
Een dergelijke constructie is formeel nog

niet toegestaan, maar er is wel een rege-

ling voor in de maak. Daarin wordt straks

bepaald, dat er geen geld wordt terugge-

vorderd. De scholen die vooruitlopen op

de regeling, worden nu dus door de minis-

ter afgestraft.

VOS/ABB heeft meldingen uit het hele

land van scholen die een voorgenomen

besluit tot terugvordering hebben gekre-

gen. Mariëtte Hamer wil van de minister

weten hoe hoog het bedrag is dat zij

terugvordert en wanneer de definitieve

besluiten worden verstuurd. “Wat kan de

Tweede Kamer hierop nog ondernemen

als de definitieve besluiten aan de scho-

len zijn verstuurd?”, vraagt Hamer. En:

“Klopt het dat deze pioniersscholen nu

worden gekort?”.

VOS/ABB wil de getroffen scholen bijstaan

en beraadt zich op juridische stappen. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl
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Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer

(PvdA) heeft bij minister Maria van 

der Hoeven vragen ingediend over

het terugvorderen van geld bij 

vo-scholen die samenwerken met

mbo-opleidingen. Aanleiding om 

vragen te stellen was berichtgeving

op www.vosabb.nl.

Hamer vraagt of het bericht ‘Minister vor-

dert ten onrechte geld terug’ van 22 maart

bij de minister bekend is. Zij wil weten

hoeveel scholen een brief hebben ontvan-

gen met daarin een voorgenomen besluit

over een terug te vorderen bedrag. 

Het gaat hier om geld dat vo-scholen 

ontvangen voor een leerling die aan hun

school is ingeschreven, maar die in wer-

kelijkheid wordt opgevangen door een

instelling voor basis- en volwassenen-

educatie (bve). Dit gebeurt alleen met

leerlingen die groot risico lopen op voor-

tijdig schooluitval. De leerling blijft officieel

ingeschreven aan de vo-school, die een

vergoeding betaalt aan de bve-school.
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Philip Geelkerken vertrekt 
bij VOS/ABB

Directeur Philip Geelkerken gaat

VOS/ABB verlaten. Hij wordt per 

1 juni directeur van het Centrum

Arbeidsverhoudingen (CAOP) in Den

Haag, zo heeft hij eerder deze week

per brief aan de leden laten weten.

Geelkerken werd directeur in 1998 toen

de Vereniging van Openbare Scholen

(VOS) en de Algemene Besturen Bond

Voortgezet Onderwijs (ABB-VO) fuseerden

tot VOS/ABB. Hij benadrukt dat hij tot zijn

vertrek per 1 juni zich sterk zal blijven

maken voor het openbaar en algemeen

toegankelijk onderwijs. ‘Ik heb de afgelo-

pen tijd met zeer veel plezier gewerkt bij

VOS/ABB en zal me tot 1 juni ten volle

blijven inzetten.’ In overleg met de Raad

van Toezicht wordt nu een procedure

opgesteld voor het benoemen van een

nieuwe directeur.

Het CAOP, waarvan Geelkerken directeur

wordt, is een onafhankelijk centrum voor

professionele procesondersteuning op het

gebied van arbeid in de (semi-)publieke

sector. Het centrum ziet het als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van

werkgevers- en werknemersorganisaties

om een aantrekkelijk arbeidsklimaat te

creëren en handhaven. 

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl


Fixatie onderwijstijd 
onbegrijpelijk

“Het is teleurstellend dat de Tweede

Kamer het amendement heeft over-

genomen om de minimale lestijd in

de nieuwe onderbouw van het voort-

gezet onderwijs vast te leggen op

1040 uur. Fixatie is uit de tijd.” 

Dat zegt VOS/ABB-directeur Philip

Geelkerken in een commentaar op

www.vosabb.nl. 

“Het zat er al aan te komen dat de Kamer

dit teleurstellende besluit zou nemen.

