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Nog plaats in Ontmoetingsbus  

Vanuit vijf plaatsen in Nederland vertrekt op 2 oktober de VOS/ABB Openbaar 
Onderwijs Ontmoetingstour. De bussen brengen leden naar het feestelijke 
jubileumcongres in Laren, en stoppen onderweg bij twee scholen. Daar wordt 
een korte presentatie gegeven met inspirerende ideeën over omgaan met de 
openbare identiteit. 

Opgeven voor de Ontmoetingstour kan nog. Door de vakanties zijn de bussen nog 
niet helemaal volgeboekt.De Ontmoetingsbus is een makkelijke en onderhoudende 
manier om naar het feestcongres van VOS/ABB in Laren te komen. In de bussen 
wordt ontbijt geserveerd en onderweg ontmoet u collega's en doet u ideeën op.  U 
bent op tijd voor de lunch in Laren en u hebt geen parkeerproblemen! Aan het eind 
van de dag, na het diner, rijden de bussen terug naar de verschillende 
opstapplaatsen.  

De feestbussen vertrekken 's ochtends rond 7.30 uur vanaf de volgende plaatsen: 
Assen CS 
Alkmaar CS 
Apeldoorn CS 
Den Haag CS 
Eindhoven CS  

Inschrijven voor bus en congres kan via www.vosabb.nl. Voor het jubileumcongres in 
Singer Laren, met als speciale gasten Ahmed Marcouch en Pieter Winsemius, zijn al 
ruim 150 inschrijvingen binnen. Het programma staat onder leiding van Edwin 
Rutten. Thema is de toekomst van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. Meer over het congres en de Ontmoetingstour op www.vosabb.nl. 

Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl. 
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Netwerkbijeenkomst financieel management 

Voor de tweede keer houdt VOS/ABB een netwerkbijeenkomst financieel 
management voor het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt op 17 september in 
Woerden. De bijeenkomst is bedoeld voor (financieel) beleidsmedewerkers in 
het vo. 

De doelstelling van deze netwerkbijeenkomst is om met elkaar te discussiëren over 
de diverse financiële vraagstukken waar uw schoolorganisatie mee te maken heeft of 
krijgt. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring op financiële thema’s wordt u 
tijdens deze bijeenkomst ook op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.  

Op 17 september wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

1. Actuele ontwikkelingen 
2. Actieplan LeerKracht  
3. VOS/ABB -model voor het maken van een meerjarenbegroting in het vo  
4. Richtlijn jaarverslag onderwijs (per 1 januari 2008) in relatie tot de personele 

voorzieningen (bapo, jubilea)  
5. Onderzoeksrapport PWC n.a.v. de vermogenspositie van het po: welke 

handvatten biedt dit rapport voor het bepalen van het benodigd eigen 
vermogen in het vo  

6. cao-vo, stand van zaken   
7. Wat verder ter tafel komt. 

Bezoekers worden uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen. U kunt uw 
voorkeuronderwerpen versturen naar rgoedhart@vosabb.nl.  

Deze bijeenkomst duurt van 13:30 uur tot uiterlijk 16:30 uur in het gebouw van de 
VOS/ABB te Woerden. U kunt zich tot 12 september aanmelden, ook als u de eerste 
keer niet bent geweest. Deelname is gratis.  

Informatie:Ben Verheijen, 0348 405 222, b.verheijen@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 
0348 405 220, rgoedhart@vosabb.n 

 

Leergang planning & control met korting 

De driedaagse leergang planning & control voor het voortgezet onderwijs 
wordt wegens succes eind oktober opnieuw gegeven. Deze compacte cursus is 
specifiek gericht op directeuren, rectoren en bestuursmanagers in het vo. 
Snelle beslissers, die voor 15 september inschrijven, ontvangen een forse 
korting op de cursusprijs van maar liefst 200 euro!  
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De normale prijs van de leergang is 1395 euro voor leden en 1445 euro voor niet-
leden. VOS/ABB's financieel expert Ben Verheijen verzorgt de cursus in 
samenwerking met Cock Raaijmakers. Zij hebben de leergang al vier keer eerder 
gegeven en kregen daar veel waardering voor.  

