.

Het ledenpanel voortgezet onderwijs is

met 40 leden inmiddels goed gevuld,

maar mensen die zich nog willen aanmel-

den, zijn uiteraard van harte welkom.

Aanmelden kan online op www.vosabb.nl

(dossier: bestuur en management). Naar

verwachting zal in november het ledenpa-

nel voortgezet onderwijs voor het eerst

worden benaderd. Omdat VOS/ABB nauw

wil aansluiten bij de actualiteit, is het

onderwerp nu nog niet bekend. 

De ledenpanels zijn niet de enige midde-

len waarmee VOS/ABB de dienstverlening

wil afstemmen op de wensen uit het

onderwijsveld. We houden ook stevig

contact met de leden door middel van

regionale bijeenkomsten en ledencom-

missies. De panels zijn bedoeld als een

waardevolle aanvulling hierop.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl

�
Met korting adverteren via
VOS/ABB

Leden van VOS/ABB kunnen met

forse korting adverteren in de Volks-

krant en bijna alle regionale dagbla-

den. VOS/ABB heeft daarvoor afspra-

ken gemaakt met advertentiebureau

Godding & Co.

De kortingen kunnen 25% bedragen.

Ter illustratie: een personeelsadverten-

tie in De Gelderlander kost normaal

4,90 euro per millimeter. Via het contract

tussen VOS/ABB en Godding & Co

betaalt u 3,77 euro per millimeter. Een

advertentie in de Volkskrant kost 6,28

euro per millimeter, maar via Godding &

Co 4,78 euro per millimeter. Senior con-

sultant Bart Wever benadrukt dat de

VOS/ABB-leden met elkaar in totaal

tienduizenden euro’s kunnen besparen,

want een personeelsadvertentie kost al

gauw 2500 euro. 
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Workshops november

Strategie voor eenpitters, Vertrouwen: een harde factor, 
Beloning als sturingsinstrument, Toekomst van de financiële functie,

Inkoop in het onderwijs

Online inschrijven of via Adriënne Severs-Van Maurik

0348-405298, asevers@vosabb.nl

Meer informatie op www.vosabbconsulting.nl



De Rode Hoed, Keizersgracht 102,

Amsterdam. Deelname kost 25 euro per

persoon. Aanmelden kan bij FORUM:

d.vanschaik@forum.nl, 030-2974321 of

FORUM, t.a.v. mw. D. van Schaik, post-

bus 201, 3500 AE Utrecht, onder vermel-

ding van uw organisatie, naam, adres,

postcode, woonplaats, telefoonnummer

en e-mailadres.

Op de website www.vosabb.nl (dossier:

school en omgeving) staat een uitgebrei-

de toelichting op de studiemiddag.

Informatie: Bart van Kessel, 0348-405241,

bvankessel@vosabb.nl

�
Discussie over fusietoets 

De ledencommissie vo van VOS/ABB

bespreekt op 18 november het recen-

te advies ‘Variëteit in schaal’ van de

Onderwijsraad. Het gaat met name

om de aanbeveling van de Onder-

wijsraad dat de minister fusieplannen

moet kunnen verbieden als die zou-

den leiden tot een monopoliepositie.

Dit advies lijkt haaks te staan op

andere uitgangspunten van beleid.

De Onderwijsraad blikt in het advies

terug op 20 jaar schaalvergroting in het

onderwijs. De voordelen van schaalver-

groting worden onderkend, maar tegelij-

kertijd wijst de raad op nadelen. Het

parool moet zijn de voordelen van de

schaalvergroting verder te benutten en de

nadelen ervan te bestrijden of te voorko-

men, aldus de raad. Daartoe heeft de

raad een pakket maatregelen opgesteld

en deze als aanbevelingen aan de minis-

ter van OCW aangeboden.

De Onderwijsraad vindt het een nadeel van

de schaalvergroting dat door instellingen-

én besturenfusies de keuzevrijheid van

ouders, leerlingen en studenten in een

bepaald gebied beperkt wordt. De raad

doet daarom de aanbeveling fusies in het

hoger onderwijs, de bve-sector en het

voorgezet onderwijs aan de minister te

melden. Aan de hand van nader vast te

stellen criteria moet de minister dan kunnen

toetsen of een voorgenomen fusie tot een

ongewenste inperking van de genoemde

keuzevrijheid leidt. Is dat het geval dan zou

de minister, aldus de Onderwijsraad, die

fusie moeten kunnen verbieden.

Verwijzend naar de praktijk van de Neder-

landse Mededingingsautoriteit (NMa)

schetst de Onderwijsraad het voorbeeld

dat door de instellingen- of besturenfusie

de desbetreffende organisatie binnen een

zeker voedingsgebied zich een groter

marktaandeel dan 50% verwerft. Dat kan

het criterium zijn dat wordt afgesproken

om een beoogde fusie te verbieden.

