
Jeugdwerkloosheid heeft duizenden leer-

werkplaatsen gerealiseerd. In totaal zijn

het er 25.000. ‘Het gaat dus goed en nu

moeten we zorgen dat het doorgaat. Nog

veel meer vmbo-scholen kunnen leer-

werktrajecten aanbieden. Bedrijfsleven en

onderwijs moeten samenwerken.We heb-

ben niks aan moties in de Tweede Kamer,

we moeten het gewoon doen’, aldus Her-

mans.

Het gesprek met Hermans was het sluit-

stuk van de algemene ledenvergadering,

waarin eerder de notulen, de begroting

voor 2006 en de financiële verantwoor-

ding over 2004 waren goedgekeurd. De

leden stemden in met een minimale con-

tributieverhoging van 6 en 7 cent, respec-

tievelijk voor vo en po. Verder werd een

statutenwijziging goedgekeurd om de

werkgeverstaken voor het primair onder-

wijs over te hevelen naar de Werkgevers-

vereniging Primair Onderwijs (WvPO) die

in de zomer is opgericht.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl
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Bijlage: 
Verzekeringsaanbod

Onderwijs en bedrijfsleven hebben

heel wat raakvlakken. Dat werd snel

duidelijk toen voorzitter Loek Her-

mans van brancheorganisatie MKB-

Nederland tijdens de algemene

ledenvergadering in gesprek ging

met leden van VOS/ABB.

Hermans, oud-minister van Onderwijs,

trok parallellen tussen het bedrijfsleven en

het onderwijs. MKB-Nederland onder-

zoekt de mogelijkheden tot samenwerking

met de werkgeversorganisatie VNO-NCW,

terwijl VOS/ABB in een proces tot sector-

vorming in het onderwijs zit.

’Een krachtige organisatie is van belang,

omdat die in politiek Den Haag veel meer

kan bereiken dan allemaal kleine clubjes

apart’, aldus Hermans. ‘Als je maar einde-

loos onderling blijft discussiëren, laat je

de beslissingen over aan de politiek en

dan gebeurt er uiteindelijk iets wat je alle-

bei niet wilde’.

Leer-werkplaatsen

Zowel MKB-Nederland als de Taskforce
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Loek Hermans pleit voor samenwerking
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Voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland tijdens de ALV in Woerden




Sectororganisatie in oprichting 

De Sectororganisatie Voortgezet

Onderwijs is in oprichting. Het start-

sein daarvoor is op 17 november

gegeven. Het Werkgeversverbond

Voortgezet Onderwijs (WVO) is

gevraagd om als instrument te die-

nen voor de totstandkoming van de

sectororganisatie.

Onder verantwoordelijkheid van het WVO

wordt in het komend halfjaar gewerkt aan

de daadwerkelijke totstandkoming van de

sectororganisatie. Naar verwachting vindt

de oprichting plaats in maart 2006, waarna

de organisatie in 2007 operationeel kan

zijn. Deze nieuwe organisatie zal zich rich-

ten op de belangenbehartiging en dienst-

verlening met betrekking tot werkgeversza-

ken, sectorbeleid en managementzaken.

De besturenorganisaties, waaronder

VOS/ABB, zijn al in het voorbereidend

stadium geraadpleegd. VOS/ABB heeft

zich van meet af aan een uitgesproken

voorstander van een brede sectororgani-

satie getoond, maar de overige besturen-

organisaties lieten weten dat zij profielge-

bonden belangen zelf willen blijven

behartigen. Daarop heeft het WVO, die

eerder is opgericht voor de belangenbe-

hartiging in de sector op het gebied van

arbeidsvoorwaarden, besloten zelf de

oprichting van de sectororganisatie ter

hand te nemen.

Geleidelijke overgang

Voor VOS/ABB betekent dit dat we ons

het komende jaar zullen profileren als een

sterke belangenbehartiger en dienstverle-

ner voor het openbaar en algemeen toe-

gankelijk onderwijs. Onze conclusie is dat

er geen snelle, maar een meer geleidelijke

overgang zal komen naar een brede sec-

tororganisatie. 