De leergang richt zich op het organiseren van een goed functionerende planning & 
control cyclus en het vertalen van beleid in budgettering.  Met een goede planning & 
control cyclus wordt op een systematsiche wijze het proces van richting geven 
(besturen) en op koers houden (beheersen) vorm gegeven. De inrichting van zo'n 
cyclus wordt bepaald door de specifieke doelstellingen van de eigen school.    

De cursus bestaat uit een tweedaagse, inclusief diner en overnachting, op 29 en 30 
oktober in het Golden Tulip Hotel Zaltbommel. De derde (terugkom)dag is op 26 
november.  

Uitvoerige informatie over deze leergang vindt u op www.vosabb.nl (tabblad training 
en advies). Voor specifieke vragen over de inhoud van de leergang of een in 
company-afspraak mailt of belt u Ben Verheijen, bverheijen@vosabb.nl, 06-
51295744. Informatie over inschrijving: Kitty Dolman, 0348-404802 of 
kdolman@vosabb.nl 

 

Passend onderwijs: speerpunt van VOS/ABB! 

VOS/ABB Consulting heeft op het gebied van passend onderwijs een 
uitgebreid workshop- en cursusaanbod. Onze consultants Sicco Baas en Anna 
Schipper willen u graag laten zien wat er met passend onderwijs mogelijk is! 

Ons workshop- en cursusaanbod op het gebied van passend onderwijs richt zich op 
(bovenschoolse) directeuren, bestuurders en samenwerkingsverbanden in het 
primair en voortgezet onderwijs. Het aanbod is ook interessant voor gemeenten en 
zorgaanbieders. 
 
Meer over het aanbod op onze website www.vosabb.nl (dossier onderwijs en 
zorg/passend onderwijs).  
Informatie: Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl of Anna Schipper, 06-
30056066, aschipper@vosabb.nl  

 
Training: gesprekken met juridische risico's  

VOS/ABB Consulting biedt eendaagse trainingen aan waarin de juridische 
consequenties van lastige gesprekken met personeelsleden aan bod komen. U 
leert wat u in dergelijke gesprekken beter niet of juist wel moet zeggen. 
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Tijdens de eendaagse trainingen, die in november en in februari worden gegeven, 
komen gesprekstechnieken aan de orde die passen bij verschillende fasen in een 
juridisch (ontslag)traject. Het kan bijvoorbeeld gaan over disfunctioneren, een 
arbeidsconflict of plichtsverzuim. 
 
Na afloop van deze training gaat u met meer bagage de gesprekken met uw 
medewerkers in. U bent in staat om de juiste stappen te zetten in 
slechtnieuwsgesprekken. De trainingen zijn bestemd voor (bovenschools) 
directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Uitgebreide informatie staat op de website van VOS/ABB, tabblad Training en advies. 

 
Lerarenbeurs groot succes 

De nieuwe lerarenbeurs, een van de maatregelen uit het Actieplan LeerKracht 
van Nederland, blijkt al direct een succes. Maar liefst 7500 docenten hebben 
deze zomer een beurs voor scholing aangevraagd. Minister Plasterk had op 
hooguit 1500 aanvragen gerekend. 

Het subsidiebedrag voor de lerarenbeurs is daarom al meteen verhoogd van zeven 
naar 18 miljoen euro. Zo'n 5000 leraren kunnen in september al aan de slag met hun 
opleiding. De helft van de aanvragers wil een opleiding op masterniveau gaan doen.  
 
De nieuwe regeling is bedoeld om leraren met een onderwijsbevoegdheid te 
stimuleren een andere en/of hogere opleiding te volgen. Zo kan een leraar die in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs lesgeeft, nu een eerstegraads 
lesbevoegdheid halen zodat hij in de bovenbouw mag lesgeven. Hiermee wordt de 
professionaliteit bevorderd. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor na- of 
bijscholing, want daarvoor bestaat het reguliere scholingsbudget dat scholen zelf 
beheren.  
Uit de aanvragen, die tussen 1 juni en 15 juli ingediend konden worden bij de IB-
groep, blijkt dat de lerarenbeurs het populairst is in het primair (speciaal) onderwijs 
(58 procent). Dertig procent van de aanvragen komt uit het voortgezet onderwijs, 7 
procent uit het beroeponderwijs en 5 procent uit het hoger onderwijs. In januari 2009 
wordt een tweede termijn geopend waarin leraren kunnen intekenen. Daarvoor is 19 
miljoen euro beschikbaar. Het bedrag loopt jaarlijks op tot 80 miljoen in 2012. 
 