Het is evident dat de invoering van een

dergelijk toetsingssysteem een inbreuk

vormt op de autonomie van schoolbestu-

ren. Het lijkt ook haaks te staan op andere

beleidsuitgangspunten. Zo heeft de minis-

ter bepleit mede door concentratie van

opleidingen tot een versterking van het

vmbo te komen. Ook wordt gewerkt aan

de deregulering van planningsvoorschrif-

ten. In de bijeenkomst van 18 november

zal de ledencommissie vo een standpunt

formuleren.

Het complete advies van de Onderwijs-

raad is te vinden op de website

www.vosabb.nl (dossier: bestuur en

management).

Informatie: Klaas te Bos, tel 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl
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Op de website www.vosabb.nl (rubriek

ledenservice) treft u informatie aan over

de aanmelding van advertenties. Voor alle

duidelijkheid: advertenties kunnen natuur-

lijk ook op onze website, in de VOS/ABB-

nieuwsbrieven en in het tijdschrift Over

Onderwijs worden geplaatst. Voor infor-

matie over de tarieven voor plaatsing in

de VOS/ABB-media, kijkt u op

www.vosabb.nl in de rubriek ledenservice.

Informatie: Bart Wever, 0348-405213,

bwever@vosabb.nl

�
Studiemiddag etnische 
verhoudingen

VOS/ABB is een van de organisato-

ren van een studiemiddag over

sociale, culturele en etnische verhou-

dingen in het onderwijs. De studie-

middag is op 9 november in De Rode

Hoed in Amsterdam.

Het onderwijs heeft te maken met een

toenemende diversiteit in taal en religie. Dit

kan de sfeer op school beïnvloeden. Soms

is er sprake van onderlinge vermijding of

zelfs geweld. De gemeente Amsterdam

deed er onderzoek naar. De Inspectie

voor het Onderwijs maakte in haar jaarver-

slag melding van het probleem.

De studiemiddag richt zich op oplossin-

gen. Deelnemers kunnen meedenken over

mogelijke verbeteringen. Aan de hand van

bestaande praktijksituaties zal worden

getoond hoe het schoolklimaat veiliger kan

worden. De doelgroep is onderwijsbreed:

leerkrachten, directies, besturen, leerlin-

gen, ouders en andere belanghebbenden. 

De studiemiddag op woensdag 9 novem-

ber duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie:



�
Ook managementstatuut voor VO

Ook het voortgezet onderwijs moet

volgend jaar het directiestatuut ver-

vangen door een managementsta-

tuut. Dat vloeit voort uit een wetswij-

ziging van afgelopen zomer.

VOS/ABB heeft inmiddels een notitie

gemaakt om op basis van discussie

in eigen kring tot een keuze te

komen. 

Per 16 juli zijn uiteenlopende wettelijke

regelingen aangepast met het oog op de

invoering van lumpsumbekostiging per 1

augustus 2006 in het primair onderwijs.

Onderdeel van die aanpassing is ook een

wijziging van artikel 32c van de WVO, dat

gaat over het directiestatuut. De wijziging

houdt in dat het schoolbestuur in plaats

van een directiestatuut een manage-

mentstatuut moet vaststellen. De inwer-

kingtreding van het nieuwe artikel 32c

WVO wordt nader bij Koninklijk Besluit

bepaald. De verwachting is dat dit

gebeurt in het eerste kwartaal van 2006.

Het managementstatuut is net als het

directiestatuut een regeling die aangeeft

welke bestuurlijke taken en bevoegdhe-

den aan de schoolleiding zijn gemanda-

teerd. Op een drietal punten stelt het

managementstatuut aanvullende eisen:

* De regeling van het mandaat moet zich

uitstrekken over de gehele bestuursko-

lom. Het statuut moet dus niet alleen de

relatie bestuur-bovenschools manage-

ment regelen, maar ook de verhouding

tussen het bovenschools management

en de schoolleiders.

* De schoolleiding moet door het

bevoegd gezag expliciet gehoord wor-

den over het ontwerp-managementsta-

tuut alvorens het wordt vastgesteld.

* Het managementstatuut moet aange-

ven welke bevoegdheden de schoollei-

ding heeft ten aanzien van de toedeling,

bestemming en aanwending van de

bekostiging.

VOS/ABB heeft een notitie gemaakt met

een toelichting op de wetswijziging en

met bouwstenen voor een managements-

tatuut voor de eigen school. De tekst van

deze notitie treft u aan bij het kernthema

bestuurlijke schaalvergroting en verzelf-

standing op www.vosabb.nl. De invulling

van het managementstatuut is afhankelijk

van de gekozen bestuursfilosofie en

managementstructuur van de organisatie.

De bouwstenen vormen mogelijk de aan-

leiding weer eens stil te staan bij die filo-

sofie, structuur en cultuur van de eigen

organisatie. Bij die reflectie en vervolgens

het opzetten van het managementstatuut

kunt u een beroep doen op VOS/ABB

Consulting.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl

�
Tweede Fase: plus en min

Het rendement van havo en vwo is na

de invoering van de Tweede Fase

verbeterd, maar de aansluiting op het

hoger beroepsonderwijs (hbo) en

wetenschappelijk onderwijs (wo) laat

te wensen over. Dat is de conclusie

van het onderzoek ‘Zeven jaar Twee-

de Fase, een balans’.