VOS/ABB blijft bereid om samen te wer-

ken met de sectororganisatie in oprich-

ting. ‘Onze intentie blijft dezelfde: wij wil-

len nog steeds komen tot één sterk geluid

voor de gehele sector. Maar kennelijk is

het voorlopig nodig om naast de sectoror-

ganisatie in oprichting andere organisaties

in stand te houden voor deelbelangen.

Dat zal VOS/ABB dan ook krachtig blijven

doen’, aldus VOS/ABB-directeur Philip

Geelkerken.

In de  komende periode zal het WVO een

stuurgroep samenstellen, die de oprich-

ting van de sectororganisatie verder uit-

werkt in een beleidsplan en conceptstatu-

ten. De stuurgroep bestaat uit

bestuurders en schoolleiders. Het is de

bedoeling dat het WVO en Schoolma-

nagers_VO in de op te richten organisatie

zullen opgaan. Een uitgebreid verslag van

de oprichtingsvergadering staat op

www.werkgeversverbond.nl. 

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl



Tweede Fase: bewaar positieve
elementen

‘De negatieve berichtgeving over de

Tweede Fase overheerst, terwijl er

juist ook veel positieve punten zijn te

noemen. Minister Maria van der 

Hoeven mag met haar vernieuwings-

plannen positieve elementen niet

overboord gooien. Bovendien moet

ze oppassen dat de scholen niet wéér

te maken krijgen met een grondige

koerswijziging.’ Dat zegt VOS/ABB-

directeur Philip Geelkerken.

‘De recente berichtgeving in de media

over het evaluatierapport ‘Zeven jaar

Tweede Fase, een balans’ was veel te

negatief. Uit het rapport dat de minister in

oktober naar de Tweede Kamer heeft

gestuurd, blijkt onder meer dat de alge-

mene vaardigheden van de studenten zijn

verbeterd. Zij vinden zelf dat ze veel beter

functioneren dan de laatste lichting

vwo’ers oude stijl. Veel opleiders zijn het

met hen eens. Een ander positief punt is

dat na de invoering van de Tweede Fase

meer leerlingen kiezen voor de ‘koninklijke

weg’. Dit leidt tot minder uitval’, aldus

Geelkerken op www.vosabb.nl.

Hij vervolgt: ‘Het is jammer dat deze

belangrijke positieve punten in de media

nauwelijks aan bod zijn gekomen. Er werd

vooral bericht over het vermeende gebrek

aan vakkennis van studenten, terwijl het

rapport dit beeld nauwelijks bevestigt. Uit

de evaluatie komt naar voren dat slechts

een deel van de opleiders in het hoger

onderwijs vindt dat de vakkennis minder

is geworden. Een aanzienlijk deel vindt dit

helemaal niet.’

‘De vrees bestaat dat de negatieve aspec-

ten uit het evaluatierapport ten onrechte

de boventoon voeren, ook bij de wens van

de minister om de Tweede Fase op de

schop te nemen. Ik hoop dat Van der Hoe-

ven inziet dat haar drang tot verbetering er

niet toe mag leiden dat positieve ontwik-

kelingen tot staan worden gebracht. Dat

zou zonde zijn’, aldus Geelkerken.

‘Ten slotte wijs ik er op dat de scholen al

zelf massaal de gelegenheid benutten om

de inrichting van de Tweede Fase te eva-

lueren en waar nodig aan te passen. Dit

mag men verwachten van een sector die

te maken heeft met een groeiende auto-

nomie. Ik hoop dan ook dat de vernieu-
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wingsdrang van OCW eigen initiatieven

van scholen niet zal dwarsbomen.’

Meer over de vernieuwingsplannen van

OCW op www.vosabb.nl

(dossier: Tweede Fase).

Informatie: Ritske van der Veen, 

06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl


Motie kosteloos onderwijs 
aangenomen

Met algemene stemmen heeft de

Tweede Kamer de motie over koste-

loos onderwijs aangenomen. Dat

betekent dat de Kamer wil dat minis-

ter Maria van der Hoeven van OCW

onderzoekt of en hoe er een vergoe-

ding voor leermiddelen opgenomen

kan worden in de lumpsumbekosti-

ging van het voortgezet onderwijs.

