
Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB.

Zij toonde zich verheugd over de positie-

ve aandacht van de minister. “Nu ik weet

dat er volgend jaar weer subsidie is, kun-

nen we meer regionale conferenties orga-

niseren en bovendien evalueren hoe het

loopt in Groningen, Brabant en Gelder-

land”, aldus Smits-van Sonsbeek. Meer

over het project staat bij dit artikel op

www.vosabb.nl (dossier: Vmbo).

Op de VMBO-Manifestatie is ook de eer-

ste Prof. Johan van der Sanden-erepen-

ning uitgereikt aan Harry Grimmius, voor-

zitter van de centrale directie van het

Hooghuis Lyceum in Oss. Grimmius

bereidde samen met Betty Smits de con-

ferentie over verbindend leren in Oss

voorbereid. De penning wordt toegekend

aan iemand die zich bijzonder verdienste-

lijk heeft gemaakt voor het vmbo.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 
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HHeett  pprroojjeecctt  VVeerrbbiinnddeenndd  LLeerreenn  vvoooorr

hheett  vvmmbboo  iiss  zzoo  ssuucccceessvvooll,,  ddaatt  hheett

vvoollggeenndd  jjaaaarr  zzeekkeerr  ddoooorr  mmaagg  ggaaaann..

DDaatt  hheeeefftt  mmiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr

HHooeevveenn  ggeezzeeggdd  oopp  ddee  NNaattiioonnaallee

VVMMBBOO--MMaanniiffeessttaattiiee  iinn  ddee  RRAAII  iinn

AAmmsstteerrddaamm,,  wwaaaarr  mmeeeerr  ddaann  11330000

bbeellaannggsstteelllleennddeenn  oopp  aaffkkwwaammeenn..

Van der Hoeven was vol lof over verbin-

dend leren en noemde het een ‘prachtig

voorbeeld van hoe het moet in het vmbo’.

Vooral de praktische en resultaatgerichte

aanpak kreeg haar waardering, omdat

daardoor heel snel contacten zijn gelegd

tussen bedrijfsleven en vmbo-scholen.

Meer regioconferenties

Het project heeft in drie regio’s bindende

afspraken kunnen maken tussen onder-

wijs en bedrijfsleven over stageplaatsen

en leer-werkplekken. Dat gebeurde tijdens

conferenties in Groningen, Oss en Elst.

Projectleider van Verbindend Leren is
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Minister vol lof over verbindend leren

Bijlage: 

twee VOS/ABB-katernen




Scholen hebben vaak reden om
te sparen

““EErr  zziijjnn  hheeeell  wwaatt  vvrraaaaggtteekkeennss  ttee

ppllaaaattsseenn  bbiijj  hheett  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  ddee

AAllggeemmeennee  OOnnddeerrwwiijjssbboonndd  nnaaaarr  hheett

ssppaaaarrggeelldd  vvaann  sscchhoolleenn””,,  zzeeggtt

mmaannaaggeerr  VVeerreenniiggiinnggsszzaakkeenn  JJoooopp

VVllaaaannddeerreenn  vvaann  VVOOSS//AABBBB..  VVoollggeennss  ddee

AAOObb  hheebbbbeenn  ddee  sscchhoolleenn  iinn  hheett  vvoooorrtt--

ggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss  ‘‘aabbssuurrdd  hhooggee  bbeeddrraa--

ggeenn’’  oopp  ddee  bbaannkk  ssttaaaann,,  mmaaaarr  vvoollggeennss

VVllaaaannddeerreenn  hheeeefftt  ddee  bboonndd  nniieett  nnaaggee--

ggaaaann  wwaaaarroomm  sscchhoolleenn  ssppaarreenn..  OOookk

oopp  aannddeerree  ppuunntteenn  nnooeemmtt  hhiijj  hheett  rraapp--

ppoorrtt  eeeennzziijjddiigg  eenn  oonnggeennuuaanncceeeerrdd..

“AOb komt met een rijtje kale cijfers over

banksaldi. Daaruit is niet af te leiden hoe

de bedragen zijn opgebouwd. Een inci-

dentele subsidie die nog niet (helemaal) is

uitgegeven, kan het beeld enorm beïn-

vloeden. Scholen in het voortgezet onder-

wijs zijn tegenwoordig verantwoordelijk

voor het onderhoud van de binnen- en

buitenkant van de school.

