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Marcouch en Winsemius bij jubileumcongres 

Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart en oud-
minister Pieter Winsemius behoren op 2 oktober tot de speciale gasten op het 
jubileumcongres van VOS/ABB. Met het congres 'Openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs in 2015' in Singer Laren viert VOS/ABB haar 10-jarig 
bestaan. Deelname is voor leden gratis. 
 
Ahmed Marcouch en openbaar onderwijs vormen een actuele combinatie, nu de 
stadsdeelvoorzitter heeft gezegd dat openbare scholen meer aandacht zouden 
moeten besteden aan de islam. Zijn standpunten maken veel reacties los in de 
media. Zo schreef kinderboekenschrijver Jacques Vriens, die jarenlang in het 
openbaar onderwijs heeft gewerkt, in Trouw het opiniestuk ‘Ahmed Marcouch heeft 
gelijk’. Er waren in de media echter ook (zeer) kritische kanttekeningen. Zo wordt de 
PvdA'er binnen zijn eigen partij ervan beschuldigd een islamiseringsagenda te 
voeren.  
 
De ondertitel van het jubileumcongres over de positie van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs in 2015 luidt 'herkenbaar, aansprekend en vol betekenis'.  Hoe 
herkenbaar, aansprekend en waardevol zijn we, nu en in de toekomst? De 
standpunten van Marcouch kunnen in het licht van deze vraag een prikkelende 
discussie losmaken. 
 
Niemand houdt van ze... 
Oud-minister Pieter Winsemius deed als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) onderzoek naar het onderwijs aan achterstandsgroepen. 
Onder de titel 'Niemand houdt van ze...' hield hij in maart van dit jaar in Amsterdam 
de Kohnstammlezing.  De lezing was een vooruitblik op de resultaten van zijn 
onderzoek, die komend najaar bekend worden gemaakt.  Het onderzoek van 
Winsemius heeft alles te maken met schooluitval, een probleem waar veel openbare 
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en algemeen toegankelijke  scholen in het voortgezet onderwijs, zowel in de stad als 
op het platteland, mee te kampen hebben.  
 
Er staat nog een aantal uitnodigingen uit bij andere prominente personen uit politiek 
en maatschappij. Wie dat zijn, houden we nog even geheim. Zodra hier meer over 
bekend wordt, melden wij dat uiteraard! Houdt u dus onze website in de gaten!  
 
Kernwaarden 
Het is verder de bedoeling om op het congres in Singer Laren de definitieve versie 
van de kernwaarden voor het openbaar onderwijs te presenteren. De kernwaarden 
zijn in overleg met de leden opgesteld door het Expertisecentrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB. Op 28 mei is op een discussiebijeenkomst in 
Utrecht hier nog uitvoering over gedebatteerd. 
 
Het jubileumcongres wordt omlijst met een feestelijk programma met sprekers uit 
politiek en maatschappij. Wie dat zijn, blijft nog even een verrassing. Dagvoorzitter is 
Edwin Rutten, die als veelzijdig acteur en zanger veel meer is dan tv-kinderheld Ome 
Willem.  Zijn kernwaarden zijn levenslust, relativeren, humor, muziek en spelen. De 
dag wordt afgesloten met een dinerbuffet. 
 
De uitnodiging voor het jubileumcongres is aan alle leden van VOS/ABB verstuurd. 
De digitale versie staat in de rechterkolom. Deelname is voor leden gratis. U kunt 
zich als VOS/ABB-lid digitaal aanmelden via de speciale jubileumbutton boven in de 
rechterkolom van onze homepage www.vosabb.nl.  
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
 

Meld u nu al aan voor nieuwe leergang P&O in maart! 

VOS/ABB organiseert in maart voor de vijfde keer de vijfdaagse leergang P&O. 
Maart lijkt ver weg, maar de ervaring leert dat deze leergang snel is volgeboekt! 
Aanmelden voor de leergang van komend najaar kan niet meer. 
 
De leergang P&O richt zich met specifieke informatie over de rechtspositie en 
bekostiging van onderwijspersoneel op P&O'ers en (startende) leidinggevenden. 
Waar nodig wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen primair en voortgezet 
onderwijs. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Werkgeverszaken) staat een link naar 
uitgebreide informatie en de mogelijkheid om u online aan te melden. 
 
Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255, sschouten@vosabb.nl  
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Brief over slecht binnenmilieu naar Tweede Kamer 
 
VOS/ABB dringt er samen met collega-organisaties bij de Tweede Kamer op 
aan om meer aandacht te besteden aan het binnenmilieu in scholen. Op 2 juli is 
er in de Kamer een algemeen overleg over dit onderwerp. Daarbij zal onder 
anderen staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW aanwezig zijn. 
 
In de brief aan de Tweede Kamer onderstrepen VOS/ABB en de collega-organisaties 
het belang van meer aandacht voor het vaak ontoereikende binnenmilieu in scholen. 
Om het probleem van de muffe lokalen op te lossen, moet een 
bewustwordingsproces de aanzet zijn naar noodzakelijke bouwkundige maatregelen. 
 
De Kamer wordt gevraagd om niet alleen aandacht te besteden aan de problemen 
die worden ervaren in scholen met natuurlijke ventilatiemogelijkheden. Uit onderzoek 
blijkt dat ook veel scholen met mechanische ventilatie te kampen hebben met een 
slecht binnenmilieu. 
 
VOS/ABB en de andere afzenders van de brief stellen ook dat de termijn van 15 
jaar waarbinnen de luchtverversing in alle lokalen moet voldoen aan het 
kwaliteitsniveau nieuwbouw van het Bouwbesluit, veel te lang is. Bovendien kunnen 
besturen niet aan deze doelstelling voldoen als het kabinet geen extra geld 
beschikbaar stelt. In de brief wordt voorgesteld om een substantieel bedrag 
beschikbaar te stellen uit het Fonds Economische Structuurversterking.   
 
Onderteken onze online petitie! 
VOS/ABB vindt het vaak slechte binnenmilieu in scholen een urgent probleem. 
Schoolbesturen zijn financieel niet bij machte om dit op te lossen. Om de politiek te 
doordringen van de ernst van de zaak, wordt iedereen die de muffe lokalen zat is 
opgeroepen een digitale petitie te ondertekenen. Dat kan via onze homepage 
www.vosabb.nl.  
 
Inmiddels hebben al vele honderden mensen uit het onderwijs, maar ook ouders, 
leerlingen en andere mensen die het belang van een gezond binnenmilieu inzien, de 
VOS/ABB-petitie ondertekend. Het is de bedoeling om na de zomervakantie de 
digitale handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer. 
 
Over Onderwijs 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Huisvesting) kunt een 
artikel uit ons blad Over Onderwijs aanklikken, waarin algemeen directeur Peter van 
Loon van het bestuur OPOCK uit Capelle en Krimpen aan den IJssel op het 
probleem van het slechte binnenmilieu ingaat. In de rechterkolom van het bericht op 
de website staat ook de brief aan de Tweede Kamer. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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Startschot voor Taskforce Diversiteit Schoolbesturen 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft het startschot gegeven voor 
de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen. Deze taskforce onder leiding van oud-
staatssecretaris Bruno Bruins van OCW moet het aantal allochtone 
schoolbestuurders de komende jaren flink doen stijgen. Namens VOS/ABB zit 
teammanager Joop Vlaanderen in de taskforce. 
 
Het aandeel allochtone schoolbestuurders bedraagt slechts 2,5 procent. Bovendien 
hebben maar vijf van de zestig raden van toezicht minimaal één allochtone 
bestuurder. Bruno Bruins spreekt van een eenzijdige samenstelling. 'De taskforce 
gaat daarom nieuwe schoolbestuurders zoeken en vinden.' 
 
De taskforce is gekoppeld aan Eutonos, een initiatief van het Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Via Eutonos worden besturen en raden van toezicht 
die vacatures open hebben staan, gekoppeld aan hoogopgeleide allochtonen.  
 
