
delpunt van de veranderingen in de maat-

schappij staat. Journalist en Amerika-des-

kundige Willem Post liet zien hoe public

schools in de Verenigde Staten kans zien

hun imago te verbeteren.  

Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Paul

Zoontjes van de Universiteit van Tilburg

zei dat het openbaar onderwijs plurifor-

mer moet worden. ‘Als we het hebben

over imago, dan gaat het om verscheide-

nheid in het bijzonder onderwijs en een-

heid in het openbaar onderwijs. Dat is een

probleem voor het openbaar onderwijs,

dat pluriformer moet worden.’ 

Expertisecentrum

Manager verenigingszaken Joop Vlaande-

ren van VOS/ABB lanceerde tijdens het

congres het Expertisecentrum Openbaar

Onderwijs (ECOO). Zie hiervoor pagina. 2.

Een uitgebreid verslag met meer foto’s

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

teit en imago).

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 
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Openbare scholen moeten veel meer

dan nu hun eigen kracht uitstralen.

Dat was een van de kernpunten op het

drukbezochte VOS/ABB-congres over

identiteit en imago vorige week don-

derdag in Utrecht. Tijdens dit congres

lanceerde VOS/ABB het Expertisecen-

trum Openbaar Onderwijs (ECOO).

Dat de onderwerpen imago en identiteit

leven, blijkt uit de hoge opkomst voor het

congres, dat met ruim 300 deelnemers

overtekend was. In discussie met de

sprekers van de dag, onder leiding van

trendwatcher Adjiedj Bakas, werden veel

mogelijkheden geopperd om het imago

van het openbaar onderwijs te verbeteren. 

Bakas liet de deelnemers aan de hand van

films en een quiz eerst zien hoe de wereld

verandert. Daarbij vielen termen als globa-

lisering, technologisering en spiritualiteit.

‘Dit is de wereld waar de kinderen die nu

in uw klas zitten, straks in leven. Hier moet

het onderwijs dus op aansluiten’. Matt van

der Poel van innovatiebureau Fresh For-

ward illustreerde met beeldmateriaal zijn

boodschap dat het onderwijs in het mid-
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Identiteit en imago centraal op congres

Bijlage: 

Leaflet Expertisecentrum




Expertisecentrum Openbaar
Onderwijs

VOS/ABB heeft vorige week donder-

dag op het congres over identiteit en

imago in Utrecht de oprichting van

het Expertisecentrum Openbaar

Onderwijs (ECOO) bekendgemaakt.

Het centrum gaat officieel op 1 

januari 2007 van start.

Het ECOO zal zich richten op belangen-

behartiging, dienstverlening en onder-

zoek, specifiek gericht op het openbaar

onderwijs. Het centrum stelt zich tot doel

het openbaar onderwijs sterker te profile-

ren. Het ECOO is exclusief voor openbare

scholen en besturen die lid zijn van

VOS/ABB.

Dit zijn de onderwerpen waar het centrum

zich mee gaat bezighouden:

* Verzelfstandiging van bestuur

* Identiteit en imago

* Pluriformiteit en zingeving

* Godsdienst en levensbeschouwing

* Bestuursvormen

* Samenwerkingsschool

* Planning

* Governance

Bij deze nieuwsbrief zit een leaflet met

meer informatie over het ECOO. Op

www.vosabb.nl vindt u in het dossier

Identiteit en imago meer berichtgeving die

specifiek op het openbaar onderwijs is

gericht.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 


Algemene ledenvergadering

Voorafgaand aan het congres over

identiteit en imago hield VOS/ABB

vorige week donderdag in stadion

Galgenwaard in Utrecht de jaarlijkse

algemene ledenvergadering. 

De veranderingen in de lidmaat-

schapstarieven waren het belangrijk-

ste punt. De aanwezige leden gingen

hiermee akkoord. 

Voor het voortgezet onderwijs wordt het

tarief voor 2007 2,95 euro per leerling.

De ledenvergadering keurde de jaarreke-

ning over 2005 goed, evenals de begro-

ting voor 2007. 