Er kan dus zomaar een fors bedrag zijn

gereserveerd voor groot schilderwerk, dat

het jaar daarna wordt uitgegeven”, aldus

Vlaanderen in een commentaar op

www.vosabb.nl.

“Sommige gemeenten hebben het huis-

vestingsbeleid helemaal doorgedecentra-

liseerd, zodat het bestuur ook verant-

woordelijk is voor nieuwbouw. Een goed

bestuur spaart daarvoor. Bovendien moe-

ten scholen, nu het Vervangingsfonds

voor het vo is opgeheven, geld hebben

voor onverhoopte en misschien langduri-

ge vervangingskosten. Kortom, het is niet

mogelijk om banksaldi te vergelijken en te

beoordelen zonder ook te kijken naar de

situatie van de scholen.”

“Bovendien kijkt de AOb naar de reserves

op bestuursniveau en niet op schoolni-

veau en is de balans opgemaakt aan het

eind van het jaar, als de besturen nog

geld in de knip hebben voor de rest van

het schooljaar. Overigens heeft de minis-

ter met scholen afgesproken dat er gere-

serveerd moet worden.”

“Dat de AOb op grond van dit lijstje con-

cludeert dat scholen te veel potten en dat

de lumpsumfinanciering niet werkt, is

kortom heel kort door de bocht. Dat

besturen bang zouden zijn in de volgende

jaren gekort te worden op de financiering,

is zelfs grote onzin. Zulke geluiden heb-

ben wij nog nooit gehoord van scholen.

Integendeel, het is allang bewezen dat de

lumpsumfinanciering goed werkt. Jammer

dat de AOb zulke ongenuanceerde

berichten over het onderwijs de wereld in

stuurt.”

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Opnieuw gratis internet voor
scholen

KKPPNN  bbiieeddtt  sscchhoolleenn  ooppnniieeuuww  ddrriiee  jjaaaarr

ggrraattiiss  iinntteerrnneett..  BBoovveennddiieenn  iiss  eerr  eeeenn

oonnddeerrwwiijjssppaakkkkeett  oonnttwwiikkkkeelldd::  SScchhooooll

OOnnlliinnee,,  mmeett  ddiiggiittaaaall  lleessmmaatteerriiaaaall  eenn

oonnlliinnee  oopplloossssiinnggeenn  vvoooorr  hheett  bbeehheeeerr

vvaann  lleeeerrlliinnggeennddoossssiieerrss  eenn  lleessrrooooss--

tteerrss..  SScchhooooll  OOnnlliinnee  iiss  eerr  iinn  vvaarriiaanntteenn

vvoooorr  pprriimmaaiirr  eenn  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss..

Het pakket werd in techniekmuseum

NEMO in Amsterdam gepresenteerd door

topman Ad Scheepbouwer van KPN.

Leerlingen van het Northgo College uit

Noordwijk en het Alfa College uit Gronin-

gen gingen in debat met Scheepbouwer

en Ton Duif van de Algemene Vereniging

van Schoolleiders (AVS). Onderwerp was

het onderwijs van de toekomst.

Leren via gaming

Leerlingen van de basisscholen De

Brandaris uit Hellevoetsluis en de Violen-

school uit Hilversum lieten zien hoe zij

tegenwoordig les krijgen. De aanwezigen

stonden versteld van deze nieuwe manie-

ren van leren met bijvoorbeeld KlasseTV

en zelfs leren via gaming met MonsterMe-

dia.

Alle scholen in Nederland kunnen met

School Online opnieuw gebruikmaken van

drie jaar gratis internet van KPN. Het digi-

tale lesmateriaal is alleen dit schooljaar

gratis. 

Meer op www.kpn.com/schoolonline

Gratis software

Scholen kunnen gratis software downloa-

den van de website van Open source en

open standaarden (OSS). Het Startpakket

OSS Portable Office is een office-pakket
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voor gebruik vanaf een USB-stick, zodat

er op iedere locatie met iedere computer

mee kan worden gewerkt.