Naast Bruno Bruins en teammanager Joop Vlaanderen van VOS/ABB maken de 
volgende personen deel uit van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen: voorzitter 
Marianne Luyer van de Besturenraad, bestuurslid Frank Niamut van Kolom en 
Amsterdam West Binnen de Ring en voorzitter Jacintha Duttenhofer van de Raad 
van Toezicht van de Stichting Sirius Amsterdam Zuid-Oost. 
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl  
 

Presentatie over Europees aanbesteden 

Leden van VOS/ABB kunnen de digitale presentatie van inkoopbedrijf Pro 
Mereor over het Europees inkoopcollectief voor lesmateriaal inzien.  
 
Het inkoopcollectief van VOS/ABB en Pro Mereor loopt ver vooruit op wat collega-
organisaties momenteel nog van de grond proberen te krijgen. Veel VOS/ABB-leden 
uit het voortgezet onderwijs zien het voordeel van de collectieve inkoop van 
lesmateriaal. 
 
Sinds april bestaat er al een concreet aanbod waar leden van VOS/ABB gebruik van 
kunnen maken. In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Financiën) staat een link 
naar het concrete aanbod.  
 
In mei werden de eerste informatiebijeenkomsten over het collectief Europees 
aanbesteden drukbezocht. Daar kwamen zoveel belangstellenden op af, dat op 18 
juni in het kantoor van VOS/ABB een extra bijeenkomst werd gehouden.  
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De presentatie die tijdens de bijeenkomsten werd getoond, is voor leden van 
VOS/ABB beschikbaar. Zie hiervoor de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Financiën). 
 
Informatie: Pro Mereor, 026-3701476, vosabb@pro-mereor.nl  
 

Regioconferenties over passend onderwijs 

De regiegroep Passend Onderwijs organiseert in het najaar tien regionale 
conferenties over passend onderwijs.  
  
De conferenties met de titel 'Passend Onderwijs: aan de slag!' bestaan uit een 
plenair gedeelte en workshops over bijvoorbeeld de éénzorgroute, zorgadviesteams 
en preventieve ambulante begeleiding.  
 
Deelname kost 90 euro per persoon. Uitgebreide inhoudelijke informatie staat in een 
brochure. In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Onderwijs en zorg>Passend 
onderwijs) staat een link naar de brochure. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl of Sicco Baas, 0348-
405231, shbaas@vosabb.nl  
 

Kameroverleg over passend onderwijs 

Regionale netwerken moeten worden gestimuleerd om op korte termijn 
veldinitiatieven en experimenten met passend onderwijs uit te voeren. Als dit 
onvoldoende gebeurt, is er in 2009 te weinig informatie uit het onderwijsveld 
om een besluit te nemen over het al of niet invoeren van passend onderwijs. 
Dat is een van de conclusies van overleg tussen de Tweede Kamer en 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. 
 
In de Kamer werd nogmaals benadrukt dat de budgettaire open-eindregeling niet 
meer bestaat. Dit betekent dat schoolbesturen creatief moeten nadenken over de 
financiering van passend onderwijs. Daarbij is de vraag actueel naar welke 
instellingen de budgetten gaan. Dat kunnen de samenwerkingsverbanden zijn of de 
Regionale Expertisecentra (REC's), de schoolbesturen, regionale 
besturen of regioloketten. De Kamer wil aan de hand van de resultaten van 
experimenten bepalen wat de beste mogelijkheid is. 
 
Leraren en ouders 
Een ander punt dat in het Kameroverleg aan bod kwam, was het feit dat nog maar 
weinig informatie wordt gedeeld met leraren en ouders. De Tweede Kamer vindt 
dat dit beter moet en dat leraren en ouders meer bij de besluitvorming moeten 
worden betrokken. De Kamer en staatssecretaris Dijksma wezen hierbij nadrukkelijk 
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op de commissie-Dijsselbloem, die adviseerde om voortaan belanghebbenden meer 
te laten meepraten over vernieuwingen in het onderwijs. Dat is volgens die 
commissie nodig voor voldoende draagvlak. 
 