De motie was ingediend door PvdA, SP,

ChristenUnie en SGP. Zij kwamen daar-

mee omdat de minister van Onderwijs in

een eerder stadium zei dat ze tegen beko-

stiging van schoolboeken is. 

De vier partijen vinden dat Nederland, net

als andere Europese landen, toe moet

naar kosteloos onderwijs, in die zin dat

vo-scholen net als basisscholen de

schoolboeken voor hun leerlingen kopen.

Tot nu toe moeten in Nederland de ouders

de schoolboeken betalen, en die kosten

rijzen de pan uit.

Politici én VOS/ABB denken dat de kosten

beperkt kunnen worden als de scholen zelf

de boeken betalen. Zij moeten daarvoor dan

wel budget krijgen via de lumpsumbekosti-

ging. Tot nu toe zei minister Van der Hoeven

dat dat veel te duur zou worden, maar gede-

gen onderzoek is nog niet gedaan.

Volgens de motie moet de minister de

mogelijkheden nu serieus onderzoeken. Dat

onderzoek moet zo breed mogelijk zijn,

want ook reiskosten voor scholieren onder

de 18 jaar komen erbij aan de orde. Pas dan

kun je spreken van kosteloos onderwijs, vin-

den PvdA, SP, ChristenUnie en SGP.

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222,

bverheijen@vosabb.nl


Steun voor asielzoekersmanifest

Het manifest voor een nette behande-

ling van asielzoekersleerlingen is

ondertekend door bijna 3900 mensen.

Dat meldt mede-initatiefnemer Henk

de Haan van het PENTA college CSG

De Oude Maas in Spijkenisse. De

actie kreeg steun van onder meer alle

organisaties voor bestuur en manage-

ment, waaronder VOS/ABB. Het mani-

fest is afgelopen dinsdag overhandigd

aan de Vaste Kamercommissies voor

Justitie en Onderwijs.

In het manifest staat dat kinderen van uit-

geprocedeerde asielzoekers niet zomaar

midden in het schooljaar of tijdens de

examenperiode mogen worden opgepakt

om het land te worden uitgezet. De

ondertekenaars dringen er bij minister

Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en

Integratie op aan om te wachten met

eventuele uitzetting totdat de betrokken

leerlingen hun onderwijsloopbaan met

een diploma hebben afgerond. Het mani-

fest is ondertekend door 264 onderwijsor-

ganisaties, ongeveer 600 docenten en

circa 3000 leerlingen.

In een brief aan de Vaste Kamercommissies

voor Onderwijs en Justitie wordt het huidige

uitzetbeleid ‘een brute handelwijze’

genoemd die ‘voor betrokken kinderen,

maar zeker ook voor de achterblijvende

klasgenoten een onverantwoord grote

impact’ heeft. Het manifest wijst erop dat het

veelal gaat om leerlingen die al vijf of tien jaar

in Nederland zijn. ‘Juist deze leerlingen

behoren tot de groepen die hun uiterste best

doen om de taal te leren en in de samenle-

ving te integreren. Voorzien van een afgeron-

de opleiding kunnen deze leerlingen iets

betekenen voor de opbouw van hun land.’ 

Het novembernummer van Over Onder-

wijs gaat uitgebreid in op de kwestie door

de situatie te belichten op het Stellingwerf

College in het Friese Oosterwolde. Deze

school moest afscheid nemen van een

groep asielzoekersleerlingen toen het

asielzoekerscentrum in het nabijgelegen

Appelscha dichtging.

De kwestie kwam afgelopen zondag aan

de orde op een symposium in Amsterdam

in het kader van de internationale Dag van

de Rechten van het Kind.

Zie www.asielzoekerskinderen.nl

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Vmbo-programma’s via 
regio-arrangement

Scholen kunnen toestemming krijgen

om met ingang van 1 augustus 2006

te beginnen met nieuwe beroepsge-

richte programma’s in het vmbo.

Daarvoor moeten scholen met hun

partners in de regio afspraken maken

in een regionaal arrangement. 

