
Andere onderwerpen

De ledencommissie besprak ook de

voortgang van de oprichting van de sec-

tororganisatie. Tevens kwam de bestuur-

lijk-juridische positie van het openbaar

onderwijs aan de orde. Dit in het kader

van de verzelfstandiging van het open-

baar onderwijs.

In september organiseerde VOS/ABB met

de Vereniging van Nederlandse Gemeen-

ten (VNG) een studiebijeenkomst over dit

onderwerp. De ledencommissies vo en po

en de onderwijscommissie van de VNG

buigen zich over de resultaten van deze

bijeenkomst.

Ook de Code Goed Onderwijsbestuur en

de beloningsleidraad voor bestuurders

kwamen aan de orde. Bovendien werd het

jaarplan van de commissie voor 2006

vastgesteld.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 

06-22939680, bsmits@vosabb.nl; informa-

tie over de doordecentralisatie: 

Gertjan van Midden, 0348-405225, 

gvanmidden@vosabb.nl 
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Doordecentralisatie van de onder-

wijshuisvesting kan alleen als de

scholen daarvoor voldoende budget

krijgen. Dat vindt de ledencommissie

voortgezet onderwijs van VOS/ABB.

De commissie, die vorige week vrijdag bij-

eenkwam in het kantoor van VOS/ABB in

Woerden, maakt zich zorgen over de

financiële gevolgen als schoolbesturen

niet alleen voor het onderhoud, maar ook

voor nieuwbouw en uitbreiding verant-

woordelijk worden.

In principe gaat de ledencommissie, net

als eerder het ledenpanel van VOS/ABB,

akkoord met doordecentralisatie. Maar als

de schoolbesturen de zorg voor nieuw-

bouw en uitbreiding overnemen van de

gemeente, moet daar wel voldoende geld

voor komen.

Een landelijk vastgestelde financierings-

grondslag kan lokaal verkeerd uitpakken,

omdat de situatie overal anders is, bena-

drukt de ledencommissie. Op verzoek van

de commissie zal VOS/ABB de financiële

gevolgen van de doordecentralisatie uit-

voerig in kaart brengen.
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De ledencommissie voortgezet onderwijs van VOS/ABB.




Vmbo’s denken mee over 
toekomst

De oproep in november van de

Adviesgroep vmbo om mee te den-

ken over de toekomst heeft veel

respons opgeleverd. Er meldden zich

170 scholen aan, waarvan er 105 zijn

geselecteerd voor de scholenplat-

forms. Inmiddels zijn er voor de drie

samengestelde scholenplatforms

startbijeenkomsten geweest.

Tijdens de startbijeenkomsten kregen de

scholen onder meer instructie voor de

werkvorm in de school om het gesprek

met elkaar te voeren. De instructie ging

gepaard met discussies, die een belofte

inhouden voor een duidelijke stellingname

van scholen en bruikbare uitkomsten voor

de adviesgroep. De uitkomsten zullen

mede bepalend zijn voor een eerste opzet

van het  advies dat in april aan minister

Maria van der Hoeven van OCW zal wor-

den aangeboden.

De Adviesgroep vmbo streeft naar een

breed gedragen advies. Het is belangrijk

dat zo veel mogelijk scholen hun mening

geven. Daarom worden voortaan op de

activiteiten van de platformscholen alle

scholen voor vmbo in de gelegenheid

gesteld kennis te nemen van de eerste

contouren van het advies. Zij kunnen daar

dan op reageren. 

Tijdens drie regionale bijeenkomsten wor-

den de eerste contouren voorgelegd. 

De opvattingen van de dan aanwezige

scholen zullen van invloed zijn op de fun-

damenten van het advies. De regionale

bijeenkomsten vinden plaats van 16.00

tot 20.00 uur op:

woensdag 15 maart in Zwolle

donderdag 16 maart in Nijmegen

dinsdag 21 maart in Rotterdam

Inschrijven kan met het inschrijfformulier

dat aan alle scholen voor vmbo is toege-

stuurd of via www.adviesgroepvmbo.nl.

De sluitingsdatum is 25 februari.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Geldboete is misplaatste sanctie 

‘Een geldboete voor zwak presteren-

de scholen is een volkomen mis-

plaatste sanctie. Met dit voorstel

slaat de Onderwijsraad de plank mis.

Er zijn betere maatregelen te beden-

ken om een zwakke school snel te

verbeteren. Want dát er in zo’n geval

snel iets moet gebeuren, staat vast.’

Dit schrijft VOS/ABB-directeur Philip

Geelkerken in een commentaar op

www.vosabb.nl. 

