
Faddegon van het Kennemer College 

in Beverwijk (ook VOS/ABB) en leraar

levensbeschouwing Ad Keeman van het

rooms-katholieke Elzendaalcollege in

Boxmeer. 

De finalisten kregen vragen te beantwoor-

den, moesten een proefles geven en een

rollenspel doen over omgaan met lastige

leerlingen. Het was Erik Maris die de

meeste punten vergaarde: 160. 

Winnaar Erik Maris: “Ik ben volledig over-

donderd. Het was echt heel spannend.

Het verschil met de andere docenten was

tien punten. Ik ben vooral trots op mijn

campagneteam. Dat heeft vreselijk goed

werk verricht.”

De verkiezing van ‘Docent 2006-gekozen

door leerlingen’ was een project van het

NCRV-radioprogramma BuZz op 3FM

en de website www.scholieren.com.

In dit nummer


Rapport over governance

Hoogleraren positief over delegeren

van bevoegdheden

Pagina 2


Proef met onderwijsnieuws

Meedoen kan nog 

Pagina 2


Subsidie praktijklokalen

Nu de aanvullende bijdrage 

Pagina 2

Drukke receptie Philip Geelkerken / 3

Drie nieuwe katernen / 3

Zorgtaken scholen en gemeenten / 3

Imagocampagne VMBO ZO! afgesloten / 4

Registratie Voedsel en Waren Autoriteit / 4

Toelating op nevenvestiging-zorg / 4

Deelplan 2008-2010 / 5

Opleiding Projectleider Beheer / 5

Aanmelden Nationale Onderwijsprijs / 5

Manifest grote steden tegen uitval / 6

Bijlage: 
Kernthema Governance

Leraar Duits Erik Maris van het Olym-

pus College in Arnhem is gekozen 

tot ‘Docent 2006-gekozen door leer-

lingen’. Dat meldt de NRCV, die de

verkiezing organiseerde. Het inter-

confessionele Olympus College 

in Arnhem-Zuid is via de samen-

werkingsstichting AREVO lid van

VOS/ABB. 

Vanaf eind februari konden leerlingen van

scholen voor voortgezet onderwijs hun

favoriete docent nomineren. Er werden

ruim duizend docenten voorgedragen

door 25.000 scholieren. Elke docent kreeg

ondersteuning van een promoteam van

leerlingen. De teams moesten met hun

docent opdrachten uitvoeren.

De finale werd op vrijdag 12 mei vanuit

Studio Desmet in Amsterdam live uit-

gezonden op 3FM. De andere finalisten

waren leraar natuurwetenschappen Hans
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Rapport over governance klaar

Minister Van der Hoeven heeft het

rapport ‘Governance in het openbaar

onderwijs’, dat is opgesteld door de

hoogleraren Zoontjens en Vermeulen,

naar de Tweede Kamer gestuurd. 

De uitkomst van het rapport zal de

minister betrekken bij het opstellen

van het wetsvoorstel governance PO

en VO. Dit wetsvoorstel wordt

komend najaar verwacht.

In de beleidsnotitie Governance van juli

2005 kondigde minister Maria van der

Hoeven een nader onderzoek aan naar de

mogelijkheid om het beginsel van schei-

ding van bestuur en intern toezicht in het

openbaar onderwijs toe te passen. Dit

onderzoek is inmiddels uitgevoerd door

de hoogleraren Zoontjens en Vermeulen.

In het eerste deel van het onderzoek ston-

den de twee volgende vragen centraal:

• Kan een raad van toezicht worden inge-

voerd bij de onderscheiden bestuurs-

vormen van het openbaar onderwijs? 

• Is het juridisch mogelijk bestuurlijke

taken en bevoegdheden te delegeren

aan een schoolleider? 

De laatste vraag beantwoorden de op-

stellers van het rapport bevestigend. Ten

aanzien van de raad van toezicht zijn de

hoogleraren van mening dat bij een stich-

ting openbaar onderwijs, een openbare

rechtspersoon en de stichting samen-

werkingsbestuur invoering van dit model

gerealiseerd moet kunnen worden. 