OCW heeft altijd 1 augustus 2006 als

streefdatum aangehouden, waarop nieuwe
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programma’s in het vmbo een reguliere

status krijgen. Hierbij gaat het onder meer

om intersectorale programma’s als tech-

niek-breed, sport, dienstverlening en veilig-

heid en ict-route. Het lukt echter niet om

deze op dit moment nog experimentele

programma’s tijdig in het reguliere bestel

op te nemen. De noodzakelijke aanpassing

van de WVO, examenregeling, bekosti-

gingsregeling en dergelijke vergt meer tijd. 

Als overbrugging is in overleg met OCW de

afspraak gemaakt dat scholen die de expe-

rimentele opleidingen met ingang van 1

augustus 2006 willen aanbieden, daarvoor

toestemming kunnen krijgen via een regio-

naal arrangement dan wel via aanvulling

van een reeds vastgesteld regionaal arran-

gement. Dit arrangement dient dan voor 1

maart 2006 bij CFI te worden ingediend. 

Op korte termijn zal OCW een aanvulling

van de beleidsregel  ‘Regionale arange-

menten’ opstellen en publiceren, waarin de

verdere procedure en randvoorwaarden

zullen worden opgenomen. Zodra die tekst

er is, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl



Handreiking voor werving
bestuursleden

Toenemende autonomie in het onder-

wijs vraagt een krachtig bestuur. 

Het vormen van zo’n krachtig

bestuur begint bij de werving en

selectie van bestuursleden. Voor

deze fase heeft VOS/ABB een hand-

reiking opgesteld die de procedure

rond werving en selectie van

bestuursleden terugbrengt tot een

helder en transparant proces.

Vele scholen in het openbaar onderwijs

werken aan of hebben al een vorm van

verzelfstandigd schoolbestuur. Zij staan

vaak voor de vraag: hoe komen we aan

goede bestuursleden? 

Duidelijkheid bij de werving en selectie

van bestuursleden kan een hulpmiddel

zijn. Daarom is een handreiking opge-

steld. Het is beslist geen verplicht regle-

ment. Het toepassen van de handreiking

waarborgt dat de werving en selectie hel-

der en transparant verloopt, ook waar het

gaat om bestuursleden die via coöptatie

worden voorgedragen. 

In de conceptcode ‘Goed onderwijsbe-

stuur’ van VOS/ABB is in de paragraaf

‘Onafhankelijk bestuur’ een bepaling

opgenomen (nr. 5.2) die aangeeft dat de

werving en selectie van bestuursleden bij

voorkeur geschiedt via een open proce-

dure. De handreiking geeft daar vorm en

inhoud aan. 

De beleidsnotitie ‘Governance in het

onderwijs’ van 7 juli jongstleden geeft ook

het belang aan van een heldere regeling

met behulp waarvan bestuursleden wor-

den benoemd. Deze notitie vindt u op

www.vosabb.nl (dossier: Bestuur en

management/governance). 

Voor ondersteuning bij werving en selectie

van bestuursleden, bijvoorbeeld bij het

opstellen van een bestuurdersprofiel of

het leveren van een technisch voorzitter

voor een benoemingsadviescommissie,

kunt u terecht bij VOS/ABB Consulting:

0348-405233.

De handreiking kunt u downloaden vanuit

de rechterkolom naast dit artikel op

www.vosabb.nl (dossiers: Verzelfstandi-

ging, Governance). 

Informatie Janine Eshuis: 0348-405267,

jeshuis@vosabb.nl


Overgangsbudgetten Vf/Pf

Per 1 januari 2006 treedt het voortge-

zet onderwijs uit het Vervagingsfonds

(Vf) en per 1 januari 2007 ook uit het

Participatiefonds (Pf). Voor vervan-

gingsrisico’s ontvangen schoolbestu-

ren in het vo eenmalig 42.000 euro

per bestuur en voor wachtgeldrisi-

co’s eenmalig 16.000 euro per

bestuur.

Het uittreden uit het Vf betekent dat

schoolbesturen in het voortgezet onder-

wijs financieel direct verantwoordelijk

worden voor de vervangingsuitgaven. 