WMS-Conferentie op 12 november 

GMR-leden, besturen, ouders en leerlingen worden op woensdag 12 november 
uitgenodigd voor de conferentie 'Medezeggenschap op niveau (2)' in de 
Reehorst in Ede. Het is een van de laatste activiteiten van het project WMS, dat 
eind dit jaar stopt. 
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Het project WMS, een initiatief van de gezamenlijke onderwijsorganisaties in het 
primair en voortgezet onderwijs, had tot doel de voorlichting en implementatie van de 
nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen te organiseren. Die wet is op 1 januari 2007 
in werking getreden. Op de website www.infowms.nl is te zien wat de projectgroep 
allemaal heeft ondernomen op het gebied van informatievoorziening. Eind dit jaar 
draagt de projectgroep de activiteiten over aan de onderwijsorganisaties, waaronder 
VOS/ABB.  

De conferentie van 12 november staat in het teken van die overdracht, en biedt de 
deelnemers veel informatie over medezeggenschap en kwaliteitsinstrumenten. Er zijn 
verschillende workshops en ook zogenoemde 'proeverijen' waarop de organisaties 
hun producten en diensten op dit gebied presenteren.  

De thema's van de workshops komen begin september beschikbaar, maar 
inschrijven voor de conferentie kan al. De eerste 90 aanmeldingen zijn zelfs al 
binnen. Wilt u als schoolbestuur of MR bij deze conferentie aanwezig zijn, schrijf u nu 
dan in via www.deelnameregistratie.nl. U ontvangt dan in de loop van september via 
e-mail het definitieve programma met het overzicht van de workshops.  

Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267, jeshuis@vosabb.nl  

  

EduspirIT met toppers uit bedrijfsleven 

Onder de naam EduspirIT wordt op 29 september een conferentie over 
onderwijs en ICT gehouden. 'EduspirIT staat voor een positieve beweging, die 
niet langer kijkt naar de problemen in het onderwijs, maar naar oplossingen die 
- deels - met behulp met ICT kunnen worden gerealiseerd', aldus de 
organisator, Stichting Kennisnet. 

Volgens Kennisnet heeft het onderwijs te maken met uitdagingen die vaak ook in 
andere bedrijfstakken spelen of hebben gespeeld. 'Daar kunnen we een voorbeeld 
aan nemen'.  

Vandaar dat EduspirIT sprekers uit het bedrijfsleven presenteert. Dat zijn 
Ben Verwaayen (ex-CEO British Telecom), Toby Burton (Cisco) en Michael Tchong 
(trendwatcher). Zij trekken vergelijkingen naar en geven voorbeelden uit andere 
sectoren en andere landen. Het dagvoorzitterschap is in handen van journalist en 
schrijver Frénk van der Linden (foto).  

Een gerichte netwerkmethode zorgt ervoor dat de deelnemers aan de conferentie in 
contact komen met de top van het onderwijsveld, de politiek en het bedrijfsleven. 
Daarnaast doen de voorzitters van de drie sectorraden in het onderwijs, Kete 
Kervezee (PO-raad) (VO-raad) en , Sjoerd SlagterJan van Zijl (MBO-raad) mee aan 
een interactief vraaggesprek. Zij zullen ook reageren op de voorgaande sprekers en 
op vragen, opmerkingen en suggesties uit de zaal.  
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Deze conferentie is bestemd voor bestuurders en schoolleiders in het primair en 
voortgezet onderwijs en het mbo. Locatie en tijd: 't Spant in Bussum, van 13 tot 19 
uur. Kosten: 150 euro. Aanmelden via www.EduspirIT2008.nl.  