Daarom hadden VOS/ABB en de andere

besturenorganisaties hun leden opgeroe-

pen e-mails te sturen aan de onderwijs-

specialisten om hen van mening te doen

veranderen. Helaas zonder resultaat”,

aldus Geelkerken. “De landelijke politiek

praat wel over flexibiliteit en horizontale

verantwoording, maar als puntje bij paaltje

komt, geeft de Tweede Kamer kennelijk

niet thuis. Onbegrijpelijk, in een tijd dat

scholen steeds zelfstandiger gaan opereren.

Ze moeten de ruimte krijgen om het

onderwijs in te richten op basis van eigen

beleidskeuzes.”

Geelkerken vervolgt: “Autonomie is altijd

een kwestie van wederzijds vertrouwen.

Het feit dat de scholen in het voortgezet

onderwijs de noodzakelijke bandbreedte

in onderwijstijd wordt misgund, getuigt 

in elk geval van weinig vertrouwen van 

de zijde van de Tweede Kamer. Het zal

ook het vertrouwen van het onderwijs-

veld in de politiek geen goed doen. Een

verkeerde ontwikkeling dus, die volledig

op het conto van de Kamer kan worden

geschreven.”

“Nu de politiek de scholen vastpint op 

39 lesweken per jaar, is er minder tijd 

voor scholing, ontwikkeling van nieuwe

onderwijsvormen en samenwerking 

tussen docenten. Het mag duidelijk zijn

dat dit niet positief is voor het onderwijs.

De gefixeerde kwantiteit waarvoor de

Kamer kiest, zal kwaliteitsverbetering 

in de weg zitten. Degenen die daar onder

lijden, zijn de leerlingen om wie het per

slot van rekening allemaal draait!”, zo 

sluit de VOS/ABB-directeur zijn commen-

taar af.

Meer hierover op www.vosabb.nl 

(dossier: Politiek).

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl. 


Uitwisselingsprocedure 
examengegevens

Scholen voor voortgezet onderwijs

moeten met ingang van dit jaar niet

alleen de leerlinggegevens, maar ook

de examengegevens digitaal uitwis-

selen met het Basisregister Onder-

wijs (BRON) bij de IB-Groep. Het

betreft zowel de eindresultaten van

de schoolexamens als de resultaten

van de centrale examens. Voor dit

nieuwe proces is een nieuw program-

ma ontwikkeld: Simulon. 
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Met dit programma kunnen scholen 

controleren of de leveringen aan BRON

succesvol zullen verlopen. Simulon is

mede op verzoek van VOS/ABB en de

andere besturenorganisaties door de 

IB-Groep ontwikkeld. Dit om te voor-

komen dat allerlei problemen pas aan 

het licht zullen komen tijdens het

uitwisselingsproces met BRON. 

Veel scholen hebben in het verleden al

digitaal examengegevens uitgewisseld

met de IB-Groep middels het programma

Digutaal. Dit gebeurde echter pas na de

afronding van de centrale examens. 

Met ingang van dit jaar vindt de digitale

uitwisseling met BRON fasegewijs plaats.

Na het afronden van de schoolexamens

moeten de eindresultaten hiervan vóór de

aanvang van het centraal examen digitaal

in BRON zijn verwerkt. De papieren leve-

ring aan de Inspectie vervalt dus. 

De periode tussen de afronding van de

schoolexamens en de aanvang van de

centrale examens beslaat slechts enkele

weken. Het nieuwe programma Simulon

stelt de scholen nu al in staat om de bulk

van de gegevens in het administratie-

systeem te testen en eventueel correcties

aan te brengen. Wanneer vervolgens de

definitieve eindcijfers bekend zijn, kunnen

zij de uitwisseling met BRON met ver-

trouwen tegemoet zien. Omdat de uit-

wisseling met BRON in een voor de

school hectische tijd plaats moet vinden,

raden wij u aan om van Simulon gebruik

te maken. Ook wanneer u reeds een test

hebt gedaan op basis van de gegevens

van vorig jaar. 