Zij worden wat dit betreft volledig eigen

risicodrager. Scholen bepalen zelf hoe ze

daarmee willen omgaan. 

De minister heeft een overgangsbudget

toegezegd van in totaal 13,8 miljoen euro

ten behoeve van de decentralisatie van

vervangingsuitgaven. Dit bedrag wordt

direct uitbetaald aan de schoolbesturen.

Dit resulteert in een bedrag van 42.000

euro per bestuur.

Wachtgeld

Per 1 januari 2007 worden schoolbesturen

deels (25%) eigen risicodrager van de

wachtgelduitgaven. Voor de resterende

75% zullen de wachtgelduitgaven tussen

de schoolbesturen worden verevend. Dit

zogenoemde vereveningsmodel houdt

een zekere mate van risicospreiding in. 

Uitvoeringsorganisatie CFI is momenteel

bezig dit model vorm te geven. Ook voor

de decentralisatie van de wachtgelduitga-

ven stelt de minister een overgangsbud-
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met terugwerkende kracht tot in 2003

als gevolg van een functieherwaardering

voor een bepaalde groep werknemers.

* De werkgever betaalt de volledige kos-

ten van de verhoging van ouderdoms-

pensioen, nabestaandenpensioen en

fpu. Daarbij komt nog een opslag en

rentevergoeding.

* De werkgever machtigt ABP voor auto-

matische incasso.

* Herziening van het jaarinkomen 2004

geldt voor alle werknemers die bij de

functieherwaardering betrokken waren.

* Het verzoek tot herziening van het jaar-

inkomen 2004 voor een bepaalde groep

werknemers is eenmalig.

Voor meer informatie kunt u de advies-

desk van ABP bellen. Op werkdagen

bereikbaar, van 08.30 tot 17.00 uur: 

045-5796579. 

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30–12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Problemen met rugzakje en
V(S)O

Ouders van leerlingen met een handi-

cap, ziekte of stoornis kunnen nog

onvoldoende kiezen of zij hun kind

speciaal dan wel regulier onderwijs

laten volgen. Dat staat in een rapport

van de Advies Commissie Toelating

en Begeleiding (ACTB) dat minister

Maria van der Hoeven onlangs heeft

aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Ouders ondervinden vooral problemen als

hun kind naar het voortgezet (speciaal)

onderwijs wil. Voor zeer moeilijk lerende

kinderen met gedragsproblemen en voor

kinderen met een aan autisme verwante

stoornis (ASS) is nauwelijks geschikt

onderwijs te vinden of zijn er lange wacht-

lijsten. Veel van deze kinderen komen

noodgedwongen thuis te zitten.

Daarnaast constateert de ACTB dat zorg-

leerlingen nog lang niet altijd terecht kun-

nen op reguliere scholen. De Regeling

leerlinggebonden financiering (lgf) maakt

het op papier mogelijk om deze leerlingen

in de vorm van het zogenoemde rugzakje

aanvullende middelen te geven, zodat ze

naar een gewone school kunnen. In de

praktijk blijkt dat echter zeer moeizaam.

Het volledige rapport van de ACTB staat

in de rechterkolom naast dit artikel op

www.vosabb.nl (dossier: WSNS).

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl



Voortgezet onderwijs verkleurt

In de vier grote steden zijn niet-wes-

terse leerlingen in de meerderheid op

bijna de helft van de scholen voor het

voortgezet onderwijs. Landelijk

gezien is dat bij een op de tien scho-

len het geval. Dat meldt het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Nederlandse scholen voor voortgezet

onderwijs telden in het schooljaar 2004-

2005 gemiddeld 14% niet-westers

allochtone leerlingen. In de vier grote ste-

den was dat gemiddeld 45%. Bij bijna de

helft van de schoolvestigingen in de vier

grote steden lag dit percentage boven de

50. Bij een kwart was het meer dan 80%.
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get ter beschikking van 5,4 miljoen euro.

Dit resulteert in 16.000 euro per bestuur.

Kleine besturen

De positie van kleine schoolbesturen was

ook voor de Tweede Kamer een belangrijk

element bij de decentralisatie van vervan-

gings- en wachtgelduitgaven. De risico’s

zijn voor een klein bestuur verhoudings-

gewijs groter dan voor een groot bestuur.