Informatie: Kirsten den Dulk, 070-4161643 of kdendulk@winkelmanenvanhessen.nl. 

 

Conferentie over jongensgedrag 

Na de succesvolle conferenties over 'meidenvenjin' en 'bimbo's' is het nu de 
beurt aan de jongens. Het Project Preventie Seksuele Intimidatie in het 
onderwijs (PPSI) organiseert op donderdag 9 oktober een conferentie over 
jongensgedrag. 

'Seksuele intimidatie, en de jongens dan?' Dat is de titel van deze conferentie, die 
bestemd is voor contactpersonen en interne vertrouwenspersonen in het voortgezet 
onderwijs.  

Jongens worden in het onderwijs vaak in verband gebracht met klachten en gezien 
als ‘dader’. De PPSI-conferentie laat zien dat ook jongens het slachtoffer kunnen zijn 
van seksueel ongewenst gedrag, van meidenvenijn en van de ‘geseksualiseerde’ 
mediacultuur.  

In de eerste lezing van het ochtendprogramma staan jongens en klachten centraal. 
Er wordt antwoord gegeven op vragen als: ‘Waarom klagen jongens minder snel?’ 
en: ‘Stelt de begeleiding van jongens nog specifieke eisen aan de rol van de 
vertrouwenspersoon?’.  De tweede lezing maakt duidelijk wat scholen constructief 
kunnen doen met jongensgedrag; ‘alleen constateren dat er testosteron door de 
gangen giert is onvoldoende’.  

Het middagprogramma is gevuld met tien workshops. Daarbij staat de praktijk van 
het vertrouwenswerk centraal en in drie workshops komt het thema uit het 
ochtendprogramma terug.  

De conferentie begint om half tien in Amersfoort, in De Eenhoorn, en de kosten zijn 
209 euro inclusief lunch en materiaal. Aanmelding en programma: www.ppsi.nl.  

 

Energie besparen met slimme ICT-toepassingen 

Onderzoeksbureau Ecofys is op zoek naar scholen die met ICT-toepassingen 
energie besparen. Ecofys voert in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken een verkennend beleidsonderzoek uit om in kaart te 
brengen hoe ICT kan worden ingezet om zuiniger met energie om te gaan. 
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Consultant Inge Bosveld van Ecofys legt uit dat zij op zoek is naar lopende 
initiatieven. Ze benadrukt dat energiebesparing hierbij ruim kan worden opgevat 
en niet het directe doel van het project hoeft te zijn.  
 
Ecofys beschikt al over enkele voorbeelden uit andere sectoren dan het onderwijs. 
Zo heeft het bedrijf Onroerend Groen het Octalix-concept ontwikkeld. In gebouwen 
worden sensoren geplaatst die op basis van bijvoorbeeld CO2-metingen directe 
feedback geven aan ventilatie-installaties. Dit optimaliseert de luchtkwaliteit 
én leidt tot minder energiegebruik.  

Een ander voorbeeld komt uit de zorgsector en heet TELETOCO. Hierin participeert 
de Vereniging Integrale Kankercentra. Via een breedbandvideoverbinding in 
combinatie met digitale radiologiebeelden en andere gegevens van patiënten kunnen 
consulenten van Integrale Kanker Centra overleggen met specialisten in 
diverse ziekenhuizen.  

Een derde voorbeeld is het Individueel Intermodaal Reisadvies. Dit is een 
reisplanner die advies geeft over snelste en meest milieuvriendelijke reisopties. Er 
zijn verscheidene pilotprojecten met deze reisplanner. 
 
Scholen of schoolbesturen die ook met ICT-toepassingen energie besparen, kunnen 
als zij dat willen hun voorbeeld aan Ecofys kenbaar maken. Neemt u daarvoor 
contact op met consultant Inge Bosveld, 030-2833803, i.bosveld@ecofys.com 

 
Vacatures (5) 
 
Adviseur bedrijfsvoering bij VOS/ABB 
Locatieleiders Hoogeveen en Pesse 
Algemeen directeur in Zuid-Kennemerland 
Directeur obs in Enkhuizen 
Locatiedirecteur Nutsschool in Oss 
 
 