In de periode 1998-2004 is zowel het

deelname- als slagingspercentage van

havo en vwo gestegen, zo staat in het

onderzoeksrapport van het Tweede Fase

Adviespunt. Daarnaast verbeterde het

doorstroomrendement. Meer leerlingen

gingen naar havo en vwo en haalden daar

in kortere tijd een diploma.Het intern ren-

dement nam dus toe. Dit geldt ook voor

extern rendement. Vwo’ers en havisten

kiezen meer dan voorheen voor directe

doorstroom naar respectievelijk het wo en

hbo. Dit is het sterkst bij natuur en tech-

niek en het zwakst bij cultuur en maat-

schappij. Op het vwo zijn de verschillen

het grootst.

Havo- en vwo-gediplomeerden oordelen

positiever over de aansluiting op hbo en

wo dan studenten met een diploma oude

stijl. De Tweede-Fase-studenten voelen

zich op veel vaardigheidsterreinen beter

onderlegd. Maar vakinhoudelijk geldt het

omgekeerde. Ze weten over het algemeen

minder dan hun voorgangers. Het uitge-

breide onderzoeksrapport van het Tweede

Fase Adviespunt staat op de website

www.vosabb.nl (dossier Tweede Fase).

Begin november verschijnt het in boek-

vorm.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-

22939677, rvanderveen@vosabb.nl

�
Adviespunt onderwijsnummer

Naast het campagneteam voor de

oktobertelling functioneren het Cen-

traal Meldpunt bij de IB-Groep en het

Adviespunt van de organisaties voor

bestuur en management.

De IB-Groep heeft de scholen onlangs

geïnformeerd over het Centraal Meldpunt.

Dit analyseert de voortgang van een

gegevensaanleveringen door de scholen

en rapporteert hierover aan het zoge-

noemde 1-10-2005-campagneteam. Het

Centrale Meldpunt verzamelt ook knel-
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punten in het proces en bewaakt de

afhandeling ervan.

Het Adviespunt van de organisaties voor

bestuur en management kan een bemid-

delende rol spelen als problemen via de

reguliere weg onoplosbaar lijken. Bemid-

deling kan telefonisch of met een bezoek.

Zowel scholen als het Centraal Meldpunt

kunnen het Adviespunt benaderen. Het

zal altijd eerst vragen of is geprobeerd

via de reguliere weg een oplossing te vin-

den. Ook leveranciers van leerlinginfor-

matiesystemen kunnen het Adviespunt

benaderen.

Het Adviespunt is in eerste instantie

bedoeld voor de oktobertelling, maar het

onderneemt ook actie als problemen met

de accountantsverklaringen over het

schooljaar 2004-2005 escaleren. Ook de

komende uitwisseling van examengege-

vens heeft de aandacht. 

Het Adviespunt rapporteert aan de orga-

nisaties voor bestuur en management en

legt bevindingen voor aan het campagne-

team. Het is bereikbaar op telefoonnum-

mer 0318-645480. Vanwege de beperkte

menskracht is het beter om per e-mail

contact op te nemen:

adviespuntvo@pgno.nl.

Naast het Adviespunt en het Centraal

Meldpunt kunnen scholen meer instan-

ties benaderen als ze problemen hebben

met de uitwisseling van leerlinggegevens.

Informatie hierover staat op

www.vosabb.nl (dossier: informatievoor-

ziening). Daar vindt u bij het artikel een

routekaart, die puntsgewijs duidelijk

maakt bij welke instantie u met welke

problemen terecht kunt.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-

405271, mhuigsloot@vosabb.nl

�
Onderwijstijd achterhaald 
sturingsmechanisme

Het is teleurstellend dat de minister

van onderwijs nu weer strikte regels

wil stellen aan de onderwijstijd in het

voortgezet onderwijs. Onderwijstijd

is een achterhaald sturingsmecha-

nisme in deze tijd waarin iedereen

verlangt naar minder regels in het

onderwijs, iets waar de minister zelf

ook naar streeft.

Dit schrijven vijf onderwijsorganisaties in

een brief aan minister Van der Hoeven. De

brief is ondertekend door VOS/ABB,

Besturenraad, Bond KBVO, Schoolma-

nagers_VO en VBS. De organisaties

reageren op de door de minister voorge-

stelde aanpassingen van de onderwijstijd

(zie de Nieuwsbrief van 30 september).

Daarbij biedt zij weliswaar meer ruimte

bij een zelfstandige invulling van de

schooltijden, maar ze blijft vasthouden

aan gedetailleerde landelijke normen. 