Een samenvatting van het eerste deel van

het rapport is opgenomen in het Kern-

thema Governance, dat deze week ver-

schijnt als bijlage bij de nieuwsbrief VO.

De integrale tekst van het rapport kunt u

downloaden van de website www.ocw.nl.

Nadere informatie: Klaas te Bos, 

tel. 0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Proef met nieuwe 
e-mailnieuwsbrief

VOS/ABB is op zoek naar leden die

willen meewerken aan een proef met

een nieuwe, wekelijkse e-mailbrief

met onderwijsnieuws. Als deze 

online nieuwsbrief aan de wensen

van de pilot-deelnemers voldoet, 

wil VOS/ABB hem aan alle leden aan-

bieden.

Medewerkers van VOS/ABB krijgen de

onderwijsnieuwsbrief Nieuwsplein al enige

tijd via het mailprogramma Outlook bin-

nen op hun computer. De brief wordt 

verzorgd door de nieuwsdienst Howards

Home, die dagelijks vele websites door-

loopt op zoek naar onderwijsnieuws. 

De berichten komen van regionale en 

landelijke dagbladen, onderwijsvakbladen,

politieke instanties en organisaties voor

bestuur en management in het onderwijs.

Intern wordt positief op de nieuwsbrief

gereageerd.

Omdat VOS/ABB graag wil weten of deze

nieuwsvoorziening ook een waardevolle

extra informatiebron voor de leden kan

zijn, hebben scholen en besturen die bij

VOS/ABB zijn aangesloten de mogelijk-

heid om voor twee maanden mee te 

doen aan een proef. Na twee maanden

krijgen de deelnemers aan de pilot een

online enquêteformulier, waarop zij hun

bevindingen kenbaar kunnen maken.

Voor alle duidelijkheid: de proef met

Nieuwsplein staat los van de e-mailversie

en papieren variant van de vertrouwde

VOS/ABB-nieuwsbrieven, die de aange-

sloten besturen en scholen in het primair

en voortgezet onderwijs om de veertien

dagen krijgen toegezonden. Hierin ver-

andert niets.

Wie aan de pilot wil meedoen, kan zich

opgeven via ledenpanel@vosabb.nl. 

Informatie: Roos Heres, 

0348-405286, rheres@vosabb.nl 


Tweede termijn aanvullende
subsidie

Scholen kunnen een aanvraag indie-

nen voor een aanvullende bijdrage

voor aanpassing van de praktijkge-

richte leeromgeving. Zij kunnen dit

doen als ze ook al de standaard-

bijdrage hebben aangevraagd. 

De procedure omvat twee tranches.

De tweede en tevens laatste moge-

lijkheid een aanvraag in te dienen,

eindigt op 31 juli aanstaande.

Omdat er geld overbleef uit de standaard-

bijdrage, zijn de budgetten voor de extra

bijdrage verhoogd. Vrijwel alle aanvragen

die in de eerste termijn zijn ingediend en

die voldoen aan de criteria, kunnen wor-

den gehonoreerd. Ook in de tweede ter-

mijn maakt u dus nog een reële kans in

aanmerking te komen voor een bijdrage.

De aanvullende bijdrage mag alleen wor-

den besteed aan aanpassing van praktijk-

lokalen, dus niet voor nieuwbouw en

inventaris. Toch blijken er diverse nieuw-

bouwplannen ingediend. Deze plannen

maken geen kans.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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Drukke receptie Philip Geelkerken

Met een drukbezochte receptie 

heeft Philip Geelkerken deze week

afscheid genomen als algemeen

directeur van VOS/ABB. Per 1 juni

wordt hij directeur van het Centrum

Arbeidsverhoudingen (CAOP) in Den

Haag. Hij is vanaf de oprichting in

1998 directeur geweest van VOS/ABB.