Wanneer de gegevens in de administratie

al correct zijn verwerkt, zal de controle

slechts enkele minuten in beslag nemen.

De uiteindelijk benodigde tijd hangt uiter-

aard af van het aantal geconstateerde

fouten en de correctie daarvan. Het 

wordt op prijs gesteld wanneer na af-

ronding van een succesvolle test het door

Simulon aangemaakte certificaat naar het

Informatiepunt Onderwijs (IPO) van de 

IB-Groep wordt gestuurd: ipo@ib-groep.nl. 

Meer informatie over Simulon op www.

ib-groep.nl. Als u twijfelt of uw admini-

stratiepakket met Simulon kan werken,

kunt u het beste contact opnemen met

uw softwareleverancier.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Ronde-tafelgesprek 
over identiteit en imago

VOS/ABB nodigt schoolleiders in 

het voortgezet onderwijs uit voor een

ronde-tafelgesprek over identiteit en

imago van het openbaar en algemeen

toegankelijk onderwijs. Het gesprek

zal dienen als inspiratiebron voor 

het najaarscongres dat wij over dit

thema willen organiseren.

Om een idee te geven van de vragen die

we aan de orde willen stellen: hoe geef 

je inhoud aan de openbare en algemeen

toegankelijke identiteit? Hebben scholen

last van het vooroordeel dat het openbaar

onderwijs geen aandacht aan normen en

waarden zou besteden? Welke rol heeft

het openbaar en algemeen toegankelijk

onderwijs in de samenleving? Wat moet

VOS/ABB doen op het gebied van imago

en identiteit? 

Het is de bedoeling dat een groep van

twaalf schoolleiders op woensdagmiddag

26 april met elkaar om de tafel gaat om

deze onderwerpen te bespreken. Dat

gebeurt van 14 tot 16 uur in het VOS/ABB-

kantoor in Woerden. Na afloop is er ge-

legenheid voor een hapje en een drankje.

Opgeven kan bij relatiemanager Betty

Smits-van Sonsbeek.

Imago en identiteit staan ook centraal in

het jaarverslag van VOS/ABB, dat naar

verwachting eind april of begin mei uit-

komt. In nummer 2 van het blad Over

Onderwijs staat ook een artikel over 

dit thema, aan de hand van de imago-

campagne die openbare basisschool 

De Vossener in Blerick samen met een

groep ouders voert.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Ronde-tafelgesprek 
over huisvesting 

VOS/ABB organiseert op 18 mei een

ronde-tafelgesprek over huisvesting

in het voortgezet onderwijs. Tijdens

de regiobijeenkomsten-vo bleek dat

dit onderwerp veel aandacht heeft

van onze leden.

Het ronde-tafelgesprek zal onder leiding

staan van relatiemanager Betty Smits-van

Sonsbeek. Gertjan van Midden en Reinier

Goedhart zullen als inhoudelijk deskun-

digen bij het gesprek aanwezig zijn. Er

kunnen vijftien mensen aan meedoen. Als

de animo groot is, kan op 23 mei een twee-

de bijeenkomst worden georganiseerd.

De bijeenkomst op donderdag 18 mei

duurt van 10.00 tot 12.30 uur en wordt

afgesloten met de mogelijkheid om te 

lunchen. Het eventuele tweede ronde-

tafelgesprek over huisvesting op dinsdag
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23 mei is gepland van 13.30 tot 16.00 uur

en wordt afgesloten met een hapje en een

drankje. De locatie is in beide gevallen 

het VOS/ABB-kantoor in Woerden. 

Deelnemers kunnen bij aanmelding hun

specifieke interessegebieden kenbaar

maken. Degenen die zich al tijdens de

regiobijeenkomsten hebben aangemeld,

hoeven dit niet opnieuw te doen. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Einde FOA-probleem lijkt in zicht

De ministeries van Binnenlandse

Zaken (BZK) en Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (SZW) lijken met

betrekking tot de procedure van het

functieongeschiktheidsadvies (FOA)

op korte termijn met de uitkerings-

instantie UWV tot een oplossing te

komen. 