Meer over de inhoud van de brief op

www.vosabb.nl (dossier: bestuur en

management). 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

�
Adviesgroep Vmbo stroomlijnt
activiteiten

De Adviesgroep Vmbo die minister

Maria van der Hoeven van OCW vori-

ge maand in het leven heeft geroe-

pen, moet de activiteiten zoveel

mogelijk afstemmen op wat andere

instanties doen. Deze opdracht is op

initiatief van VOS/ABB opgenomen in

de kaderbrief voor de adviesgroep. 

In de brief staan alle activiteiten en instan-

ties die zich bezighouden met het vmbo.

De adviesgroep moet uitwisseling en

samenwerking centraal stellen, met als

doel een consistente en inzichtelijke lijn in

de ontwikkelingen. De minister wil dat de

adviesgroep helderheid schept in het

spanningsveld tussen ruimte en regels.

De overheid wil samen met het vmbo, het

vervolgonderwijs en het bedrijfsleven op

zoek naar ruimere mogelijkheden voor de

scholen om het eigen onderwijsaanbod te

bepalen. De adviesgroep zal opereren

binnen de landelijke beleidskaders van

Koers VO en de notitie ‘Vmbo, het beter

werk’.

Regionaal programma

De adviesgroep zal  zich richten op het

proces voor een nieuw regionaal pro-

gramma. Te denken valt aan betrokken-

heid van andere scholen in de regio, het

bedrijfsleven en de ouders. De groep richt

zich ook op de relatie met bestaande pro-

cedures voor planning, intrasectorale pro-

gramma’s en regionale arrangementen.

Tot het terrein van de adviesgroep

behoort ook de herkenbaarheid van pro-

gramma’s voor het vervolgonderwijs en

bedrijfsleven. Ook moet de groep advies

uitbrengen over de vraag wie de program-

ma’s gaat toetsen en hoe dat moet

gebeuren. De minister verwacht in april

2006 een richtinggevende rapportage van

de adviesgroep. Daarna zal de ondersteu-

ning van scholen bij het invullen van de

beleidsruimte plaatsvinden. De advies-

groep zal blijven bestaan tot 1 augustus

2008.

Voorzitter Van der Spoel

De groep bestaat uit vijf leden, die afkom-

stig zijn uit of nauw betrokken zijn bij het

vmbo. Voorzitter is Dirk van der Spoel, die

tot voor kort lid was van het college van
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bestuur van de ISA Scholengroep Amster-

dam en omstreken. Om de adviesgroep

staat een zogenoemde kringgroep van 15

belanghebbenden en deskundigen. De

adviesgroep werkt interactief met de

scholen, andere onderwijsorganisaties en

het bedrijfsleven. De groep krijgt eigen

communicatiemedia en zal bijeenkomsten

organiseren.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl

�
Overleg met directie vo

Spaans als examenvak, aangepaste

vmbo-programma’s en de extra

impuls van 300 miljoen euro van het

kabinet waren onderwerpen die aan

de orde kwamen in het jongste

maandelijkse informele overleg tus-

sen de directie vo van het ministerie

van OCW en de vertegenwoordigers

van de besturenorganisaties. 

Veel scholen bieden Spaans als extra vak

aan. Voor het ministerie is dat aanleiding

om Spaans als examenvak te gaan erken-

nen. Dit zal op zijn vroegst het geval zijn

in 2007. Scholen krijgen het advies om de

regelgeving hieromtrent te volgen in de

Staatscourant of het digitale Gele Katern.

Het ministerie gaat tien projecten honore-

ren die in het kader van een ruime wet- en

regelgeving willen werken met aangepas-

te vmbo-programma’s. In Koers VO is al

melding gemaakt van deze pilots. De

regelgeving verschijnt binnenkort in het

Gele Katern. In een pilot kunnen verschei-

dene scholen participeren. Per pilot is

75.000 euro beschikbaar. Aanvragers

moeten aan strenge criteria voldoen in het

kader van doorlopende leerlijnen. 

De geïntegreerde programma’s moeten

een relatie hebben met het competentie-

leren en de nieuwe wet op de kwalificatie-

structuur. Er moet ook een relatie zicht-

baar zijn met het streven om voortijdig

schoolverlaten terug te dringen.

Extra impuls 

Zoals bekend is er 300 miljoen euro extra

beschikbaar voor de inrichting van een

praktijkgerichte leeromgeving binnen

vmbo en praktijkonderwijs, inclusief de

100 miljoen uit het Paasakkoord. Waar-

schijnlijk zal er toch een klein bedrag naar

lumpsum gaan, zodat alle scholen een

graantje meepikken uit deze meevaller.

Aanvragers die co-financiering aangeven

en kunnen aantonen dat er een relatie is

met nieuwe onderwijsconcepten, krijgen

voorrang. De aanvragen moeten waar-

schijnlijk al voor 1 november binnen zijn.

De besturenorganisaties hebben het

ministerie laten weten de indieningster-

mijn veel te kort te vinden. De regeling

verschijnt in de Staatscourant en het Gele

Katern.