Heel veel relaties kwamen naar hotel-

restaurant Karel V in Utrecht om Geel-

kerken de hand te drukken. Onder hen

waren veel vertegenwoordigers van 

andere onderwijsorganisaties, met wie

VOS/ABB vaak samenwerkt. Maar ook

Tweede Kamerleden, afgevaardigden van

het ministerie van Onderwijs en de Inspec-

tie, de Raad van Toezicht van VOS/ABB

en heel veel leden waren erbij. Voor Philip

Geelkerken, die werd bedolven onder de

cadeaus, was het een warm afscheid.

Inmiddels heeft de Raad van Toezicht 

een selectiecommissie ingesteld om na

de zomer een nieuwe directeur te kunnen

benoemen. 

De komende periode zullen gesprekken

worden gevoerd met kandidaten, waarna

naar verwachting in september een 

voordracht wordt gedaan. In de tussen-

liggende periode wordt de directie waar-

genomen door Joop Vlaanderen, manager

verenigingszaken, en Marc Otto, manager

bedrijfsvoering.

In het komende nummer van Over Onder-

wijs, dat op 14 juni verschijnt, staat 

een uitvoerig interview met Philip Geel-

kerken. 

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl


Drie nieuwe katernen

De eerste drie katernen in een gloed-

nieuwe reeks zijn vorige week uit-

gekomen. Alle leden van VOS/ABB 

in vo en po en hebben de katernen

toegezonden gekregen, samen met

een opbergbox van hard plastic. 

De katernenreeks behandelt vele prakti-

sche onderwerpen waar het management

van scholen mee te maken krijgt. De eer-

ste drie nummers gaan over arbobeleid

en veiligheid, de Wet bescherming per-

soonsgegevens en de Wet op de beroe-

pen in het onderwijs (BIO). De komende

maanden volgen meer nieuwe katernen.

De boekjes vervangen de katernen die de

leden enkele jaren geleden hebben ont-

vangen en die toen over drie gekleurde

mappen werden verdeeld. De delen uit

die oude reeks worden geactualiseerd,

maar tot die tijd kunt u de oude versies

nog gebruiken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.


Eigen zorgtaken scholen 
en gemeenten

Gemeenten kunnen in vier stappen

zorgen voor een sluitende keten in

de jeugdzorg. Dat meldt Operatie

Jong, die onderzoek heeft laten uit-

voeren door organisatieadviesbureau

Berenschot. 

Een van de adviezen luidt dat er in 

de zorgstructuren een scherpe af-

bakening moet zijn tussen de verant-

woordelijkheden van de scholen en

die van de gemeenten. 

Het onderzoek door Berenschot stond in

het teken van de Jong-overeenkomst.

Hier deden dertien gemeenten aan mee.

Dat waren Amsterdam, Almelo, Borne,

Breda, Cuijk, Eindhoven, Enschede, 

Halderberge, Helmond, Hengelo, ’s-Herto-

genbosch, Rotterdam en Tilburg. Het doel

was om inzicht te krijgen in de wijze waar-

op de regiefunctie in de deelnemende

gemeenten vorm krijgt. Hier kunnen ook

niet-deelnemende gemeenten hun voor-

deel mee doen.

De vier stappen die gemeenten kunnen

volgen:
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Imagocampagne VMBO ZO!
afgesloten

De Rotterdamse onderwijswethouder

Leonard Geluk heeft op de openbare

basisschool De Globe in zijn stad de

imagocampagne VMBO-ZO! afgeslo-

ten. 

De campagne richtte zich op leerlingen

van vmbo’s en basisscholen, ouders/ver-

zorgers en alle anderen die betrokken zijn

bij of belangstelling hebben in het vmbo.

De imagocampagne had tot doel duidelijk

te maken dat het vmbo een goede opstap

is naar een praktijkgerichte opleiding op

mbo-niveau. 