‘Een forse geldboete, zoals de Onderwijs-

raad voorstelt in zijn recente advies

‘Doortastend onderwijstoezicht’, is niet de

juiste weg. Hiermee wordt geld onttrok-

ken aan een school, die dat juist hard

nodig heeft om het primaire proces op

orde te krijgen. Het is helemaal niet han-

dig om uitgerekend zo’n school ook nog

financieel in problemen te brengen’, aldus

Geelkerken. 

Hij vervolgt: ‘Veel effectiever is het om

een slecht presterende school onder spe-

ciaal toezicht te stellen, net als gemeen-

ten, die immers bij slecht financieel func-

tioneren een artikel-12-status krijgen. De

ondertoezichtstelling zou kunnen worden

geëffectueerd door een interim-manager

op de school te plaatsen, die orde op

zaken stelt.’

‘Het is absoluut van groot belang om

zwak presterende scholen snel naar een

verantwoord niveau te tillen. Daar hebben

leerlingen en ouders recht op’, vindt de

VOS/ABB-directeur. ‘Elke school moet

voldoen aan haar maatschappelijke

opdracht en daar moeten ouders op kun-

nen rekenen. Het is goed dat de overheid

daar toezicht op houdt. In die zin is het

advies van de Onderwijsraad  een belang-

rijke bijdrage aan de discussie. De raad

doet de Inspectie echter onrecht door te

stellen dat deze alleen maar ‘stimulerend’

oftewel adviserend bezig is.’ 

Tegenovergesteld effect

‘De Inspectie vult haar controlerende rol bij

zwak presterende scholen in het algemeen

kordaat in. Deze scholen krijgen vaker

bezoek van de inspecteur en er worden

afspraken gemaakt met het bestuur om

binnen een bepaald tijdvak het niveau te

verbeteren’, licht Geelkerken toe. ‘School-

besturen nemen een dergelijke waarschu-

wing in het algemeen zeer serieus en

investeren waar mogelijk om de gewenste

verbetering te bereiken. Een geldboete

heeft dan een tegenovergesteld effect.’

‘Op een enkele school, die na verloop van

tijd nog steeds onder de maat presteert,

kan een sanctie nuttig zijn. Maar dan

moet het wel een zinvolle sanctie zijn: een

interim-manager of andere deskundige

hulp en ondersteuning voor het manage-

ment’, aldus Geelkerken. ‘Ook de werkge-

versorganisaties kunnen hier een rol spe-

len, door consultants te leveren met de

juiste kennis en kunde om de kwaliteit van

een school op het gewenste niveau te

brengen. Op VOS/ABB kunnen de scho-

len rekenen.’
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Op www.vosabb.nl (dossier: bestuur &

management) staat een toelichting op het

advies van de Onderwijsraad. U kunt daar

ook het integrale advies downloaden.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl 


Scholen halen 1000 uur niet

Het is voor scholen in het voortgezet

onderwijs vrijwel onhaalbaar om

1000 uur onderwijs per schooljaar te

verzorgen. Dit ondanks een verbre-

ding van de definitie van het begrip

‘onderwijstijd’. Minister Maria van

der Hoeven heeft dan ook het advies

gekregen de ‘onrealistische’ norm

van 1000 uur los te laten.

Op een mini-conferentie, georganiseerd

door het ministerie van OCW, gaf een

grote meerderheid van schoolleiders aan

1000 uur onderwijstijd niet haalbaar te

vinden. Slechts enkele vo-scholen denken

het te kunnen realiseren, maar dan alleen

op grond van de nieuwe, brede definitie

en met inzet van een nieuw onderwijscon-

cept.

Over de nieuwe definitie van onderwijstijd

bestaat intussen al overeenstemming met

de minister. Deze houdt in dat alle uren,

waarbij leerlingen actief zijn in bijzijn van

een leraar, dus ook excursies en sportda-

gen, worden meegeteld als onderwijstijd.

Maar ook uren waarin leerlingen op

school zelfstandig aan een opdracht wer-

ken, zijn onderwijstijd. Dit sluit aan bij de

huidige onderwijsvormen, waarbij vo-leer-

lingen steeds vaker zelfstandig werken.

Het komende jaar zullen de onderwijsor-

ganisaties en de scholen onderzoeken

hoe scholen organisatorisch zoveel

mogelijk onderwijs kunnen realiseren op

basis van de brede definitie. Speciale

aandacht gaat dan uit naar de inrichting

van proefwerkweken, het beginnen en

afronden van het schooljaar en scholings-

activiteiten van leraren. De Inspectie voor

het onderwijs zal de ontwikkelingen

nauwlettend volgen en op basis van

good-practicevoorbeelden zal ten slotte

een realistische norm worden afgespro-

ken.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl 


Kamer geeft groen licht voor
zorgplicht

De Tweede Kamer heeft groen licht

gegeven om verder te gaan met de

zorgplicht zoals minister Maria van

der Hoeven die had voorgesteld.