Het Besluit ziekte en arbeidsongeschikt-

heid onderwijspersoneel primair en voort-

gezet onderwijs (BZA) zal moeten worden

aangepast. Er hoeft dan geen apart FOA

meer te worden aangevraagd. Er is al

maanden sprake van een impasse rond

dit onderwerp. Het bevoegd gezag kan

zonder FOA arbeidsongeschikte werk-

nemers niet ontslaan. Uitgangspunt zal

worden dat de claimbeoordeling van de

aanvraag van de WIA-uitkering door het

UWV voortaan voldoende zal zijn. 

De procedure ziet er samengevat als volgt

uit: de werkgever en de werknemer die-

nen tussen week 87 en 91 een reïntegra-

tieverslag op te stellen. In week 91 dient

de werknemer het aanvraagformulier

WIA-uitkering tezamen met bovenstaand

verslag op te sturen naar UWV. Het UWV

zal dan met een aan de claimbeoordeling

bijgevoegd schrijven duidelijk maken dat

betrokkene ongeschikt is voor eigen werk,

dat er niet binnen zes maanden herstel

mogelijk is en dat de werkgever geen

reïntegratiemogelijkheden heeft. De werk-

gever kan hiermee dan tot ontslag over-

gaan. Het ontslagbesluit dient expliciet te

verwijzen naar het begeleidend schrijven

van UWV (positieve WIA-beschikking).

Voor de categorie personeelsleden met

een arbeidsongeschiktheidsklasse van

minder dan 35% zal de werkgever een

deskundigenoordeel bij UWV moeten 

vragen. Afhankelijk van dit oordeel kan 

de werkgever verdere stappen onder-

nemen. Een overgangsregeling en defini-

tieve regeling zoals hierboven geschetst

zijn in de maak. Zodra meer bekend wordt

over de afspraken en definitief duidelijk is

hoe de regelingen in elkaar steken, zal

VOS/ABB u daarover informeren.

Informatie: Frans Smidt, 

0348-404803, fsmidt@vosabb.nl.


Cao-overleg voortgezet 
onderwijs zit vast

Het cao-overleg tussen werkgevers

en werknemers in het voortgezet

onderwijs is vastgelopen. De voor-

stellen van het Werkgeversverbond

Voortgezet Onderwijs (WVO) waren

voor de bonden onbespreekbaar.

WVO meldt dat de bonden de voorstellen

zonder inhoudelijke argumenten hebben

afgewezen. Belangrijke voorstellen waren

een verdubbeling van de reiskostenvergoe-

ding, een extra investering in betaald

ouderschapsverlof en eennormalisatie van

de medezeggenschapsverhoudingen.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) meldt

dat het voorstel om de reiskostenver-

goeding te verdubbelen niet mag worden

gekoppeld aan andere onderwerpen. De

AOb vindt ook dat de voorstellen van de

werkgevers ertoe zullen leiden dat het per-

soneel een minder krachtige positie krijgt.

De werkgevers spreken van ‘een gemiste

kans in de professionalisering van de

arbeidsvoorwaarden van het voortgezet

onderwijs’. De opstelling van de bonden

blokkeert volgens hen de modernisering

van de CAO-VO.

Informatie: WVO, 

Marc Mittelmeijer, 06-51916844, 

mmittelmeijer@werkgeversverbond.nl


Onderwijsvacatures voordelig 
in de krant

Gekwalificeerde kandidaten werven

en uw werkgeverschap voor het

voetlicht brengen? Godding & co

helpt u in samenwerking met VOS/ABB

om tegen voordelige tarieven opti-

maal zichtbaar te zijn in de arbeids-

markt.

Dankzij een unieke kortingsregeling kunt u

uw personeelsadvertenties goedkoper en

gemakkelijker plaatsen in diverse media,

waaronder nagenoeg alle regionale dag-

bladen in Nederland. U bent veel goed-

koper uit dan wanneer u de advertentie

zelf bij de krant aanlevert.