OSS Portable Office is een office-pakket

met 22 programma’s voor de meest voor-

komende taken: van tekstverwerken tot

webdesign, DTP en fotobewerking. Ook

een webbrowser, e-mail- en ‘instant mes-

saging’-applicatie zijn aanwezig. Alle toe-

passingen zijn voorzien van handleidin-

gen.

De gebruiker kan het Portable Office-pak-

ket zelf van www.ossinhetonderwijs.nl

downloaden en installeren op een USB-

stick. De stick zorgt ervoor dat op iedere

locatie met iedere computer met de appli-

caties kan worden gewerkt, ook als het

verboden is om op een computer soft-

ware te installeren. De programma’s wor-

den namelijk niet op de computer geïn-

stalleerd, maar werken direct vanaf de

stick. Alle programma’s zijn vrij te kopië-

ren en te gebruiken. Het pakket is

geschikt voor USB-sticks van 1GB en

groter.

OSS in het Onderwijs van Kennisnet Ict

op School heeft als doel het vergroten van

de kennis over open source en open stan-

daarden. Ook wil OSS in het Onderwijs

het gebruik van open standaarden stimu-

leren.

Informatie over de gratis software: Jeroen

Meij, projectleider OSS in het Onderwijs,

079-3296534, j.meij@kenict.org


Verklaring Omtrent het Gedrag
moet waterdicht

MMeennsseenn  ddiiee  iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss  wwiilllleenn

wweerrkkeenn,,  mmooggeenn  ggeeeenn  VVeerrkkllaarriinngg

OOmmttrreenntt  hheett  GGeeddrraagg  ((VVOOGG))  kkrriijjggeenn  aallss

zziijj  ooooiitt  zziijjnn  vveerroooorrddeeeelldd  vvoooorr  eeeenn

zzeeddeennmmiissddrriijjff..  DDaatt  ssttaaaatt  iinn  eeeenn  bbrriieeff

ddiiee  mmeeddee  nnaammeennss  VVOOSS//AABBBB  aaaann

mmiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr  HHooeevveenn  vvaann

OOCCWW  iiss  ggeessttuuuurrdd..

Aanleiding voor de brief aan de minister is

de uitzending van de actualiteitenrubriek

Netwerk op dinsdag 31 oktober over ver-

oordeelde ontuchtplegers die in het

onderwijs werken. Op dinsdag 28 novem-

ber werd de zaak rond de directeur van

de protestants-christelijke basisschool 

De Klimroos in het Gelderse Westervoort

belicht. Deze man kreeg ondanks een

eerdere veroordeling voor een zedenmis-

drijf met een minderjarige jongen een

VOG. Hij werkt inmiddels niet meer als

schooldirecteur.

De gezamenlijke besturenorganisaties

achten de gang van zaken ‘onaanvaard-

baar en in flagrante strijd met het vertrou-

wen dat schoolbesturen stellen in de

betekenis van de wettelijk verplichte ver-

klaring, die niet voor niets bekend staat

als ‘van goed gedrag’.’ Ze vragen de

minister via haar collega Ernst Hirsch Bal-

lin van Justitie ervoor te zorgen dat er in

dergelijke gevallen nooit meer een VOG

mag worden afgegeven.

De brief aan de minister staat bij dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Bestuur & management). In het bericht

staan twee links naar de uitzendingen van

Netwerk.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Eerste Kamer akkoord met
WMS

DDee  EEeerrssttee  KKaammeerr  hheeeefftt  iinnggeesstteemmdd

mmeett  hheett  wweettssvvoooorrsstteell  WWeett  mmeeddeezzeegg--

ggeennsscchhaapp  oopp  sscchhoolleenn  ((WWMMSS))..  NNaaaarr

vveerrwwaacchhttiinngg  zzaall  ddee  WWMMSS  mmeett  iinnggaanngg

vvaann  11  jjaannuuaarrii  iinn  wweerrkkiinngg  ttrreeddeenn..

Op dinsdag 28 november vond in de Eer-

ste Kamer de plenaire behandeling plaats

van de WMS. Na afronding van deze

behandeling kreeg het wetsvoorstel brede

steun. Alle fracties, op die van SGP en

ChristenUnie na, stemden voor.