Interim-directeur Gert Loomeijer ging ook

in op de financiële problemen bij het pro-

ject WSNS Plus. Alle leden van VOS/ABB

waren hierover al per brief geïnformeerd.

Loomeijer kon nog geen aanvullende

mededelingen doen, omdat nog niet alle

onderzoeken zijn afgerond. Zonodig zal

VOS/ABB in verband met deze kwestie

begin volgend jaar een extra alv beleg-

gen. 

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werd na

acht jaar afscheid genomen van Peter van

Loon als lid van de raad van toezicht. De

raad onder voorzitterschap van Janny

Vlietstra bestaat voortaan uit zes in plaats

van zeven leden. Rien Fait werd herbe-

noemd. Voor de samenstelling van de

raad van toezicht: zie www.vosabb.nl.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 


Servicecentrum onderwijs-
huisvesting 

Er komt een servicecentrum voor

onderwijshuisvesting, waar scholen

alle mogelijke informatie kunnen krij-

gen over het aanbesteden van scho-

lenbouwplannen. De ministers van

Onderwijs en Financiën hebben hier-

voor een intentieverklaring onderte-

kend met VOS/ABB en de andere

partners in dit project. 

De intentieverklaring is op 1 november

ondertekend door VOS/ABB en de andere

schoolbesturenorganisaties, de Vereniging

van Nederlandse gemeenten (VNG), de

ministers Van der Hoeven en Zalm en de

Rijksgebouwendienst.

Het servicecentrum zal scholen en

gemeenten ondersteunen bij verschillen-

de vormen van innovatief aanbesteden.

De scholenorganisaties verzorgen het

beheer van het servicecentrum. De minis-

teries van Financiën, OCW en de Rijksge-

bouwendienst zullen ondersteuning bie-

den. Het is de bedoeling het

servicecentrum op internet te koppelen

aan www.onderwijspaleis.nl. 

De komende tijd gaan de partners geza-

menlijk aan een organisatiestructuur en

het programma voor het servicecentrum

werken. Deze zullen eind maart 2007 in

een convenant worden vastgelegd. Het

servicecentrum zal waarschijnlijk eind

april operationeel worden. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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SCP-enquête onder schoolbe-
sturen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau

(SCP) komt met een landelijke

enquête om te onderzoeken hoe

scholen en schoolbesturen denken

over hun maatschappelijke opdracht.

VOS/ABB ondersteunt dit onderzoek.

Steeds vaker wordt bij allerlei vragen uit

de samenleving een beroep gedaan op de

school. Van de scholen wordt bijvoor-

beeld verwacht dat zij leerlingen sociaal

weerbaar maken, bijvoorbeeld tegen

(cyber)pesten. 

Ook moet de school bijbrengen wat

gezonde voeding is en waarom sport en

beweging belangrijk zijn. De school heeft

tevens de taak om leerlingen extra te inte-

resseren voor techniek en bètavakken.

Kinderen met een handicap moeten zo

veel mogelijk naar het reguliere onderwijs,

en er moet een uitdagend aanbod zijn

voor hoogbegaafde leerlingen. 

Bovendien houden allerlei maatschappe-

lijke problemen niet op bij de voordeur

van de school. Scholen hebben te maken

met problemen van leerlingen uit gezin-

nen met sociaal-economische achter-

stand, geweldsincidenten, drugs en

wapens en multi-etnische of multiculturele

spanningen. Daarnaast willen scholen

graag invulling geven aan hun identiteit,

maar zien ze ook dat de leerlingenpopula-

tie vaak zeer divers is.

Scholen moeten kiezen

Overheid, ouders en samenleving ver-

wachten dus veel van de scholen. Die

proberen daar gehoor aan te geven, maar

dat is niet eenvoudig. Soms gaat het om

strijdige maatschappelijke vragen of

belangen, die de primaire functie van de

school in gevaar kunnen brengen. Scho-

len zullen daarom moeten kiezen. 

In de komende jaren zullen scholen ook

steeds meer autonomie krijgen, waardoor

ze – rekening houdend met de ouders en

de sociale omgeving -  in belangrijke mate

zelf kunnen bepalen wat ze wel en wat ze

niet tot hun maatschappelijke opdracht

willen rekenen.