In het kader van de campagne kregen

leerlingen van de groepen 7 en 8 van de

Rotterdamse basisscholen een teamspel,

waarmee ze kennis konden maken met

het vmbo. Ook deden leerlingen van Rot-

terdamse vmbo’s mee aan de landelijke

beroepenwedstrijd ‘Skills Talents’ die in

maart plaatshad in Ahoy’. 

Bovendien werd de website www.vmbo-

zo.nl gelanceerd, met inhoudelijke infor-

matie over de verschillende vmbo’s in

Rotterdam. Ten slotte werd vanaf februari

met een publiekscampagne het vmbo

onder de aandacht gebracht van de Rot-

terdammers.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Registratie Voedsel en Waren
Autoriteit

Het ministerie van OCW heeft de

scholen aangemeld bij de Voedsel en

Waren Autoriteit (VWA), omdat ze

daar vanwege de Europese wet-

geving geregistreerd moeten zijn. 

De Europese hygiënewetgeving voor

levensmiddelen en diervoeders schrijft

voor dat alle bedrijven die een rol spelen

in het produceren, verwerken, vervoeren

of verhandelen van voedingsmiddelen 

of diervoeders, vanaf 1 januari 2006 ge-

registreerd moeten zijn bij de VWA.Voed-

sel en Waren Autoriteit (VWA). OCW heeft

dit dus al gedaan voor alle scholen.

Registratie is belangrijk om bij een 

eventuele voedselcrisis snel en doel-

gericht te kunnen optreden. Zo kan de

VWA de belangen van de consument

beter beschermen. Door zoveel mogelijk

gebruik te maken van bestaande gegevens

bij brancheorganisaties, productschappen

en rijksinstanties is voor veel bedrijven en

instellingen de registratieplicht vervuld

zonder extra lasten of kosten.

Informatie: Helpdesk, 0348/405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.


Toelating op nevenvestiging-
zorg

Er zijn nadere regels vastgesteld

over de mogelijkheden om leerlingen

zonder lwoo-indicatie toe te laten 

tot een nevenvestiging-zorg. Deze

staan in de beleidsregel voor regio-

nale arrangementen, die minister 

Van der Hoeven heeft afgekondigd.

Leerlingen die onderwijs volgen op een

nevenvestiging-zorg komen in principe

alleen voor bekostiging in aanmerking als

zij geïndiceerd zijn door de regionale ver-

wijzingscommissie (RVC). In de praktijk is
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1. Interne regie: commitment in de eigen

gemeentelijke organisatie realiseren.

2. Bestuurlijke regie voeren: relevante

partijen committeren aan een geza-

menlijke missie.

3. Uitvoerende regie organiseren: zorgen

dat het werkt.

4. Doorontwikkelen: richting professiona-

lisering.

Gemeenten kunnen dit niet alleen, 

benadrukken de onderzoekers. Daarom

moeten het Rijk, de provincies en de

stadsregio’s mogelijkheden scheppen.

Berenschot doet de volgende aan-

bevelingen:

1. Versterk de positie van de gemeente

als regisseur. Op een aantal terreinen

kan dit vorm krijgen. Bijvoorbeeld 

door een Brede Doeluitkering Jeugd 

te implementeren. Maar ook is een

scherpe afbakening tussen verant-

woordelijkheden van scholen en

gemeenten in de zorgstructuren erg

belangrijk.

2. De transactiekosten moeten terug-

gedrongen kunnen worden. Zorg bij-

voorbeeld dat nieuwe beleidsimpulsen

aansluiten bij ontwikkelde structuren

op lokaal niveau.

3. Provincies moeten tot afspraken

komen met gemeenten over een nood-

procedure bij crisissituaties rondom

geïndiceerde jeugdzorg.

4. De (keten)professionalisering moet

gestimuleerd worden. De inspecties

kunnen hierin bijvoorbeeld een stimu-

lerende rol hebben.

Het rapport van Berenschot staat op

www.vosabb.nl (dossier: Jeugdbeleid).

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl 



gebleken, dat er leerlingen zijn die 

weliswaar niet geïndiceerd zijn, maar 

desondanks veel baat kunnen hebben 

bij het volgen van onderwijs op een

nevenvestiging-zorg. 