Op grond van artikel 41 van de WMS

moet ieder bevoegd gezag binnen vier

maanden na de inwerkingtreding van de

wet (waarschijnlijk vóór 1 mei) een voor-

stel voorleggen van het reglement voor de

MR en GMR. Binnen diezelfde termijn

moet het bevoegd gezag een voorstel

voor het medezeggenschapsstatuut aan

de GMR aanbieden. MR’s en GMR’s heb-

ben vervolgens vier maanden de tijd om

op deze voorstellen te reageren.

VOS/ABB Consulting bereidt op dit

moment een aanbod voor over de WMS.

Via de nieuwsbrieven en de websites van

VOS/ABB en VOS/ABB Consulting zullen

wij u daarover op de hoogte houden. Het

aanbod wordt voorbereid door onze seni-

or juridisch adviseur Vincent Kellenaar.
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Tijdelijk personeel nodig?

VOS/ABB-leden
krijgen korting bij

Randstad
zie www.vosabb.nl 

(ledenservice)



Met ingang van 1 januari 2007 wordt de

totale premie UFO 1,08%. Het centrale

budget voor werkgeversbijdrage in de

kosten voor kinderopvang voor personeel

in het primair en voortgezet onderwijs

wordt toegevoegd aan de lumpsum van

de instellingen. Het budget dat wordt toe-

gevoegd aan de lumpsum zal de verho-

ging van de bijdrage grotendeels dekken.

In 2006 moest de werkgeversbijdrage kin-

deropvang nog in de loonadministratie

worden opgenomen. Vanaf 2007 is dit niet

meer nodig.

Ook de rol van Accounting Plaza gaat ver-

anderen voor wat betreft de uitbetaling

werkgeversbijdragen. Accounting Plaza

betaalt vanaf 1 januari geen werkgevers-

bijdragen aan onderwijspersoneel meer

uit. De eindafrekening over 2006 wordt

nog wel door Accounting Plaza opge-

maakt. In deze eindafrekening aan de

individuele werknemers zal Accounting

Plaza ook de werknemers informeren over

de wijzigingen voor 2007.

De invoering van de verplichte werkge-

versbijdrage heeft ook gevolgen voor het

onderwijspersoneel. Werknemers die in

2006 al een tegemoetkoming van het Rijk

kregen, worden door de Belastingdienst

geïnformeerd over de nieuwe situatie in

2007. Werknemers die nog geen werkge-

versbijdrage in de kosten voor kinderop-

vang ontvangen, maar deze wel in 2007

willen krijgen, moeten deze bij de Belas-

tingdienst/Toeslagen aanvragen.

Eind deze maand of begin januari zal een

geactualiseerde brochure Kinderopvang

voor werknemers en werkgevers beschik-

baar zijn.  Werkgevers dienen hun werk-

nemers van de veranderingen op de

hoogte stellen.

Meer op www.szw.nl en

www.toeslagen.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Bijeenkomst contactgroepen
P&O

IInn  hheett  vvoooorrjjaaaarr  wwoorrddeenn  vvoooorr  hheett  pprrii--

mmaaiirr  eenn  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss  wweeeerr

bbiijjeeeennkkoommsstteenn  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  vvoooorr

ddee  ccoonnttaaccttggrrooeeppeenn  PP&&OO..  DDee  bbiijjeeeenn--

kkoommsstt  vvoooorr  hheett  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss

wwoorrddtt  ggeehhoouuddeenn  oopp  1122  aapprriill  iinn  ddee

JJaaaarrbbeeuurrss  iinn  UUttrreecchhtt..

Het is nog niet bekend hoe het program-

ma er uit zal zien. Mochten er onderwer-

pen zijn die u graag behandeld wilt zien,

dan kunt u die mailen naar Kitty Dolman,

kdolman@vosabb.nl.