Wel héél erg snel 

De besturenorganisaties verweten het

ministerie ook dat de indieningstermijn

voor zaken rond de innovatiearrangemen-

ten VO veel te kort is. Staatssecretaris

Marc Rutte zette pas op 30 september

zijn handtekening onder de subsidierege-

ling, terwijl de aanvragen al voor 8

november binnen moeten zijn bij het Plat-

form Beroepsonderwijs. Scholen die een

aanvraag overwegen of ermee bezig zijn,

kunnen het best rechtstreeks contact

opnemen met het platform: 

innovatiearrangement@hpbo.nl, 

030-6919190.

Het ministerie staat geen nieuwe intrasec-

torale programma’s meer toe als scholen

binnen een regionaal arangement vallen.

De intrasectorale programma’s van de

Axis-projecten zullen nog worden

geborgd.

Nieuw platform 

Op initiatief van 18 scholen is het platform

Vmbo Intersectoraal opgericht. Hoewel

VOS/ABB alle initiatieven uit het veld

waardeert, heeft ze bij het ministerie aan-

gedrongen op meer regie en samenhang

van alle activiteiten die op het vmbo zijn

gericht. Het platform Vmbo Intersectoraal

heeft een eigen site: 

www.platformvmbointersectoraal.nl.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl

�
Strengere leerplicht voor 
risicojongeren

Gemeentebesturen moeten jongeren

zonder startkwalificatie kunnen

dwingen een opleiding te gaan vol-

gen. Ook moet voor bepaalde groe-

pen jongeren de volledige leerplicht

worden opgerekt tot 18 jaar. Dat

staat in een advies van de Onderwijs-

raad, dat eerder deze maand tegelij-

kertijd met een ander advies van de

Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in

Den Haag is gepresenteerd.

Het advies van de Onderwijsraad richt

zich met name op jongeren die niet wer-

ken, niet naar school gaan en geen uitke-

ring ontvangen. ‘Deze groep bereiken is

heel lastig. Wij moeten daarvoor werk– en

ervaringsonderwijs inzetten en de leer-

plicht beter benutten’, aldus voorzitter

Fons van Wieringen van de Onderwijs-

raad.

De raad wil daarom de vele projecten die
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nu al lopen, stroomlijnen in een aange-

paste onderwijssoort: werk- en ervarings-

onderwijs. Daarnaast wil de raad dat

gemeentebesturen de mogelijkheid krij-

gen om bijzondere groepen jongeren te

verplichten een opleiding te gaan volgen

voor een startkwalificatie mbo-niveau-2.

Hiervoor is een ruimere toepassing van de

leerplichtwet noodzakelijk, schrijft de

raad. Een ministeriële regeling zal precies

moeten aangeven op welke groepen deze

verruiming van de leerplicht van toepas-

sing kan zijn. 

Registratie risicojongeren

Ook de Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

heeft de minister van OCW over de leer-

plicht geadviseerd. De RWI pleit voor een

sluitend activeringsbeleid voor jongeren

tussen de 18 en 23 jaar die geen diploma

van het voortgezet onderwijs hebben.

Gemeentebesturen dienen via een sluiten-

de registratie alle risicojongeren in beeld

te brengen, vindt de raad.

De RWI stelt voorts dat deze jongeren

dan wel moeten kunnen rekenen op vol-

doende praktijkgericht leerwerkaanbod.

De bewuste jongeren moeten erop wor-

den gewezen dat weigering van een aan-

bod kan leiden tot consequenties voor

hun eventuele uitkering. Voorafgaand aan

de presentatie van beide adviezen,

schreef minister Maria van der Hoeven in

haar weblog op de site van het ministerie

al dat wat haar betreft de leerplicht wordt

verlengd tot 18 jaar.

Op de website www.vosabb.nl vindt u de

integrale adviezen van de Onderwijsraad

en de Raad voor Werk en Inkomen, een

commentaar van VOS/ABB-directeur Phi-

lip Geelkerken en het bericht over het

pleidooi van de minister op de website

van het ministerie van OCW.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

0348-405256, bsmits@vosabb.nl.

�
Ziekteverzuim verder gedaald

Het ziekteverzuim in het primair

onderwijs is in de eerste zes maan-

den van dit jaar licht gedaald ten

opzichte van 2004. In het voortge-

zet onderwijs stabiliseert het ziek-

teverzuim zich. Dat blijkt uit voorlo-

pige cijfers van het ministerie van

OCW.

Vorige maand presenteerde minister

Maria van der Hoeven de ziektever-

zuimcijfers over 2004 aan de Tweede

Kamer. In het basisonderwijs nam het

percentage af tot 6,5, in het speciaal

onderwijs tot 7,2 en in het voortgezet

onderwijs tot 5,6. Over de periode van

1999-2004 gemeten, is dit een daling

van 2,1 procentpunt.