Daarom wordt bij de toedeling van het

budget rekening gehouden met het ver-

schil in risico door kleine schoolbesturen

precies hetzelfde bedrag toe te kennen

als grote.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Herziening jaarinkomen 
functiewaardering

Het Algemeen Burgerlijk Pensioen-

fonds (ABP) corrigeert het jaarinko-

men over 2004 met terugwerkende

kracht tot in 2003, als een groep

werknemers bij een functiewaarde-

ringstraject salarisverhoging heeft

gekregen. Hierdoor stijgt het pen-

sioen dat de werknemers tot 1 janu-

ari 2004 onder het eindloonsysteem

hebben opgebouwd. 

Het ABP heeft dit onlangs besloten op

verzoek van werkgevers. Als iets derge-

lijks in uw school heeft gespeeld, dan

kunt u dit voor uw werknemers regelen. 

Er geldt wel een aantal voorwaarden:

* Het functieherwaarderingstraject begon

vóór 1 januari 2004.

* Er is een salarisverhoging toegekend



Uit de cijfers van het CBS komt duidelijk

naar voren dat autochtone leerlingen

vaker havo en vwo volgen, terwijl niet-

westerse leerlingen vaker naar de basis-

en kaderberoepsgerichte leerwegen van

het vmbo gaan.

Meer informatie op www.cbs.nl


Leermiddelen nieuwe 
onderbouw

De invoering van de nieuwe onder-

bouw in het voortgezet onderwijs,

die de basisvorming vervangt, leidt

tot nieuwe leermiddelen. Wat zijn er

voor nieuwe leermiddelen en wat zijn

de didactische gevolgen? Over dat

thema worden in januari en februari

vier conferenties gehouden.

Elke conferentie biedt een uitgebreid pro-

gramma voor alle leergebieden en vakken,

met schoolbrede thema’s. Deelnemers

hebben de keuze uit 60 workshops met

‘good practice’-verhalen van scholen die

al ervaring hebben opgedaan met nieuwe

leermiddelen in de onderbouw. Ook zijn er

productpresentaties en is er een informa-

tiemarkt. 

Data en locaties:

18 januari: Zwolle, 

Nieuwe Buitensociëteit

25 januari: Eindhoven, 

Koningshof Veldhoven

31 januari: Rotterdam, 

Beurs WTC

7 februari: Utrecht, 

Jaarbeurs Congrescentrum

Het programma begint steeds om 14.30

en duurt tot 19.30 uur. De kosten zijn 49

euro per persoon. De conferenties worden

georganiseerd door de projectgroep

Onderbouw-VO en de GEU, de bran-

cheorganisatie van educatieve uitgeverij-

en. Een overzicht van de workshops staat

op www.leermiddelenOVO.nl. Daar kunt u

zich ook aanmelden. 


Aanpak van ‘cyberpesten’

Stichting De Kinderconsument kan

scholen ondersteunen bij de strijd

tegen ‘cyberpesten’. Met speciale

workshops, trainingen en ouderavon-

den betrekt de stichting leerlingen,

leerkrachten en ouders bij de aanpak

van pesten via internet, msn en

mobiele telefoons.

Leerlingen kunnen last hebben van peste-

rijen via de nieuwe media. De Kindercon-

sument geeft niet alleen voorlichting over

mogelijkheden om de pesterijen technisch

te stoppen, maar geeft ook aan wanneer

er aangifte moet worden gedaan. Daar-

naast wordt er een aanzet gegeven tot

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de

school als gemeenschap. 

Volgens De Kinderconsument is die geza-

menlijke verantwoordelijkheid de sleutel

tot het zoveel mogelijk terugdringen van

pesten en dus ook van cyberpesten. In

het eerste kwartaal van het huidige

schooljaar zijn op een aantal scholen

pilots verricht. Vanaf januari kunnen ook

andere scholen in het voortgezet onder-

wijs een beroep doen op het speciale

anticyberpestpakket met de titel ‘Pesten

is laf! Cyberpesten is nog laffer!’

Zie www.pestenislaf.nl
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