In dit kader zijn good governance, intern

kwaliteitsbeleid, horizontale verantwoor-

ding en benchmarking belangrijk. Grote

woorden, maar wat verstaan schoolbestu-

ren nu eigenlijk zelf onder ‘goed bestuur’

en hoe geven zij daar zelf invulling aan?

Dat is wat het SCP met de enquête wil

onderzoeken.

Schriftelijke vragenlijst

Rond deze tijd zullen alle voorzitters van

schoolbesturen in het voortgezet onder-

wijs en een steekproef van schoolbestu-

ren in het basisonderwijs een uitnodiging

ontvangen om deel te nemen aan het

onderzoek. Deelname bestaat uit het

invullen van een schriftelijke vragenlijst.

Dit veldwerk heeft het SCP uitbesteed

aan onderzoeksbureau ITS. 

VOS/ABB vindt het belangrijk dat de ach-

terban zelf aan het woord komt en onder-

steunt daarom de enquête. Leden wordt

gevraagd eraan mee te werken. Uiteraard

krijgen de schoolbesturen die de vragen-

lijst hebben ingevuld de uiteindelijke

resultaten van het onderzoek toegestuurd.

Dat zal waarschijnlijk na de komende

zomer gebeuren.

Informatie: Monique Turkenburg (SCP),

070-3407468, m.turkenburg@scp.nl 


Scholen nemen norm van 1040
uur serieus

Het voortgezet onderwijs wil serieus

omgaan met het probleem dat een

aantal scholen de minimale onder-

wijstijd van 1040 uur in de onder-

bouw niet haalt. De sector blijft ech-

ter moeite houden met de sancties

die minister Maria van der Hoeven

van OCW mogelijk zal opleggen aan

scholen die niet aan de 1040-uren-

norm voldoen.

Dat is de uitkomst van een miniconferen-

tie over de minimale onderwijstijd die

door de VO-raad was georganiseerd. De

algemene tendens is dat het vo inziet dat

de organisatie van de lestijd voor verbete-

ring vatbaar is, vooral aan het begin en

einde van het schooljaar. 

Het voortgezet onderwijs blijft wel moeite

houden met de toonzetting in de brief van

de minister en met de mogelijke sancties

die zij gaat opleggen aan scholen die de

minimale onderwijstijd niet halen. Scholen

moeten de tijd krijgen veranderingen aan

te brengen, was de conclusie van de aan-

wezigen op de miniconferentie. Ook mag

het imago van het vo niet worden bepaald

door een beperkt aantal scholen dat sterk

naar beneden afwijkt. 

De minister heeft aangegeven dat er aan

het minimum van 1040 uur niet valt te tor-

nen, maar dat zij wel met de VO-raad in

contact zal treden voordat zij daadwerke-

lijk sancties zal opleggen. Naar aanleiding

van de miniconferentie heeft de VO-raad

een brief aan de minister geschreven. Die

brief staat op www.vosabb.nl (dossier:

Onderwijs/Onderbouw vo). 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 
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volgorde om te keren: eerst kijkt een

docent van een andere school het

gemaakte examen na en daarna volgt een

tweede correctie door de eigen leraar. Dat

benadrukt het belang van een onafhanke-

lijke beoordeling, terwijl de eigen leraar

toch een belangrijke rol blijft spelen. 

De Onderwijsraad wil verder de toeganke-

lijkheid van examens verbeteren. Er moe-

ten meer mogelijkheden komen om los

van een opleiding erkenning voor vaardig-

heden te verkrijgen via een examen. In dit

verband wijst de raad op het voortgezet

onderwijs, waar dit al mogelijk is via het

staatsexamen. In andere sectoren moet

dit ook mogelijk worden. Bovendien moet

het staatsexamen meer bekendheid krij-

gen.

In zijn algemeenheid zegt de Onderwijs-

raad dat onderwijsinstellingen nooit con-

cessies mogen doen aan de kwaliteitsei-

sen. Alleen dan kan de samenleving

rekenen op een gelijkwaardig niveau van

diploma’s. Meer details vindt u in het

complete advies van de Onderwijsraad of

de samenvatting ervan op www.onder-

wijsraad.nl. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Gebruiksvergunning vervalt 

Voor scholen in het voortgezet

onderwijs vervalt waarschijnlijk de

gebruiksvergunning volgend jaar.