Dit betekent dat vorig jaar 2520 voltijd-

banen minder door ziekteverzuim verloren

zijn gegaan dan in 1999. Voor het voort-

gezet onderwijs geldt over dezelfde perio-

de een daling van 1,8 procentpunt. Dat

komt neer op een afname van 1350 ver-

loren gegane fte’s. 

Er worden nog steeds grote inspannin-

gen verricht om het verzuim verder te

laten dalen, maar dit wordt steeds moei-

lijker. Toch laten de voorlopige cijfers

over de eerste twee kwartalen van 2005

zien dat het ziekteverzuim in het primair

onderwijs nog steeds licht daalt. In het

voortgezet onderwijs stabiliseert het

verzuim zich nu.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

�
Kabinet eens over nieuw 
zorgsysteem

De ministerraad heeft ingestemd met

het voorstel om het aantal regels

voor speciale scholen te verminde-

ren. Minister Maria van der Hoeven

wil het huidige systeem eenvoudiger

en flexibeler maken.

De scholen zullen de plicht krijgen voor

elke leerling passende zorg aan te bieden

om zo het onderwijs beter te laten aan-

sluiten op de wensen van leerlingen en

ouders. In 2010 zal het wettelijk onder-

scheid tussen reguliere en speciale scho-

len komen te vervallen. Er zal één nieuw

bekostigingssysteem komen, waarin de

leerling centraal staat.

Uitgangspunt wordt de vraag van de

ouders en leerlingen. De ouders melden

hun kind aan bij de school van hun voor-

keur. Deze school heeft vervolgens de

plicht passend onderwijs voor de leerling

aan te bieden. Als dit niet lukt, moet de

school een passend aanbod doen op een

andere school. Zo hoeven ouders niet

meer van school tot school te ‘shoppen’. 

Ook hoeven leerlingen nog maar één

indicatietraject te doorlopen in plaats

van de huidige drie: WSNS, Rugzak en

Leerwegondersteunend Onderwijs. Er

komen regionale steunpunten waar

ouders terecht kunnen voor advies.

Scholen voor basis-, speciaal (basis-)

en voortgezet (speciaal) onderwijs

maken in de regio afspraken over

een sluitend onderwijsaanbod. School-

besturen zullen straks zelf kunnen kie-

zen met wie zij samenwerken, op

welke terreinen zij dat doen en met

welke intensiteit. 
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Veel onderdelen van het plan zullen nader

uitgewerkt moeten worden. VOS/ABB is

voorstander van een zorgvuldig overleg-

traject, waarbij draagvlak en betrokken-

heid bij besturen, management, personeel

en ouders de uitgangspunten moeten zijn.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-

405226, hkeesenberg@vosabb.nl

�
Niet geïndiceerd, soms toch
bekostiging 

Het is toch mogelijk bekostiging te

krijgen voor niet-geïndiceerde leer-

lingen die op een nevenvestiging-

zorg onderwijs volgen. Dat kan via

een ‘smal’ regionaal arrangement, zo

heeft het ministerie van OCW laten

weten.

Op een nevenvestiging-zorg kunnen for-

meel alleen die leerlingen onderwijs vol-

gen, die via de Regionale verwijzingscom-

missie (RVC) een lwoo-indicatie hebben

verkregen. In de praktijk komt het voor

dat een RVC of PCL adviseert om

bepaalde leerlingen, die niet aan de ver-

eisten voor de indicatie voldoen, maar wel

extra zorg behoeven, toch op de neven-

vestiging-zorg te plaatsen. Dit vanwege

de daar aanwezige expertise en het spe-

cifieke zorgklimaat. Deze leerlingen wor-

den echter door OCW niet als zodanig

bekostigd, omdat ze er formeel niet

mogen zitten.

VOS/ABB heeft samen met de andere

organisaties voor bestuur en management

het afgelopen jaar sterk bij OCW bepleit

hiervoor een oplossing te vinden. Het

departement was gevoelig voor dit plei-

dooi, dacht na over een oplossing, maar

berichtte uiteindelijk afgelopen zomer

hiervoor geen sluitende regeling te kun-

nen maken. 

Opmerkelijk genoeg is OCW er nu toch

nog in geslaagd een opzet te bedenken.

Deze komt er op neer dat de desbetreffen-

de groep leerlingen op de nevenvestiging-

zorg toch meegeteld wordt in de reguliere

bekostiging van de school. Dat kan als de

scholen van het betrokken samenwer-

kingsverband een regionaal arrangement

sluiten, dat beperkt blijft tot één onder-

werp, namelijk de plaatsing van niet-geïn-

diceerde leerlingen op de nevenvestiging-

zorg. Dit is een ‘smal’ arrangement. 

Als de minister een dergelijk arrangement

goedkeurt, komen de desbetreffende leer-

lingen vanaf 1 augustus 2006 voor de

reguliere bekostiging in aanmerking. Bin-

nenkort komt het departement met een

publicatie over dit ‘smalle’ regionale arran-

gement. Scholen, die het aangaat, kunnen

in het samenwerkingsverband het overleg

hierover al starten, zodat zij op korte ter-

mijn een aanvraag kunnen indienen. 