Informatie: Silvia Schouten, 

0348-405255, sschouten@vosabb.nl


Afhandeling CFI zoveel mogelijk
online

CCFFII  wwiill  ddee  aaddmmiinniissttrraattiieevvee  aaffhhaannddee--

lliinngg  vvaann  oonnddeerrwwiijjssrreeggeellggeevviinngg  zzoo  vveeeell

mmooggeelliijjkk  vviiaa  iinntteerrnneett  llaatteenn  ppllaaaattssvviinn--

ddeenn..  SScchhoolleenn  eenn  hhuunn  bbeessttuurreenn  kkuunn--

nneenn  oonnlliinnee  hhuunn  ffiinnaanncciiëëllee  bbeesscchhiikkkkiinn--

ggeenn  rraaaaddpplleeggeenn  eenn  hhuunn  eeiiggeenn

ggeeggeevveennss  mmuutteerreenn..  BBoovveennddiieenn  kkaann

ggeebbrruuiikk  ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn  vvaann  ddee  uuiitt--

ggeebbrreeiiddee  ggeeggeevveennssbbaannkk  vvaann  CCFFII  vviiaa

wwwwww..ccffii..nnll..  SSiinnddss  kkoorrtt  zziijjnn  ddiiee  ggeeggee--

vveennss  vvoooorr  iieeddeerreeeenn  ttooeeggaannkkeelliijjkk..

CFI meldt verder dat het zich momenteel

ontwikkelt van een bekostigingsorganisa-
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Voor informatie over de WMS, reglemen-

ten en informatiebijeenkomsten, 

zie www.infowms.nl.

Informatie: Jannine Eshuis, 0348-405267,

jeshuis@vosabb.nl of Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Verplichte werkgeversbijdrage
kinderopvang

DDee  EEeerrssttee  KKaammeerr  bbeehhaannddeelltt  oopp  

1122  ddeecceemmbbeerr  hheett  BBeellaassttiinnggppllaann  22000077..

EEeenn  vvaann  ddee  oonnddeerrwweerrppeenn  ddaaaarriinn  iiss  ddee

vveerrpplliicchhttee  wweerrkkggeevveerrssbbiijjddrraaggee  vvoooorr

kkiinnddeerrooppvvaanngg..  VVaannaaff  11  jjaannuuaarrii  bbeettaa--

lleenn  aallllee  wweerrkkggeevveerrss  mmeeee  aaaann  ddee  kkooss--

tteenn  vvoooorr  kkiinnddeerrooppvvaanngg..  DDiitt  zzaall  ppeerr

sseeccttoorr  ggeerreeggeelldd  wwoorrddeenn..  DDee  BBeellaass--

ttiinnggddiieennsstt  ggaaaatt  ddee  wweerrkkggeevveerrssbbiijjddrraa--

ggee  uuiittbbeettaalleenn..

De verplichte werkgeversbijdrage wordt

gefinancierd door de opslag op de door

de werkgever te betalen premie Uitvoe-

ringsFonds Overheidswerknemers (UFO)

te verhogen. De opslag bedraagt 0,28%.

Gratis

voor VOS/ABB-leden

Nieuwsplein
e-mailbrief 

met onderwijsnieuws

van internet

Aanmelden via www.vosabb.nl 



tie naar een servicegerichte uitvoeringsor-

ganisatie voor het onderwijs. Dat houdt in

dat scholen naast goede bekostiging ook

zoveel mogelijk achterliggende informatie

over die bekostiging krijgen.

Die informatie verstrekt CFI via de web-

site. Scholen en hun besturen kunnen in

de toekomst vanuit de bekostigingsbe-

schikking doorklikken naar de bijbehoren-

de regelgeving. Zo wordt het mogelijk om

eenvoudig te controleren of CFI het juiste

bedrag heeft uitbetaald.

Kant en klaar

Dankzij de betere ontsluiting van informa-

tie voor instellingen, kunnen scholen en

hun besturen in de toekomst ook op een

efficiëntere wijze hun administratie inrich-

ten. Zaken die de scholen nu nog zelf

moeten uitzoeken, worden dan kant en

klaar digitaal aangeleverd door CFI.

Iedere belangstellende kan via de website

van CFI naar leerlingtellingen, uitstroom-

gegevens, personeelsgegevens en finan-

ciële cijfers kijken. Niet alleen van de

eigen school, maar ook van alle andere

scholen. Zo kan iedere school vergeleken

worden met andere.

Dat is volgens CFI belangrijk om verbete-

ringen door te voeren.