Onder de Nationale Regiopers (NRp) 

vallen vijf grote uitgeefconcerns, waar

nagenoeg alle regionale dagbladen onder

vallen. Voor alle edities van de NRp-dag-

bladen geldt een korting van 23 procent

op de losse millimeterprijzen. Ter illustratie

hierbij enkele rekenvoorbeelden: voor een
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personeelsadvertentie in de Gelderlander

betaalt u een losse millimeterprijs van

4,89 euro. Via de kortingsregeling betaalt

u 3,77 euro per millimeter. Een advertentie

in het Noordhollands Dagblad kost nor-

maal 3,80 euro per millimeter. Via de 

kortingsregeling is dat 2,93 euro per 

millimeter. Ook voor diverse landelijke

media gelden aantrekkelijke kortingen.

Informatie bij Godding & co, 013-518 6158,

info@godding-co.nl.

Het is ook mogelijk om tegen voordelige

tarieven te adverteren op www.vosabb.nl,

in de nieuwsbrieven van VOS/ABB en in

het blad Over Onderwijs. Meer informatie

op www.vosabb.nl (ledenservice).


Modelregeling mobieltjes 
en internet

VOS/ABB heeft met de andere bestu-

renorganisaties een modelreglement

Elektronische informatie- en com-

municatiemiddelen (EIC-middelen)

opgesteld. Deze regeling heeft onder

meer betrekking op het gebruik van

de (mobiele) telefoon, internet en 

e-mail door personeelsleden, waar-

van de kosten voor de werkgever zijn.

Het gaat om middelen die door de werk-

gever beschikbaar zijn gesteld en gefinan-

cierd. Het model geeft gedragsregels voor

iedereen die werkt voor de school, dus

ook voor vrijwilligers. Het is niet van toe-

passing op leerlingen. Ook staan er regels

in voor controle op het gebruik.

Het model kunt u vinden op www.vosabb.nl

in de rubriek ‘ledenservice’ onder het

kopje ‘modellen’. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Vertraging bij uitbetaling 
compensatie ZKOO 

Er is vertraging ontstaan bij de uit-

betaling van de ZKOO-compensatie.

Dit bedrag van 30 euro per maand

wordt niet in april, maar pas in mei

2006 uitbetaald.

Door de invoering van de Wet op de 

zorgverzekering per 1 januari 2006 is de

ZKOO per deze datum vervallen. De par-

tijen in het primair en voortgezet onder-

wijs hebben via de sector-CAO afspraken

gemaakt over compensatie van het ver-

lies. Het betreft een maandelijkse com-

pensatie van 30 euro bij een volledige

werkweek. 

CASO heeft aanvankelijk aangegeven dat

dit bedrag in april 2006 met terugwerken-

de kracht tot 1 januari zou worden uitbe-

taald. Onlangs heeft PinkRoccade gemeld

dat dit niet eerder lukt dan in mei. Van

andere salarisverwerkers is niet bekend of

het ze lukt de 30 euro met terugwerkende

kracht in april uit te betalen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Advies: uitzendkracht voor
godsdienstles

Openbare scholen kunnen leerkrach-

ten voor lessen godsdienst of levens-

beschouwing het beste inhuren als

uitzendkracht. Dat adviseert de

Onderwijsraad.

Minister Maria van der Hoeven van OCW

besloot advies te vragen aan de Onder-

wijsraad naar aanleiding van de wens van

het Interkerkelijk Contact in Overheids-

zaken (I-CIO) om de rechtspositie van

godsdienstleraren centraal te regelen. 

De kerken wilden dat deze docenten in

dienst zouden komen van de scholen,

zonder dat die invloed zouden kunnen 

uitoefenen op de inhoud van de lessen.

De Onderwijsraad vindt het geen goed

idee als openbare scholen godsdienst-

leraren aannemen, omdat ze dan niet

meer van deze leraren zouden afkunnen

als de belangstelling voor lessen gods-

dienst of levensbeschouwing afneemt.