Daarvoor in de plaats komt een mel-

dingsplicht. Dat staat in het nieuwe

concept-Gebruiksbesluit dat binnen-

kort in het kabinet wordt besproken. 

Doel van dit nieuwe Gebruiksbesluit is de

eisen voor brandveiligheid in het hele land

gelijk te trekken en de regeldruk te ver-

minderen. In tegenstelling tot eerdere

berichten blijft een vergunning nog wel

voorgeschreven voor gebouwen waarin

‘dagverblijf wordt verschaft’ aan meer dan

tien kinderen jonger dan 12 jaar. Dat zijn

onder meer basisscholen.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik

en daarmee de brandveiligheid van het

gebouw blijft bij de gebruiker; de controle

op het brandveilig gebruik blijft de verant-

woordelijkheid van de gemeente.

Het nieuwe concept-Gebruiksbesluit is

opgesteld door het ministerie van VROM

in overleg met de Vereniging Nederlandse

Gemeenten (VNG) en de branche-organi-

saties van brandweer en van het bedrijfs-

leven (MKB Nederland, Horeca Nederland

en VNO/NCW). Deze organisaties willen af

van de verschillende aanvullende eisen op

het gebied van brandveiligheid die

gemeenten hanteren. Het bedrijfsleven wil

minder regelgeving. Voor het ministerie

gold als harde voorwaarde dat de brand-

veiligheid niet aangetast mocht worden.

Na bespreking in het kabinet wordt het

concept-Gebruiksbesluit nog voor advies

aan de Raad van State voorgelegd. Het

streven is om het nieuwe besluit per 1

augustus 2007 in werking te laten treden.

Samengevat leidt het nieuwe Gebruiksbe-

sluit tot het volgende:

- eenheid in gemeentelijke voorschriften

die landelijk gaan gelden 

- daardoor minder aanvullende eisen

nodig; 

- voor gebouwen waarin kwetsbare groe-

pen mensen worden gehuisvest, blijft

een  gebruiksvergunning noodzakelijk
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Poll en discussie over 1040 uur

De opgelegde minimale onderwijstijd

van 1040 uur voor de onderbouw van

het voortgezet onderwijs houdt de

gemoederen bezig. Daarom heeft

VOS/ABB een discussiepagina en

een poll over dit onderwerp geopend.

Praat mee en laat weten wat u ervan

vindt!

De discussie is gestart in nummer 7 van

Over Onderwijs, dat op 15 november is

verschenen. In de rubriek ‘Het debat’ stelt

CDA-Kamerlid Jan de Vries zijn mening

tegenover die van rector Arno Janssen uit

Zeist, die in de praktijk met de norm van

1040 uur te maken heeft.

De twee interviews staan op

www.vosabb.nl. U kunt daar ook reage-

ren. Zie de button rechtsboven op de

homepage.

Informatie: Lukas Spee, 0348-404806,

lspee@vosabb.nl 


Onderwijsraad over examens

Het draagvlak van diploma’s en de

toegankelijkheid van examens moe-

ten worden verbeterd. Dat staat in

het advies ‘Examinering: draagvlak

en toegankelijkheid’ van de Onder-

wijsraad, waarin een scala aan maat-

regelen voor vo, mbo, hbo en wo

wordt gepresenteerd.

‘De waarde van diploma’s staat of valt

met het vertrouwen in de examinering’, zo

schrijft de Onderwijsraad in zijn advies.