Informatie: Klaas te Bos, 

tel. 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

�
Masterclasses vmbo en 
praktijkonderwijs 

Ook dit jaar zijn er weer vijf master-

classes voor schoolleiders in het

vmbo en praktijkonderwijs. De pro-

jectgroep IsisQ5 heeft na het succes

van vorig jaar opnieuw experts uitge-

nodigd die verschillende onderwer-

pen belichten.

Het programma ziet er als volgt uit:

2 november 2005: ‘De loopbaan centraal:

een heidens karwei!’ door Frans Meijers,

lector Haagse Hogeschool 

8 december 2005: ‘Zin en onzin over

organisatieverandering’ door Joop Swie-

ringa, schrijver van het boek ‘Gedoe komt

er toch’

12 januari 2006: ‘Sociaal constructivisme

als basis van het nieuwe leren’ door Cees

Sprenger, adviseur Kessels & Smit

2 februari 2006: ‘Doen leerlingen genoeg

mee?’ door Arjan Dieleman, hoofddocent

Ruud de Moorcentrum

2 maart 2006: ‘Schoolverbetering en leer-

lingenzorg’ door Peter Sleegers, hoogle-

raar Universiteit van Amsterdam

De bijeenkomsten worden gehouden in De

Witte Vosch in Utrecht. Kosten zijn 150

euro per bijeenkomst. Een passe-partout

voor de vijf bijeenkomsten kost 600 euro.

Aanmelden kan via ISISQ5, per fax: 030-

2549069. Meer informatie op de websites

www.isisq5.nl of 

www.leerlingenzorgvmbopro.nl.

�
Artikel 75-aanvragen voor 
1 november

Besturen die per 1 augustus 2006

onder meer een fusie willen realise-

ren, een nevenvestiging willen begin-

nen of een vestiging willen verplaat-

sen, moeten daartoe voor 1

november 2005 een aanvraag bij CFI

indienen. 

Uiteenlopende planningsaangelegenhe-

den vallen onder artikel 75 van de WVO.

Dat wil zeggen dat voor veel wijzigingen

in het onderwijsaanbod toestemming van

de minister van OCW is vereist. Het gaat

daarbij om zaken als de fusie van scho-

len, het verplaatsen van (een deel van) de

school en de omzetting van openbaar
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naar bijzonder onderwijs of omgekeerd.

Ook het stichten van een nevenvesti-

ging, het verkrijgen dan wel verbreden

van een lwoo-licentie en het splitsen van

scholen vallen hieronder. 

Wil een bevoegd gezag een van deze

zaken met ingang van 1 augustus 2006

realiseren, dan dient een aanvraag om

toestemming voor 1 november 2005 bij

CFI te worden ingediend. Daarvoor moet

u gebruik maken van een standaardfor-

mulier dat u bij CFI kunt aanvragen of

downloaden op www.cfi.nl.

In het toetsingskader van artikel 75 staan

de eisen waaraan de beoogde wijzigin-

gen moeten voldoen. De volledige tekst

van het toetsingskader is voor het laatst

gepubliceerd in het Gele Katern nr. 18 van

30 juli 2003.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl

�
Nieuwsbrief Good Governance

Als bijlage bij dit nummer is de eer-

ste Nieuwsbrief Good Governance

verzonden. 

Deze uitgave is helemaal gewijd aan goed

onderwijsbestuur. Onderwerpen zijn

onder meer de discussie over de belo-

ningsleidraad voor bestuurders, de

beleidsnotitie governance en de nood-

zaak voor een slagvaardig bestuur in het

kader van de deregulering. Van nu af aan

kunt u als lid van VOS/ABB vier keer per

jaar de Nieuwsbrief Good Governance

verwachten.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl

�
Publiek-private samenwerking 

Het Kenniscentrum PPS zoekt in

samenwerking met het Platform

Onderwijshuisvesting vervolg-pilot-

projecten om de opgedane kennis

over publiek-private samenwerking

(pps) in het onderwijs te investeren

en verder uit te breiden. 

In december 2004 werd het eerste pps-

contract voor scholenbouw gesloten. De

gemeente Den Haag en het Montaigne

Lyceum in Ypenburg zijn voor 30 jaar een

DBFM-contract (Design, Build, Finance en

Maintain) aangegaan met de Talentgroep.

Dit consortium is verantwoordelijk voor

onder meer het ontwerp, de nieuwbouw,

het onderhoud en de inrichting. 

Het grote voordeel voor de school is dat

er na een intensieve aanloopperiode tij-

dens de contractperiode weinig tot geen

dagelijkse beslommeringen op het gebied

van huisvesting en facilitaire zaken zijn.

De schooldirecteur en zijn team hebben

hun handen vrij voor hun core-bussiness,

namelijk het onderwijs.