Het is de bedoeling dat de administratie

voor scholen via internet gemakkelijker

gaat verlopen en dus goedkoper wordt.

Scholen kunnen daardoor meer geld in

het onderwijs steken, meldt CFI. Ook der-

den kunnen naar de gegevens van een

school kijken. Deze openbare informatie

kunnen ouders en leerlingen gebruiken bij

de keuze van een school.

Nieuwe huisvesting

De nieuwe manier van werken vergt grote

veranderingen in de organisatie van CFI.

Een van de veranderingen was de aan-

passing van de werkomgeving. Het totaal

gerenoveerde en opnieuw ingerichte

gebouw in Zoetermeer is nu geschikt voor

flexibel werken. De nieuwe huisvesting is

officieel geopend door staatssecretaris

Bruno Bruins van OCW.


Islamitische scholen scoren
slecht

HHeett  IIssllaammiittiisscchh  CCoolllleeggee  AAmmsstteerrddaamm

((IICCAA))  iiss  hheekkkkeennsslluuiitteerr  iinn  hheett  oonnddeerr--

zzooeekk  SScchhoooollpprreessttaattiieess  22000066  vvaann

TTrroouuww..  OOookk  ddee  IIssllaammiittiisscchhee  SScchhoolleenn--

ggeemmeeeennsscchhaapp  IIbbnn  GGhhaallddoouunn  iinn  RRoott--

tteerrddaamm  ddooeett  hheett  vvoollggeennss  ddee  kkrraanntt

sslleecchhtt..  HHeett  wwaass  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  ddaatt

TTrroouuww  iinnzzaaggee  kkrreeeegg  iinn  ddee  ggeeggeevveennss

vvaann  ddeezzee  ttwweeee  sscchhoolleenn..

De islamitische scholen voor voortgezet

onderwijs in Amsterdam en Rotterdam

laten lage eindexamencijfers zien. Boven-

dien blijven veel leerlingen zitten en staan

opmerkelijk veel docenten onbevoegd

voor de klas. 

Directeur Hassan Bofarid van Ibn Ghal-

doun in Rotterdam erkent in Trouw dat

zijn school, die sinds 2000 bestaat, slecht

presteert. Hij zegt echter ook dat de situ-

atie beter wordt. ‘De eerste lichting scho-

lieren zorgde voor veel problemen. Veel

van hen waren van andere scholen weg-

gestuurd en wij namen ze wel aan. Nu

hebben we een strenger aannamebeleid.

De resultaten zijn al veel beter.’

De scholen die als beste uit het Trouw-

onderzoek naar voren kwamen, zijn Unit 2

en Unit 6 van het Assink Lyceum in Eiber-

gen, de Christiaan Huygensschool in Bar-

neveld, de vestiging Chistoffel van Scho-

lengemeenschap Breda en het Dendron

College in Horst. De laatste school is via

het bestuur Limburgs Voortgezet Onder-

wijs verbonden aan VOS/ABB.

Trouw lette bij de beoordeling van de vo-

scholen onder meer op het aantal boven-

bouwleerlingen uit culturele minderheden

(cumi-leerlingen), het rendement in de

onderbouw en het aantal leerlingen dat

onvertraagd het diploma behaalt. Ook

hield Trouw rekening met het gemiddelde

examencijfer en het inspectieoordeel uit

2005.

Bij dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Onderwijs) staat een link naar Trouw,

waarmee u kunt zoeken op schooltype en

vestigingsplaats.


Katernen bij deze nieuwsbrief

BBiijj  ddeezzee  nniieeuuwwssbbrriieeff  zziitttteenn  ttwweeee

VVOOSS//AABBBB--kkaatteerrnneenn..  DDeezzee  kkaatteerrnneenn

kkuunntt  uu  ttooeevvooeeggeenn  aaaann  ddee  nnuummmmeerrss  

11  ttoott  eenn  mmeett  33  iinn  hheett  ttrraannssppaarraannttee

ppllaassttiicc  ddoooossjjee  ddaatt  wwiijj  uu  eeeerrddeerr  hheebb--

bbeenn  ttooeeggeessttuuuurrdd..