Om dat in het voortgezet onderwijs te ver-

beteren, stelt de raad voor de correctie-



(bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg- en

verzorghuizen en gevangenissen); 

- voor gebouwen waarin meer dan vijftig

mensen verblijven, geldt nog alleen een

meldingsplicht

- gemeenten toetsen een melding en

bepalen zelf wanneer controle ter plekke

plaatsvindt; een gebouw dat onder de

meldingsplicht valt, kan na melding in

gebruik worden genomen; 

- wanneer de gemeente constateert dat

het gemelde gebouw onvoldoende

brandveilig is, kan zij aanvullende brand-

veiligheidseisen opleggen. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Aanvragen artikel 33.3 niet meer
nodig

Tot voor kort was het nodig om bij de

Inspectie van het Onderwijs op basis

van artikel 33.3 WVO dispensatie aan

te vragen voor docenten die onbe-

voegd lesgaven. Deze dispensatie

gold voor een jaar. Met de invoering

van de Wet BIO is dit vervallen, zo

meldt de inspectie.

Door de invoering van de Wet BIO hoeft

een school geen dispensatie meer aan te

vragen bij de inspectie voor het verzorgen

van onderwijs in een bepaald vak door

leraren die niet bevoegd zijn voor dat vak.

Het insturen van formulieren rond het ver-

lenen van deze dispensatie heeft dan ook

geen zin meer. 

De school moet wel zelf registreren welke

docenten onbevoegd lesgeven in welke

vakken. Ook dient de school nog steeds

aan te kunnen geven welke afspraken met

de desbetreffende docent gemaakt zijn

voor het alsnog behalen van de bevoegd-

heid. Het ligt voor de hand om deze

afspraken op te nemen in het bekwaam-

heidsdossier. 

De regel is nog steeds dat iemand binnen

twee jaar dient te voldoen aan de

bevoegdheidseis. In voorkomende geval-

len kan de inspectie in het kader van een

periodiek kwaliteitsonderzoek aan de

school vragen om aan te tonen hoe zij

haar beleid op dit punt invult. 

Nadere informatie over de Wet BIO kunt u

onder meer vinden in ons katern over

deze wet. Dit katern, nr. 3, is eerder aan

alle leden toegezonden en staat ook op

www.vosabb.nl (Publicaties/Katernen).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30–12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


Klachtenbehandeling op school-
niveau

De Expertgroep klachtenregeling

PO/VO adviseert de minister de

behandeling en afwikkeling van een

klacht door de eigen onderwijsorga-

nisatie te laten plaatsvinden. Is een

klager hier niet tevreden mee, dan

moet diegene een beroep kunnen

doen op een externe instelling of

commissie. 

Minister Maria van der Hoeven stelde de

Expertgroep klachtenregeling PO/VO

begin 2006 in, met de opdracht te advise-

ren over een eventuele wijziging van de

klachtenregeling in het onderwijs. Reden

daarvoor was de discussie over het func-

tioneren van de klachtenregeling. 

Onderzoek wijst uit dat niet alle klachten

tijdig worden behandeld en dat het

bevoegd gezag de klager niet altijd infor-

meert over wat er met adviezen gebeurt.

Ook komt uit onderzoek naar voren dat

een deel van de klagers het als een lacu-

ne ervaart dat het advies van een klach-

tencommissie juridisch niet bindend is en

dat er geen mogelijkheid is om tegen het

advies van een klachtencommissie in

beroep te gaan.

De Expertgroep stelde eind augustus een

advies vast. Op 7 november heeft de

minister het rapport van de Expertgroep

en haar beleidsreactie aan de Tweede

Kamer gezonden. 

Eerst intern

De Expertgroep bepleit een afwikkeling

van klachten in twee trappen. Eerst dient

de klacht behandeld en afgewikkeld te

worden binnen de organisatie zelf. Dit

omdat de Expertgroep vindt dat het

klachtrecht nadrukkelijk een element van

het kwaliteitsbeleid van het bevoegd

gezag moet blijven. 

Dit komt nu onvoldoende uit de verf, vindt

de groep, omdat in veel gevallen klagers

zich rechtstreeks richten tot een klachten-

commissie buiten de eigen organisatie.

Over de afwikkeling van klachten moet
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Gevolgen van uittreding vo uit Pf

Vanaf 1 januari aanstaande is het

voortgezet onderwijs niet meer aan-

gesloten bij het Participatiefonds

(Pf). Een brief van de minister gaat in

op de verdeling van de kosten. In een

bijlage staan rekenvoorbeelden. Het

besluit is ook van toepassing op het

praktijkonderwijs, dat sinds 1 augus-

tus jongstleden volledig onder het

voortgezet onderwijs valt.