Voor de minister is dat reden geweest

deze leerlingen toch voor bekostiging in

aanmerking te nemen, mits dit aange-

vraagd wordt door middel van een smal

regionaal arrangement. Inmiddels heeft de

minister de regels en procedures hiervoor

nader uitgewerkt.

De regeling maakt een onderscheid 

tussen onder- en bovenbouw. Voor de

onderbouw geldt dat het – met terug-

werkende kracht tot 1 augustus 2005 – 

is toegestaan niet-geïndiceerde leerlingen

in te schrijven en onderwijs te laten 

volgen op de nevenvestiging-zorg. Het

bevoegd gezag krijgt voor deze leerlingen

de bekostiging, die hoort bij de ‘niet-

geïndiceerde leerling’. Voor deze leer-

lingen hoeft géén aanvraag te worden

ingediend.

Voor de leerlingen in de bovenbouw van

de nevenvestiging-zorg geldt een andere

procedure. Om voor de niet-geïndiceerde

bovenbouwleerlingen toch bekostiging 

te krijgen, moet een school toestem-

ming vragen aan de minister via een

zogenoemd smal regionaal arrangement.

De criteria voor het smal regionaal 

arrangement staan in de beleidsregel van

3 april 2006, die gepubliceerd is in de

Staatscourant van 8 mei 2006, nr. 89,

bladzijde 19 (zie www.cfi.nl of

www.staatscourant.nl).

Als een school alsnog per 1 augustus

2006 niet-geïndiceerde leerlingen in de

bovenbouw van een nevenvestiging-zorg

bekostigd wil krijgen, moet uiterlijk op 

1 juni 2006 de aanvraag voor een smal

regionaal arrangement bij CFI worden

ingediend.

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Deelplan VOS/ABB 2008-2010

De minister van OCW stelt jaarlijks

een Plan van Scholen vast. Dit plan

geeft aan welke nieuwe scholen voor

voortgezet onderwijs voor bekostiging

in aanmerking komen. VOS/ABB kan

voor dit Plan van Scholen een deel-

plan vaststellen. Leden van VOS/ABB

kunnen voor 1 september 2006 bij 

VOS/ABB een aanvraag indienen

voor plaatsing op het deelplan.

De minister van OCW moet toestemming

geven om een nieuw te stichten school of

vbo-afdeling voor bekostiging in aanmer-

king te nemen. Jaarlijks stelt de minister

vóór 1 oktober het Plan van Scholen vast.

Daarin staat welke nieuwe scholen en

afdelingen vanaf welk tijdstip bekostigd

worden. Het Plan van Scholen bestrijkt

een periode van drie jaren. Elk jaar kunnen

vóór 1 januari bij de minister aanvragen

worden ingediend.

VOS/ABB en de andere organisaties voor

bestuur en management hebben het recht

ieder een eigen deelplan vast te stellen.

Deze deelplannen kunnen zij vóór 1 januari

bij de minister van OCW indienen. De pro-

cedure tot vaststelling van het deelplan

van VOS/ABB begint jaarlijks medio mei

en eindigt – als er aanvragen door leden

zijn ingediend – met de vaststelling ervan

in december. Leden kunnen aanvragen

voor het deelplan vóór 1 september 2006

schriftelijk indienen. 

Nadere informatie over deze procedure 

en de voorwaarden vindt u op

www.vosabb.nl (dossier: Planning).

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Opleiding Projectleider Beheer

Het wordt voor scholen steeds meer

noodzaak om beheer en onderhoud

van het gebouw professioneel aan te

pakken. De opleiding Projectleider

Beheer en Onderhoud Vastgoed sluit

daarbij aan. In september begint de

cursus weer.

Door decentralisatie en lumpsumbekosti-

ging vraagt de onderhuisvesting steeds

meer zog en aandacht van het manage-

ment van scholen. De behoefte aan pro-

fessionaliteit neemt toe. De opleiding 

Projectleider Beheer en Onderhoud Vast-

goed is gericht op leidinggevend perso-

neel en medewerkers die belast zijn met

beheer en onderhoud van het gebouw

(vastgoed). 

