
werking tussen docenten en het ontwik-

kelen van nieuwe onderwijsvormen. Dit is

nodig om de nieuwe onderbouw vorm te

geven, die een andere manier van lesgeven

vereist.

Volgens de onderwijsorganisaties is de

bandbreedte in de onderwijstijd van be-

lang, omdat scholen daarmee de ruimte

krijgen om op basis van eigen beleids-

keuzes het onderwijs in te richten op 

de manier die het best aansluit bij de

eigen situatie en ambitie. De organisaties

willen de scholen daarbij helpen door

voorlichting en good practice aan te 

reiken.

De brief is ondertekend door VOS/ABB,

VBS, Schoolmanagers_VO, KBVO, 

Besturenraad en AOC Raad. 

U kunt de brief downloaden uit de rechter-

kolom van dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: brieven aan de Tweede Kamer).

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl
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Bijlage: 
Wereldnieuws

Scholen in het voortgezet onderwijs

moeten de ruimte krijgen bij de invul-

ling van de onderwijstijd en niet wor-

den vastgepind op 39 lesweken per

schooljaar. Dat vinden de onderwijs-

organisaties, die onlangs met minister

Maria van der Hoeven van OCW een

nieuwe definitie van onderwijstijd

overeen zijn gekomen. 

Die nieuwe definitie van onderwijstijd

houdt in dat scholen ook tijd moeten 

hebben om hun onderwijs te ontwikkelen

en verbeteren. Daarom moet er een zekere

bandbreedte in de onderwijstijd mogelijk

zijn. Dat schrijven de onderwijsorganisaties

in een brief aan de Vaste Kamercommis-

sie voor Onderwijs.

Nieuwe onderbouw

De Tweede Kamer wil dat vo-scholen

minimaal 39 van de 40 lesweken lesgeven,

terwijl de minister een minimum wil stellen

van 38 weken. Dan hebben de scholen

een bandbreedte van twee weken, die 

ze kunnen invullen met scholing, samen-
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Leergangen financieel 
management

VOS/ABB Consulting organiseert 

in het najaar twee leergangen over

financieel management in het voort-

gezet onderwijs. Senior consultant

Ben Verheijen benadrukt het belang

van deze leergangen. ‘Een goede

administratieve organisatie vormt de

basis voor een succesvolle planning

en controlcyclus.’ Wie zich snel

inschrijft, krijgt 50 euro korting.

De ene leergang beslaat drie dagen en

richt zich op eindverantwoordelijken,

zoals directeuren, rectoren en bestuurs-

managers. De andere leergang, bedoeld

voor financiële staf- en beleidsmede-

werkers, duurt vijf dagen.

De leergangen hebben elk een andere

insteek, legt Verheijen uit. 

‘Bij de leergang voor de managers staat

centraal: hoe vertaal ik beleid in bud-

gettering? Het gaat vaak om het maken

van keuzes. Dat is iets waar scholen

moeite mee hebben.’ 

De leergang voor de financiële staf- en

beleidsmedewerkers gaat meer over de

operationele kant. ‘Het is noodzakelijk om

te weten hoe strategische beleidskeuzes

tot stand zijn gekomen.’ Deze doelgroep

moet zicht hebben op de planning en

weten hoe een begroting meerjarig in

elkaar steekt.

Beide leergangen worden verzorgd door

Ben Verheijen en zijn collega Ton Leinse

van VOS/ABB Consulting, samen met

zelfstandig adviseur Cock Raaijmakers.

Hij heeft als schoolleider van het Midveld

College in Dordrecht veel ervaring met

financieel en algemeen schoolmanagement.

De driedaagse leergang is op dinsdag 

3 en woensdag 4 oktober, met een terug-

komdag op woensdag 8 november. De

locatie is hotel-restaurant Nol in ’t Bosch

in Wageningen. De kosten bedragen 1475

euro per persoon. 

De vijfdaagse leergang is op dezelfde

locatie. De data zijn donderdag 28 en 

vrijdag 29 september, donderdag 2 en

vrijdag 3 november en donderdag 14

december. Deze leergang kost 1975 euro

per deelnemer. De bedragen zijn inclusief

lunches, diner(s), hotelovernachting(en) 

en cursusmateriaal.

Snelle beslissers

Bij inschrijving voor 15 mei geldt voor

beide leergangen een korting van 50 euro

per persoon. Informatie over inschrij-

vingsmogelijkheden staat op www.

vosabbconsulting.nl (Kenniscentrum).

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl 


Verzelfstandiging gaat meestal
goed

‘Het is jammer dat het NOS-Journaal

zo eenzijdig berichtte over de ver-

zelfstandiging van het openbaar

onderwijs.’ Dat meldt VOS/ABB-

directeur Philip Geelkerken in een

commentaar op www.vosabb.nl. 