De uittreding uit het Pf heeft alleen

betrekking op de werkloosheidsuitgaven

en de verrekening daarvan en gaat niet

over WAO- of WIA-uitkeringen. De uitke-

ringsgerechtigden ondervinden geen

nadelen van de veranderingen. 

Een kwart van de werkloosheidsuitgaven

komt voor rekening van de schoolbestu-

ren. De resterende 75% komt ten laste

van het collectief van de schoolbesturen.

De besturen ontvangen ter bestrijding van

de kosten een opslag, die gerelateerd is

aan de totale uitgaven van de sector

voortgezet onderwijs. De opslag voor

2007 bedraagt, net als in het voorafgaan-

de kalenderjaar, 2,16%. CFI zal met de

uitvoering van het vereveningsmodel wor-

den belast. 

Er geldt een overgangsperiode tot 1 april

2007. In deze periode kunnen de school-

besturen de ontslagen nog aan het Pf

melden. Het fonds heeft tot 1 juni de tijd

het ontslag te toetsen. Vanaf 1 april wor-

den geen meldingen meer in behandeling

genomen. De uitkeringskosten komen

dan dus volledig voor rekening van het

schoolbestuur. 

Voor werknemers die op of na 1 januari

2007 worden ontslagen, hoeft geen voor-

melding dreigend ontslag meer te worden

aangevraagd bij het Pf. Aangezien de

werkloosheidskosten vanaf 1 januari 2007

hoog kunnen oplopen, is het raadzaam

voor de categorie werknemers ouder dan

50 jaar vrijwillig en in een zo vroeg moge-

lijk stadium een voormelding dreigend

ontslag te doen. Daardoor komt de werk-

nemer op korte termijn in aanmerking

voor re-integratie. 

Het Pf blijft tot 1 augustus 2007 de re-

integratieactiviteiten voor werklozen doen,

maar pas vanaf het moment dat van UWV

bericht binnen is dat werknemers een uit-

kering hebben gekregen. Er is nog geen

duidelijkheid vanuit de VO-raad over de

vraag wie de re-integratieactiviteiten

vanaf 1 augustus 2007 gaat doen.

Elk schoolbestuur krijgt volgende maand

een eenmalige tegemoetkoming van

16.000 euro vanwege uitgaven die voort-

vloeien uit de decentralisatie van de werk-

loosheidsuitgaven. Elk schoolbestuur,

groot of klein, krijgt hetzelfde bedrag. 

De brief van de minister staat bij dit artikel

op www.vosabb.nl (dossier: Werkgevers-

zaken/Arbeidsvoorwaarden)

Meer informatie: Helpdesk, 0348-405250

van 08.30–12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
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het bevoegd gezag intern in sterkere mate

verantwoording afleggen. De Inspectie

van het Onderwijs zou moeten controle-

ren of dit gebeurt.

Daarna extern

Als een klager niet tevreden is met de

behandeling van de klacht binnen de

eigen organisatie, moet de klacht kunnen

worden voorgelegd aan een externe

instantie. Voor de regeling van de externe

procedure kan naar de mening van de

Expertgroep een nieuwe instelling of com-

missie in het leven worden geroepen dan

wel gebruik worden gemaakt van

bestaande instituties of commissies. 

Bij de inrichting van de externe procedu-

res zou bij voorkeur kunnen worden aan-

gesloten bij de regels uit de Algemene

wet bestuursrecht inzake de klachtenre-

geling. Essentieel punt is dat een klager in

beginsel pas toegang kan krijgen tot de

externe procedure, nadat de interne pro-

cedure is afgewikkeld.

Volgend kabinet

De minister schrijft in haar beleidsreactie

dat zij de lijn van het advies onderschrijft,

maar de verdere invulling, uitwerking en

besluitvorming wil overlaten aan een vol-

gend kabinet. Gelet op de wijze waarop

de Tweede Kamer over de klachtenrege-

ling heeft gediscussieerd, is het mogelijk

dat die er toch op aandringt de uitwerking

van het advies op korte termijn ter hand

te nemen.