Het Kenniscentrum PPS heeft na overleg

met het ministerie van OCW, de Vereni-

ging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Bouwend Nederland en de besturenorga-

nisaties besloten de pilot te continueren.

Hiervoor zijn nieuwe projecten nodig. 

Een DBFM-contract is niet in alle situaties

de meest geschikte vorm. Om te bepalen

of uw nieuwbouwproject interessant is om

met pps uit te voeren, is bij dit artikel op

www.vosabb.nl (dossier: huisvesting) een

aantal vragen geformuleerd. 

Aanmelden kan tot 15 november bij Erik

Jan Snik van het Kenniscentrum PPS van

het ministerie van Financiën: postbus

20201, 2500 EE Den Haag, 070-3428901,

e.j.f.snik@minfin.nl

Op pps.minfin.nl staat een digitaal aan-

meldingsformulier.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl

�
Leerlingenschaal zmlk op niveau

Er is 15 miljoen euro beschikbaar

gesteld om de leerlingenschaal in het

voortgezet speciaal onderwijs aan

zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk)

te verlagen van 12 naar 7.

In een Kameroverleg begin dit jaar werd

via een motie van Arie Slob van de Chris-

tenUnie en collega-Kamerleden de minis-

ter nadrukkelijk gevraagd de leerlingen-

schaal te verlagen naar 7. Tijdens de

Algemene Beschouwingen werd duidelijk

dat daar nu 15 miljoen euro voor beschik-

baar komt. OCW werkt dit nu verder uit.

Tevens is 6,5 miljoen euro beschikbaar

gekomen voor de invoering van de Rug-

zak in het MBO.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-

405226, hkeesenberg@vosabb.nl
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�
Actie voor asielzoekersleerlingen

De onlangs gelanceerde actie voor

een nette behandeling van asielzoe-

kersleerlingen kan inmiddels steunen

op honderden adhesiebetuigingen.

Dat meldt eindredacteur Siem Huis-

man van het magazine ‘Direct’ van de

Protestants-Christelijke Schoollei-

dersorganisatie (PCSO), die mede-

initiator is.

Het manifest dat bij de actie hoort, heeft

onder meer de steun van alle landelijke

onderwijsorganisaties voor bestuur en

management, dus ook van VOS/ABB. In

het manifest staat dat minister Rita Ver-

donk van Vreemdelingenzaken en Integra-

tie ervoor moet zorgen dat kinderen van

uitgeprocedeerde asielzoekers en van

vluchtelingen die worden overgeplaatst

naar een ander asielzoekerscentrum in elk

geval het schooljaar kunnen afmaken op

school waar zij op dat moment zitten. 

De verwachting is dat voor 1 november

alle scholen op zijn minst via een van de

bladen of andere media kennis hebben

genomen van de actie en erop reageren.

‘Sommige scholen en schoolleiders brei-

den breiden actie uit naar andere scholen

of doen dat intern’, aldus Huisman.

Eerder deze maand protesteerden in Hel-

levoetsluis asielzoekerskinderen tegen

hun mogelijke gedwongen vertrek, omdat

het plaatselijke asielzoekerscentrum zijn

deuren sluit. Burgemeester Corstiaan 

Kleijwegt van Hellevoetsluis zei op de

regionale zender TV Rijnmond dat hij het

probleem erkent, maar dat hij niet kan

beloven dat de leerlingen het schooljaar in

zijn gemeente kunnen afmaken.

Het is mogelijk om via 

www.asielzoekerskinderen.nl de actie te

ondersteunen. Het manifest zal in novem-

ber worden aangeboden aan de Vaste

Kamercommissies voor Onderwijs en Jus-

titie. De editie van Over Onderwijs die

rond 23 november verschijnt, zal uitge-

breid aandacht aan de actie besteden.

�
Jaarcongres Avmo over 
autonomie 

De resultaten van het onderzoek

'Autonomie op openbare scholen'

worden gepresenteerd op 2 novem-

ber, tijdens het jaarlijkse congres van

de Avmo (Algemene Vereniging voor

Medewerkers in het Onderwijs). 

Tot de genodigden op dit congres beho-

ren naast directeur Geelkerken van

VOS/ABB, algemeen-secretaris Knoop

van de AOb, voorzitter Tielman van de

CBOO, beleidsmedewerker Kamps van

het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotter-

dam (BOOR) en bestuurs- en onderwijs-

kundige Rutgers van de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam.

Na de presentatie van het onderzoeksrap-

port is er een discussie over autonomie

op openbare scholen. Een ander onder-

werp dat op de agenda staat, is de pre-

sentatie van het concept-document visi-

tatie kwaliteit openbaar onderwijs.

Het jaarcongres wordt gehouden in de

Jaarbeurs in Utrecht (Beatrixgebouw) en

duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Het Avmo-

congres heeft als titel ‘Bestuurlijke kwali-

teitsbewaking in het openbaar onderwijs’.

Deelname kost 25 euro per persoon. Aan-

melden kan op info@cboo.nl. 
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