De opleiding omvat 22 avonden. De les-

sen worden gegeven in Haarlem, Zwolle,

Eindhoven en Rotterdam door een keur

aan docenten. Een van hen is Gertjan 

van Midden, senior beleidsmedewerking

huisvesting van VOS/ABB. 

De cursus leidt op voor de exameneisen

van de Comog (www.comog.nl) die twee

keer per jaar een examen afneemt. 

Wie dat met goed gevolg doet, ontvangt 

het certificaat Onderhoudskundige Comog.

Meer weten over de opleiding? Kijk op

www.ncot.nl (rubriek techniek) of mail

naar hlamers@novacollega.nl.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl
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Aanmelden Nationale 
Onderwijsprijs

Scholen kunnen zich tot 17 juli aan-

melden voor de Nationale Onderwijs-

prijs. De finale is in maart 2007. 

Voor het eerst maakt de organisatie

onderscheid tussen primair en voortgezet

onderwijs aan de ene kant en beroeps-

onderwijs aan de andere kant. 

De po- en vo-scholen kunnen meedingen

naar de Onderwijsprijs, terwijl voor het

beroepsonderwijs de Nationale Innovatie-

prijs Beroepsonderwijs in het leven is

geroepen.

Eerst worden de inzendingen op regionaal

niveau beoordeeld. In elke provincie en

op Aruba wordt in het najaar een eigen

onderwijsprijs uitgereikt. De winnaars

gaan door naar de landelijke finale in

maart 2007. 

Meer informatie, onder meer over de

mogelijkheid voor scholen om zich aan te

melden, staat op www.onderwijsprijs.nl.


Manifest grote steden tegen 
uitval

Het kabinet moet tientallen miljoenen

euro’s extra investeren in het onder-

wijs in de vier grote steden om te

voorkomen dat daar ‘Parijse toe-

standen’ ontstaan. Dat staat in een

gezamenlijk manifest van de school-

besturen in Amsterdam, Rotterdam,

Den Haag en Utrecht. Het motto van

het manifest is ‘Nu investeren in 

jongeren in de grote stad’. 

De schoolbesturen in de vier grote steden

zeggen te merken dat de situatie drama-

tisch aan het verslechteren is. Dat heeft te

maken met grote groepen jongeren, voor-

al van allochtone afkomst, die steeds ver-

der achterop raken. Het probleem dreigt

zich volgens de besturen voort te zetten

in volgende generaties, met als gevolgen

toenemend probleemgedrag, jeugdcrimi-

naliteit, drugsgebruik en maatschappelijke

desinteresse. Het is nu nog niet zo erg als

in bijvoorbeeld Parijs, melden de besturen,

maar de ontwikkelingen gaan volgens hen

in dezelfde richting.

Het onderwijs is ‘de sleutel tot de oplos-

sing’, omdat scholen jongeren verder 

kunnen helpen in hun taalontwikkeling en

kansen op werk. Dat moet samen met

jeugdzorg en opvoedingsondersteuning 

in brede scholen. Voorwaarde is dan wel

dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid

neemt en tientallen miljoenen euro’s extra

investeert. ‘De problemen in de grote stad

zijn nu eenmaal groter dan elders in het

land’, melden de besturen.

De afgelopen tijd waren er in de vier grote

steden ‘diners pensants’ om over de spe-

cifieke aanpak van stadsjongeren na te

denken. Er kwamen in totaal circa 75 pro-

minente Nederlanders naar de diners,

afkomstig uit het bedrijfsleven, de politiek,

het onderwijs, de jeugd, de politie, de

zorg en justitie. Aan het eind van de

avond werden de handtekeningen onder

het manifest geplaatst.

Het manifest en een toelichting hierop

vindt u op www.vosabb.nl (dossier: 

Politiek).
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