Het advies van de Expertgroep en de

beleidsreactie van de minister staan bij dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Bestuur & management/Governance).

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 

Het Debat in 

Over Onderwijs gelezen?

Discussieer mee op www.vosabb.nl

1040 uur onderwijstijd: 

terecht of onterecht?




Rubriek ‘Gelijk en ongelijk’ nu
ook op website

In elke editie van Over Onderwijs

staat in de regel de juridische rubriek

‘Gelijk en ongelijk’. De jongste en

eerdere edities kunnen u nalezen op

www.vosabb.nl. 

De rubriek wordt samengesteld door de

juridische adviseurs Suzan Ideler-Ouwens

en Vincent Kellenaar van VOS/ABB. Zodra

een nieuw nummer van Over Onderwijs

uitkomt, wordt de rubriek op de website

aangevuld (dossier: Juridische

zaken/Jurisprudentie). 

Informatie: Suzan Ideler-Ouwens, 

0348-405266, sideler@vosabb.nl of 

Vincent Kellenaar, 0348-405278, 

vkellenaar@vosabb.nl 


Themagesprekken over 
onderwijs

Bestuurders en managers in het

onderwijs kunnen deelnemen aan

een serie themagesprekken met

gastsprekers uit onderwijs, weten-

schap en bedrijfsleven. De bijeen-

komsten zijn op elke tweede dinsdag

van de maand in Utrecht. De eerste

bijeenkomst was op 14 november.

‘Onderwijs tussen interne bezieling en

externe verantwoording’. Dat is het motto

van de themacyclus, die op 8 mei 2007

eindigt met een verbindend slotcongres.

De avonden zijn georganiseerd door Inter-

studie en NDO, die mensen uit alle secto-

ren van het onderwijs een platform bieden

voor discussie over de huidige en toe-

komstige positie van het onderwijs.

Het programma ziet er als volgt uit: 

12 december:

Marktwerking als panacee voor beter

onderwijs

9 januari: 

Verbindingen tussen onderwijs en buiten-

wereld

13 februari: 

Inspirerend onderwijs zonder bureaucratie

13 maart: 

Klantgerichtheid: over kwaliteit en 

betekenis

10 april: 

Versterking samenhang vmbo en mbo

Meer informatie op 

www.interstudie-ndo.nl 


Minister reikt erepenning uit

Dit jaar wordt voor het eerst een ere-

penning toegekend aan iemand die

zich bijzonder verdienstelijk heeft

gemaakt voor het vmbo. Minister Van

der Hoeven reikt deze onderschei-

ding, de Prof. dr. Johan van der San-

den erepenning, op 30 november uit

tijdens de Nationale VMBO Manifes-

tatie ‘Kaders, Kansen en Koers’ in de

RAI in Amsterdam.

De nieuwe onderscheiding is ingesteld

door de Adviesgroep VMBO. Er is een

comité van aanbeveling opgericht waarin

mensen zitting hebben die het vmbo een

warm hart toedragen. De prijs is ver-

noemd naar Johan van der Sanden (1948-

2005), lector in de didactiek van het

beroepsonderwijs, die veelvuldig aan-

dacht heeft gevraagd voor de specifieke

situatie van de leerlingen en de didactiek

in het vmbo. Hij beijverde zich voor aan-

sprekend onderwijs en meer maatwerk

voor leerlingen en hij deed met succes

een appel op het innovatieve vermogen

van scholen. 

Met de instelling van de Prof. dr. Johan

van der Sanden erepenning wil de Advies-

groep vmbo positieve aandacht schenken

aan de trots in het vmbo en aan de vele

initiatieven die erop gericht zijn de vmbo-

leerlingen een veilig en succesvol leerhuis

te bieden. Op 30 november wordt

bekendgemaakt wie de erepenning dit

jaar ontvangt. 

Aanmelden voor de Nationale VMBO

Manifestatie ‘Kaders, Kansen en Koers’

kan nog via http://manifestatie.advies-

groepvmbo.nl.