Regulier of speciaal 
Tijdens het overleg werd ook nog eens met nadruk gesteld dat passend onderwijs 
niet hetzelfde is als inclusief onderwijs. De invoering van passend onderwijs betekent 
evenmin dat het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zullen verdwijnen. De 
slogan 'regulier waar het kan, speciaal waar het moet' blijft van kracht! 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl of Sicco Baas, 0348-
405231, shbaas@vosabb.nl  
 

Vakcollege verbindt vmbo met mbo 

In september gaan 13 scholen van start met het Vakcollege, een zesjarige 
praktijkgerichte leergang die vmbo en mbo met elkaar verbindt. 
 
Het Vakcollege is een gezamenlijk initiatief van het beroepsonderwijs, bedrijfsleven, 
Platform Bèta Techniek en de Vereniging van Vrienden van het Vakcollege. De 
drijvende krachten achter het initiatief zijn oud-voorzitter Hans de Boer van de 
Taskforce Jeugdwerkloosheid, Koos de Vos van Economische Impuls Zeeland en 
SER-lid Hans Kamps, die tevens voorzitter is van de brancheverenining van 
uitzendorganisaties ABU. 
 
Hans de Boer: 'In Nederland is door de toenemende vergrijzing en ontgroening een 
groeiend tekort aan gekwalificeerde vakmensen ontstaan. De arbeidsmarkt 
schreeuwt om personeel, maar de juiste vakmensen worden niet opgeleid. Dat heeft 
onder andere te maken met het slechte imago van het werk maar ook met de 
gebrekkige aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. Dat heeft een hoog 
aantal drop-outs tot gevolg.' 
 
Praktijk naar schoolbanken 
Het Vakcollege zou daar onder het motto 'we brengen de praktijk naar de 
schoolbanken' verandering in moeten brengen. Het is de bedoeling om een nieuwe 
generatie vakmensen op te leiden die met de juiste bagage, verwachtingen en 
enthousiasme aan hun eerste baan beginnen. De Boer: 'Het gaat erom weer respect 
voor het vakmanschap te krijgen.' 
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW toonde zich afgelopen vrijdag bij de 
lancering van het Vakcollege in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag positief over 
het nieuwe concept: 'Het Vakcollege biedt jongeren de kans bij uitstek om te leren op  
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de werkvloer. Dat levert technische vakmensen op die trots verdienen en bovendien 
broodnodig zijn voor de economische groei van Nederland.' 
 
Rotterdams Offensief VMBO-MBO 
Onderwijswethouder Leonard Geluk van Rotterdam presenteerde afgelopen 
donderdag een vergelijkbaar initiatief. Het Rotterdams Offensief VMBO-MBO moet 
jongeren beter ondersteunen in hun schoolloopbaan en de overstap naar werk 
verbeteren. Het tegengaan van schooluitval en het benutten van talent moeten 
daarbij centraal staan. Ook in de Rotterdamse aanpak moeten vmbo en mbo meer 
met elkaar worden geïntegreerd. 
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl  

 

Meer kwaliteit door deskundige inzet van ict 

Leraren die ict op de juiste wijze inzetten, bereiken een hogere kwaliteit en 
opbrengst met hun onderwijs. Dit meldt Kennisnet op basis van de Vier in 
Balans Monitor 2008. 
 
Uit de monitor komt onder meer naar voren dat ict-middelen een bijdrage kunnen 
leveren aan het verkleinen van onderwijsachterstanden. 'Jonge kinderen leren er met 
digitale prentenboeken tot zes woorden per dag bij. Met gangbare voorleesmethoden 
blijft dit aantal steken op drie', aldus Kennisnet.  
 
De stichting wijst er echter ook op dat ict-toepassingen die verkeerd worden ingezet, 
de leerprestaties negatief kunnen beïnvloeden. Daarmee wordt volgens Kennisnet de 
waarde van de Vier-in-Balanstheorie bevestigd. Die zegt dat onderwijssucces de 
juiste mix van visie, deskundigheid, ict-infrastructuur en digitaal leermateriaal vereist. 
 
De Vier in Balans Monitor 2008 is digitaal in te zien via een link in dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>Kwaliteit). 
 
 
Vacatures 
 
Directeur openbare basisschool in Goes 
Adviseur bedrijfsvoering bij VOS/ABB 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (homepage>Personeel gezocht). 
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