Maar de Kamer had nog wel veel vra-

gen. Een definitieve beslissing valt

naar verwachting in september.

Scholen moeten leerlingen een onderwijs-

zorgarrangement kunnen aanbieden. Als

zij dat zelf niet goed kunnen, moet de

leerling terecht kunnen bij een andere

school die het wel kan. Bij die school

moet plaatsing mogelijk zijn, zodat ouders

niet van het kastje naar de muur worden

gestuurd. Dat staat kort gezegd in de

zorgbrief die minister Maria van der Hoe-

ven van OCW afgelopen september naar

de Tweede Kamer stuurde.

Vrijwel alle Kamerleden wilden weten hoe

dit voorstel in de praktijk kan worden

gebracht. Zo vroeg Angelien Eijsink

(PvdA) zich af of het fundament van de

huidige leerlingenzorg ook in financiële zin

sterk genoeg is om de zorgplicht in te

voeren. Daarbij ging zij in op de brief van

VOS/ABB waarin staat dat voor de beno-

digde kwaliteitsimpuls structureel 620 mil-

joen euro nodig is. 

Ursie Lambrechts (D66) vroeg zich af of

bij de sterkere positie die ouders bij de

zorgplicht moeten krijgen, er niet beter

kan worden gesproken van zorgrecht. Arie

Slob (ChristenUnie) stelde dat scholen het

aan ouders wel goed moeten kunnen uit-

leggen als er een zorgarrangement op een

andere school wordt aangeboden. De

minister beaamde dat.

Sancties

Eric Balemans (VVD) had het onlangs ver-

schenen advies ‘Doortastend onderwijs-

toezicht’ van de Onderwijsraad in

gedachte. Hij vroeg of er stevige sancties

moeten komen voor schoolbesturen die te

weinig doen en/of slechte kwaliteit leve-

ren. De Kamer en de minister zien hier wel

wat in. Van der Hoeven zal hier op 15
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belangrijk aspect is het beginsel van

scheiding van bestuur en intern toezicht.

De conceptcode is denominatief neutraal.

Elk schoolbestuur kan zelf invulling geven

aan het profiel van de eigen identiteit.

Daarvoor worden slechts enkele kaders

aangegeven.

De komende maanden voeren WVO en

Schoolmanagers_VO een inhoudelijk

debat over de conceptcode met de leden

in het vo. Ook organiseren zij in samen-

werking met VOS/ABB in het voorjaar een

congres over dit onderwerp. Rond de

zomervakantie zal de conceptcode op

basis van de ontvangen reacties en

gevoerde discussies zonodig worden bij-

gesteld. In het najaar kan de code worden

vastgesteld in een algemene ledenverga-

dering van de dan waarschijnlijk operatie-

ve sectororganisatie. Daarna wordt de

code in het gehele voortgezet onderwijs

van kracht.

Schoolbesturen kunnen hun reacties op

de conceptcode mailen naar het speciaal

hiervoor geopende adres projectgover-

nance@werkgeversverbond.nl. 

Informatie; Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl


Studiedag over governance

‘Terugtreden waar mogelijk, ingrijpen

waar nodig’ is de titel van een studie-

dag op 16 maart in Utrecht over

governance in het onderwijs. 

Aanleiding voor de studiedag is de brief over

good governance (goed bestuur) die minis-

ter Maria van der Hoeven van OCW naar de

Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarmee

wordt bestuurlijk invulling gegeven aan de

wens van scholen voor meer autonomie. 

Op de agenda voor de studiedag staan

plenaire sessies en workshops over

onderwerpen als degelijk zelfbestuur, de

onderwijsinspectie als toezichthouder op

kwaliteit, de relatie bestuur-directie, visie-

ontwikkeling, beloning van topfuncties en

performance management.

De studiedag in het Beatrixgebouw van

de Jaarbeurs kost 365 euro per persoon.

Aanmelden kan via 

studiecentrum@kerckebosch.nl. 

Informatie: Studiecentrum Kerckebosch,

030-6984222, www.kerckebosch.nl


Overleg met OCW over 
btw-claims

De Belastingdienst voert bij scholen

geregeld controles uit op de btw-

plicht bij onder meer detachering,

vakbondsactiviteiten en kantine-

inkomsten. Over de gevolgen hier-

van, zoals mogelijke forse naheffin-

gen, is overleg geweest met het

ministerie van OCW.

Hoewel in sommige gevallen nadrukkelijk

is bepaald dat geen btw verschuldigd is

en het geven van onderwijs hiervan is vrij-

gesteld, bestaat bij scholen veel onduide-

lijkheid over wat wel en niet mag. Het ver-

scherpte toezicht van de Belastingdienst

leidt tot hogere uitgaven voor de scholen.