Witte lijst gedragscode 
schoolkosten

Ruim 300 scholen voor voortgezet

onderwijs hebben inmiddels aange-

geven de Gedragscode Schoolkosten

te onderschrijven. Dat betekent dat

zij zich zullen inzetten om de school-

kosten voor ouders transparant en

beheersbaar te maken. 

Het betreft ongeveer de helft van alle vo-

scholen in Nederland. Nog eens 23 scho-

len zijn het in principe eens met de

gedragscode maar zijn er nog over in

overleg, hebben op een andere manier al

afspraken over schoolkosten gemaakt of

kunnen op onderdelen niet voldoen aan

de code. De zogenaamde ‘witte lijst’ met

de namen van alle scholen die actief met

de Gedragscode Schoolkosten werken,

staat inmiddels op de website van

VOS/ABB.

Dit hebben besturen- en ouderorganisa-
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ties in het onderwijs aan de minister laten

weten. Zij streven er nog steeds naar dat

uiteindelijk alle vo-scholen de gedragsco-

de onderschrijven en er naar handelen. 

De organisaties zien inmiddels ook de

eerste resultaten. De gemiddelde boeken-

pakketprijs voor het schooljaar 2006-2007

is gedaald. Volgens de educatieve distri-

buteurs komt dit door de Gedragscode

Schoolkosten. Op veel scholen wordt kri-

tischer gekeken naar het gebruik van de

(werk)boeken. De managementrapporta-

ges van de distributeurs dragen hier zeker

aan bij.

Staat uw school nog niet op de witte lijst,

terwijl u wel met de code werkt? Stuur

dan een mail aan annettekerkstra@vo-

raad.nl.


Jongeren debatteren over 
algemene toegankelijkheid

RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk

is een van de scholen voor voortge-

zet onderwijs die in aanloop naar de

Tweede Kamerverkiezingen een poli-

tiek jongerendebat hebben georgani-

seerd. Het debat stond onder leiding

van programmamaker Jan Douwe

Kroeske, wiens dochter op de Har-

derwijker school zit. VOS/ABB onder-

steunde de school bij de organisatie

van het debat.

Het politiek jongerendebat op de school

in Harderwijk stond onder meer in het

teken van het jubileum van RSG Slinger-

bos/Levant. Algemeen directeur Fred Tim-

mermans opende de avond door te bena-

drukken dat zijn school sinds veertig jaar

openbaar en algemeen toegankelijk

onderwijs biedt aan de regio Noordwest-

Veluwe. In dit gebied is het protestants-

christelijk onderwijs van oudsher domi-

nant.

Het onderwerp ‘algemene toegankelijk-

heid’ kwam direct aan bod in de eerste

stelling, waarover vertegenwoordigers van

de jongerenorganisaties van CDA, PvdA,

VVD, SP, D66, GroenLinks en ChristenU-

nie met elkaar en het publiek in debat gin-

gen. De eerste stelling luidde dat islami-

tisch onderwijs slecht is voor de

integratie. Deze stelling werd breder

getrokken naar het bijzonder onderwijs in

het algemeen, een onderwerp dat onder

de jongeren opmerkelijk veel reacties uit-

lokte.

ChristenUnie en CDA verdedigden de

aanwezigheid van bijzondere scholen,

inclusief islamitische, aan de hand van

artikel 23 van de Grondwet waarin de vrij-

heid van onderwijs is geregeld. Dit lokte

een reactie uit van een islamitische leer-

ling van RSG Slingerbos/Levant, die zei

dat islamitisch onderwijs leidt tot het den-

ken in hokjes. Alle scholen moeten vol-

gens hem en veel andere leerlingen in de

zaal op zijn minst algemeen toegankelijk

en het liefst openbaar worden.

Er kwamen ook andere aspecten aan de

orde, zoals een mogelijke verlenging van

de leerplicht, de wenselijkheid van een

algemeen rookverbod in de horeca, de

mogelijke sluiting van alle coffeeshops en

de invloed van porno en geweld op inter-

net. Het debat trok veel belangstelling. Er

waren ruim 200 leerlingen, ouders en leer-

krachten. De regio-editie Veluwe West van

dagblad De Stentor besteedde er aan-

dacht aan.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl
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