Daarom is het beter, zo staat in het

advies, om de leraar via een uitzend-

constructie in te huren. 

In de rechterkolom van dit bericht op

www.vosabb.nl staat het advies van de

Onderwijsraad.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Enquête elektronische 
leeromgeving

De stichting Kennisnet Ict op School

roept scholen in het voortgezet

onderwijs op een enquête in te vullen

over hun keuze voor een elektronische

leeromgeving (ELO’s).

De uitkomsten van de enquête wil Ict op

School gebruiken voor het ontwikkelen

van een speciaal programma waarmee

vo-scholen gemakkelijker een keuze voor

een ELO kunnen maken. Het invullen van

de enquête kost slechts enkele minuten.

De enquête staat op de www.ictopschool.

net (rubriek: Nieuws).

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 

|                 | jaargang 8 | 7 april 2006 | nr. 65




Veilig Internet Onderwijs 
Congres 

Stichting Kinderconsument organi-

seert het nationale Veilig Internet

Onderwijs Congres 2006 op donder-

dag 27 april in de RAI Amsterdam.

Deel uw ervaringen en aanpak. Leer van

andere scholen en van de aanwezige

experts. Zie met eigen ogen hoe de leef-

wereld van uw leerling er op internet uit-

ziet en welke oplossingen er zijn voor de

problemen die zij tegenkomen. Er zullen

workshops zijn en sprekers optreden.

Andere onderdelen zijn theater, panel-

discussies, gratis educatieve boeken 

over veilig internet en de uitreiking van 

de Veilig Internet Prijs 2006. Meer op

www.dekinderconsument.nl. 


Burgerschap in het onderwijs

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft de visienota ‘Basis voor

burgerschap’ in ontvangst genomen.

De nota is een initiatief van de Stich-

ting Leerplanontwikkeling (SLO). De

minister nam de nota in ontvangst 

tijdens een conferentie over burger-

schap in het onderwijs. Deze confe-

rentie had plaats in het Museon in

Den Haag. 

De visienota volgt op het richtinggevende

leerplankader ‘Burgerschapsvorming voor

het funderend onderwijs’, dat door pro-

fessor Wiel Veugelers van de Universiteit

voor Humanistiek aan deskundigen van

binnen en buiten het onderwijs is voorge-

legd. SLO meldt dat scholen verschillend

kunnen denken over burgerschap. Dat

hangt af van de levensbeschouwelijke en

onderwijskundige principes, de omvang

van de school en de sociaal-culturele

achtergrond van de leerlingen. Daarom 

is het volgens SLO belangrijk om in de

verdere ontwikkeling van burgerschap 

te streven naar maatwerk.

Meer informatie op www.slo.nl. 


Nieuw: leraarondersteuner vmbo

De Fontys Hogescholen in Tilburg

hebben voor het eerst certificaten

uitgereikt aan studenten van de

opleiding ‘leraarondersteuner vmbo’.

Dit is een nieuwe functie in het voort-

gezet onderwijs.

De leraarondersteuner werkt samen met

de docent of een docententeam bij onder

meer de onderwijsuitvoering, de voor-

bereiding daarvan en de begeleiding van

leerlingen. De ondersteuner doet de werk-

zaamheden zelfstandig, onder de verant-

woordelijkheid van de docent, op basis

van het lesplan. Het niveau van de leraar-

ondersteuner zit tussen de hbo-opgeleide

docent en de onderwijsassistent met een

mbo-opleiding in.

Dertien studenten zijn in september 2004

aan deze opleiding begonnen. Zij werkten

allemaal al aan een school in een onder-

steunende functie. De cursus heeft nog

een experimenteel karakter en wordt op

verzoek van scholen en deelnemers ver-

zorgd. Ze nemen de kosten geheel voor

eigen rekening. De opleiding streeft naar

een erkenning binnen het reguliere stel-

sel van opleidingen, zoals dat door het

ministerie van OCW is vastgesteld. 

Informatie: Fontys, 

0877-877877, www.fontys.nl
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