‘Met kromme tenen heb ik dit item in 

het journaal gevolgd. Er werd totaal geen

gebruik gemaakt van genuanceerde infor-

matie van onze kant. En dat terwijl ik de

journaliste in kwestie een dag eerder zelf

uitvoerig heb geïnformeerd over de stand

van zaken’, aldus Geelkerken.

‘Het NOS-journaal bleef steken bij ver-

meende nadelige gevolgen van verzelf-

standiging voor de individuele scholen. 

Zo zou er door geldgebrek vanwege een

te geringe bruidsschat op grote schaal

sprake zijn van achterstallig onderhoud

aan gebouwen. AVMO-voorzitter Martien

Hietbrink maakte hier melding van, onder

meer naar aanleiding van een publicatie

over dit onderwerp in het Onderwijsblad

van de AOb.’ 

Geelkerken vervolgt: ‘VOS/ABB herkent

zich niet in het negatieve beeld dat is

geschetst. Wij juichen de verzelfstandiging

van het openbaar onderwijs juist van

harte toe. Gezien de sneltreinvaart waar-

mee op dit moment het aantal verzelf-

standigingsprocessen plaatsvindt, wordt

dit door veel gemeenten en bestuurs-

organen in het openbaar onderwijs zicht-

baar onderschreven.’

Bruidsschat

‘De bruidsschat is een delicaat thema, 

zo blijkt ook uit veel vragen die wij krijgen

van onze leden. Onze consultants worden

regelmatig gevraagd om deze processen

in goede banen te leiden. En veelal met

succes! Die nuance is helaas – ondanks

mijn aandringen bij de journaliste – niet 

in beeld gebracht. Er zijn gelukkig veel

gemeenten – en dat is toch echt het

merendeel – waar de verzelfstandiging

van het openbaar onderwijs goed ver-

loopt.’ 

‘Natuurlijk valt niet te ontkennen dat in

een aantal gevallen sprake is van finan-

ciële tekortkomingen. In sommige geval-

len is er ook inderdaad sprake van een

bruidsschat die geen recht doet aan de

gerechtvaardigde wensen en voorzieningen

die getroffen moeten worden om het
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openbaar onderwijs echt op eigen benen

te laten staan. Het is ook niet voor niets

dat VOS/ABB zich in deze onderhande-

lingsprocessen inspant voor betere

afspraken over de overheveling van

gemeentelijke gelden. Maar ook de rijks-

overheid, zo heeft VOS/ABB al meerdere

malen laten weten, zou hiervoor meer

geld moeten uittrekken’, zegt Geelkerken. 

‘Een andere suggestie die in het journaal

werd gewekt, is dat door de verzelfstan-

digingsprocessen nieuwe bestuurslagen

worden gecreëerd waardoor er minder

geld zou worden aangewend voor de

exploitatie van de scholen. VOS/ABB wijst

in dit verband op een recent onderzoek

dat is gedaan naar de inrichting van het

bovenschoolse managementbureaus,

waaruit blijkt dat er helemaal geen sprake

is van buitensporige uitgaven op dit

gebied.’ 

Gelederen sluiten

‘Ik vind het ronduit jammer dat diverse

organisaties die zo op het eerste oog het

beste voor hebben met het openbaar

onderwijs, door hun inspanningen om

zaken aan de orde te stellen, hiermee juist

het tegenovergestelde bereiken. Door

onvoldoende nuance aan te brengen in dit

soort berichten – en dat mag je vaak de

journalist nog niet eens kwalijk nemen –

wordt een beeld van het openbaar onder-

wijs geschetst dat geen recht doet aan de

werkelijkheid. Ook in dit opzicht zou het

geen kwaad kunnen als we de gelederen

sluiten en een gezamenlijke strategie uit-

stippelen om het imago van het openbaar

en algemeen toegankelijk onderwijs in

positieve zin te beïnvloeden. Daarvoor wil

ik me sterk maken!’

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl 


Samenwerkingsschool stap
dichterbij

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer

met grote meerderheid ingestemd

met het voorstel artikel 23 van de

Grondwet aan te passen. Deze wijzi-

ging maakt het mogelijk in de onder-

wijswetten de samenwerkingsschool

te regelen. De volgende stap is dat

de regering met een concreet voor-

stel komt tot aanpassing van die

onderwijswetten.

Een samenwerkingsschool verzorgt bin-

nen één onderwijsinstelling zowel open-

baar als bijzonder onderwijs. Daar is nu

geen wettelijke regeling voor. Omdat er

jarenlang een discussie is gevoerd over

de vraag of artikel 23 van de Grondwet

het wel toelaat de samenwerkingsschool

wettelijk te regelen, heeft in 2001 het

toenmalige kabinet het initiatief genomen

duidelijkheid te scheppen. 

De regering begon destijds het proces 

om artikel 23 van de Grondwet zodanig

aan te passen dat er in ieder geval geen

grondwettelijke blokkade is voor de

samenwerkingsschool. Een grondwets-

wijziging is een proces van lange adem.