De nieuwe katernen gaan over auteurs-

rechtelijke bijdragen en levensloop, inclu-

sief de nieuwe regeling voor de ouder-

schapsverlofkorting. 

De katernen kunnen worden gedownload

via www.vosabb.nl (publicaties).

Een katern dat nu nog in de maak is, krijgt

u in de loop van het schooljaar.

Informatie: Annelies Schrijver, 

0348-405293, aschrijver@vosabb.nl
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Onderwijs Consumenten 
Organisatie

OOuuddeerrss  eenn  lleeeerrlliinnggeenn  iinn  AAmmsstteerrddaamm

kkuunnnneenn  mmeett  aall  hhuunn  vvrraaggeenn  oovveerr

oonnddeerrwwiijjss  tteerreecchhtt  bbiijj  ddee  OOnnddeerrwwiijjss

CCoonnssuummeenntteenn  OOrrggaanniissaattiiee  ((OOCCOO))..  DDee

hhooooffddssttaadd  hheeeefftt  hhiieerrmmeeee  eeeenn  pprriimmeeuurr..

De Amsterdamse onderwijswethouder

Ahmed Aboutaleb (PvdA) gaf woensdag-

middag in De Balie het startsein voor

OCO. Gemeenteraadslid Karina Schaap-

man (PvdA), die in december 2004 de

basis legde voor de consumentenorgani-

satie, sprak over de voorgeschiedenis.

De website van OCO wil informatie over

onderwijs in Amsterdam begrijpelijk en

toegankelijk presenteren. Op de website

komen antwoorden en oplossingen voor

veelvoorkomende vragen. Onderwijscon-

sumenten kunnen op de website aange-

ven wat zij belangrijk vinden in het onder-

wijs en hoe ze de kwaliteit van de scholen

waarderen.

Op basis van veelvoorkomende vragen

zal OCO knelpunten onder de aandacht

brengen van besturen, politiek en publiek.

De organisatie richt zich op ouders en

leerlingen in het Amsterdamse onderwijs

vanaf de voorschool tot en met het voort-

gezet en middelbaar beroepsonderwijs,

inclusief het speciaal onderwijs.

OCO meldt dat zij als onderwijsconsu-

mentenorganisatie past in de landelijke

ontwikkeling naar meer autonomie voor

scholen, gekoppeld aan een meer vraag-

gericht aanbod.

Zie www.onderwijsconsument.nl 


Shell Young Technical Award

SShheellll  NNeeddeerrllaanndd  eenn  NNEEMMOO  iinn  AAmmsstteerr--

ddaamm  zziijjnn  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  jjoonngg  tteecchhnniisscchh

ttaalleenntt..  ZZee  oorrggaanniisseerreenn  vvoooorr  ddee  oonnddeerr--

bboouuww  vvaann  vvmmbboo,,  hhaavvoo  eenn  vvwwoo  ddee

SShheellll  YYoouunngg  TTeecchhnniiccaall  AAwwaarrdd  22000077..

De deelnemers moeten een apparaat

bouwen dat voor 95% uit oude apparaten

bestaat en ten minste één beweging kan

maken. Een deskundige jury nomineert de

beste teams, die op woensdag 20 juni in

NEMO hun bouwwerken kunnen presen-

teren.

De jury bestaat uit president-directeur

Rein Willems van Shell Nederland, direc-

teur Rob van Hattum van het Nationaal

Centrum voor Wetenschap en Technolo-

gie en directeur Wim Pijbes van de Kunst-

hal in Rotterdam.

Het team met het meest opvallende, func-

tionele apparaat wint de Shell Young

Technical Award 2007 en gaat naar het

Cité des Sciences in Parijs. Het team dat

de originaliteitprijs wint, gaat naar het

Museum Jean Tinguely in Basel.

Bovendien krijgen alle genomineerden

een NEMO Paspoort voor een jaar gratis

toegang tot het Amsterdamse techniek-

en wetenschapsmuseum.

Deelname aan de Shell Young Technical

Award is gratis en staat open voor teams

van vier tot zes leerlingen onder begelei-

ding van een docent.

Inschrijven kan tot 15 februari via

www.shellyoungtechnicalaward.nl.
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