Er zijn twee zogenoemde lezingen nood-

zakelijk. Dat wil zeggen dat twee opeen-

volgende parlementen met de wijziging

moeten instemmen. Tijdens de tweede

lezing is zowel in de Tweede als in de 

Eerste Kamer een tweederde meerderheid

nodig. 

Het in 2001 ingezette proces is onlangs

afgerond. Op 14 maart stemde de Eerste

Kamer, met uitzondering van de fracties

van SGP en ChristenUnie, in tweede

lezing vóór het voorstel.

Volgende stap

Het feit dat de Grondwet nu is gewijzigd,

betekent nog niet dat op korte termijn 

de samenwerkingsschool formeel is ge-

regeld. De bestuurlijk-juridische vorm

ervan moet nu in de onderwijswetten

(WPO, WEC en WVO) worden uitgewerkt.

De volgende stap is om in deze wetten

een regeling van de samenwerkings-

school op te nemen. Minister Maria van

der Hoeven van OCW heeft toegezegd

een wetsvoorstel op korte termijn bij de

Tweede Kamer in te dienen.

Meer over de samenwerkingsschool 

op www.vosabb.nl (dossier: bestuur &

management).

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl 


Aanvulling praktijkgerichte 
leeromgeving

De aanvragen voor de zogenoemde

standaardbijdrage zijn inmiddels

door Cfi verwerkt. De scholen heb-

ben daarover bericht ontvangen en

het geld is in de meeste gevallen al

uitgekeerd. Als de bijdrage echter

onvoldoende is voor voorgenomen

ingrepen op huisvestingsgebied, kan

een aanvulling worden aangevraagd.

De aanvulling mag in tegenstelling tot de

standaardbijdrage niet voor de aanschaf

van inventaris of investeringen in nieuw-

bouw worden ingezet. De aanvullende

regeling is feitelijk bedoeld voor die

gebouwen waar aanpassing hoge kosten

met zich meebrengen en vervangende

nieuwbouw geen optie is. 

De omvang van de vergoeding is geba-

seerd op een kostenbegroting die het
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Uitnodiging 
rondetafelgesprek

Voor bestuurders/
toezichthouders

Onderwerp: 

Code Goed Onderwijsbestuur 

en ontwerp-beloningsleidraad 

28 en 30 maart in Woerden 

17.00-20.00 uur 

www.vosabb.nl 

bestuur moet opstellen. Bij de toeken-

ning ervan wordt de al ontvangen stan-

daardbijdrage verrekend. Daarbij wordt

niet uitgegaan van de eerder door de

school ontvangen bijdrage, maar van 

de landelijk gemiddelde bezetting per

sector. Dit resulteert in de volgende

aftrekposten:

- techniek met drie of meer afdelingen:

216.000 euro

- techniek met een of twee afdelingen:

38.000 euro

- landbouwafdeling: 50.000 euro

- zorg en welzijn: 162.000 euro

- economie: 108.000 euro

- praktijkonderwijs: 64.000 euro

De onderbouwing van de aanvraag zal

vooral inzicht moeten bieden in de op-

bouw van de kosten, waarbij duidelijk

moet zijn waarom de kosten niet kunnen

worden gedekt uit de standaardbijdrage. 

Bij de begroting kunnen alleen de kosten

voor ‘gebouwelijke’ aanpassingen worden

betrokken en niet de kosten voor de aan-

schaf van inventaris. De vergoeding

bedraagt niet meer dan 60% van de

begrote kosten. Het is dan ook niet zinvol

om een extra bijdrage aan te vragen als

de begrote kosten lager zijn dan 100/60e

van de hierboven genoemde bedragen

voor de aftrekposten.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Gezondste schoolkantine 
krijgt 10.000 euro

Scholen die werk maken van een

gezonde kantine, kunnen meedingen

naar de Stimuleringsprijs Gezonde

Schoolkantine. Dit is een initiatief

van het Voedingscentrum in samen-

werking met de ministeries van OCW,

LNV, VWS en VROM. De winnaar

krijgt 10.000 euro. De tweede en

derde prijs zijn respectievelijk 4000

en 1000 euro.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs

hebben een informatiepakket ontvangen

met een oproep om mee te doen. 

De criteria van een gezonde kantine zijn

onder meer:

- Het aanbieden van een gezond, even-

wichtig en veilig assortiment

- Het promoten van gezonde keuzes

door goede marketing en prijsbeleid

- Het actief betrekken van scholieren,

ouders, schoolleiding en docenten

- Een planmatige opzet en meerjaren-

beleid

- Rekening houden met de directe om-

geving, zoals snackbars en winkels

Scholen kunnen zich tot 15 april inschrij-

ven bij het Voedingscentrum. Er kunnen

twintig scholen aan meedoen. Elke ge-

selecteerde deelnemer krijgt een werk-

budget 1000 euro. De winnaar wordt in

januari bekendgemaakt op de Nationale

Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Meer

informatie op www.voedingscentrum.nl. 
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