De rijksvergoeding houdt hier geen reke-

ning mee. 

De acties van de Belastingdienst volgen

op de sterke Europese regulering van de

btw-heffing. Met name de regels rond

mededinging zijn van belang. Naar ver-

wachting zal het nog zeker twee jaar
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februari in het governance-debat op

terugkomen.

Onderwijsorganisaties hebben inmiddels

een team van circa 25 mensen samenge-

steld. Dit team gaat vanaf 13 februari

besturen, managers, leraren, onderwijs

ondersteunend personeel en ouders infor-

meren over de zorgplicht. Ook zal het team

meningen en voorstellen inventariseren.

Een beslissing over de verdere implemen-

tatie en het kader daarvoor wordt in sep-

tember verwacht. Een uitgebreider ver-

slag van het Kamerdebat staat op

www.vosabb.nl (dossier: politiek).

Informatie: Henk Keesenberg, 

06-22939665, hkeesenberg@vosabb.nl  


Code ‘Goed Onderwijsbestuur’
overgenomen

Het Werkgeversverbond Voortgezet

Onderwijs (WVO) en Schoolma-

nagers_VO hebben de conceptcode

‘Goed Onderwijsbestuur’ van

VOS/ABB omarmd. Zij hebben de

conceptcode aan hun leden toege-

stuurd en gaan er met hen over in

debat. VOS/ABB deed dat al eerder

met de eigen leden.

Schoolmanagers_VO, WVO en VOS/ABB

zien de conceptcode als een goed refe-

rentiekader voor goed bestuur in het

voortgezet onderwijs. De andere organi-

saties voor bestuur en management heb-

ben voor een ander traject gekozen.

De door VOS/ABB ontwikkelde concept-

code maakt onderscheid tussen twee

bestuursvormen: het standaardmodel en

het model Raad van Toezicht. Een



duren voordat de hoogste instantie uit-

spraken doet die scholen duidelijkheid

geven. 

Overleg met het ministerie van OCW heeft

opgeleverd dat daar begrip bestaat voor

de mogelijke financiële consequenties en

de onzekere situatie waarin scholen nu

verkeren. Ook is duidelijk geworden dat

het ministerie van Financiën ervan over-

tuigd is dat er duidelijkheid moet komen

en dat het wachten op jurisprudentie te

lang gaat duren.

Daarom is afgesproken dat vertegenwoor-

digers van besturenorganisaties en het

ministerie van OCW verder zullen praten

over de vraag of, en zo ja hoe, voor deze

problematiek een oplossing kan worden

geboden. 

Zodra hierover meer bekend is, zullen wij

u informeren. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Wijziging modelverordening
huisvesting

Aanvragen voor het huisvestingspro-

gramma moeten voortaan worden

ingediend bij het college van burge-

meester en wethouders. Met ingang

van 8 maart is de vaststelling van het

huisvestingsprogramma een taak van

het college en niet meer van de

gemeenteraad.

Dit vloeit voort uit de wet dualisering

gemeentelijke medebewindbevoegdhe-

den, die officieel van kracht wordt op 

8 maart, de dag na de gemeenteraadsver-

kiezingen. Deze wet wijzigt de verant-

woordelijkheidsverdeling tussen gemeen-

teraad en het college van burgemeester

en wethouders. 

De dualisering, met als doel de posities

van de gemeenteraad en het college deels

te ontvlechten en daarmee te verduidelij-

ken, is feitelijk al in 2002 in werking getre-

den. De verdere uitwerking daarvan heeft

geleid tot aanpassing van veel wetten,

waaronder de WPO, de WEC en de WVO. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 

7 maart treden deze wijzigingen dus for-

meel in werking. De VNG heeft daarop de

modelverordening huisvesting aangepast.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn: 

* Het huisvestingsprogramma wordt in het

vervolg vastgesteld door het college van

burgemeester en wethouders in plaats

van de gemeenteraad. Ook het budget-

plafond wordt in het vervolg door het

college vastgesteld. De gemeenteraad

beperkt zich tot het vaststellen van het

bedrag dat voor onderwijshuisvesting

beschikbaar is op de gemeentebegro-

ting (het zogenoemde budgetrecht). Dit

zal in de praktijk gebeuren tijdens de

behandeling van de gemeentebegroting.   

* Ook de afwikkeling van zogeheten

spoedaanvragen wordt voortaan door

het college uitgevoerd. 

De VNG adviseert haar leden de gewijzig-

de verordening nog voor 8 maart in wer-

king te laten treden. In de meeste geval-

len echter zal dat vanwege de korte

periode die nog rest niet lukken. In dat

geval moet de gewijzigde wet worden

toegepast, omdat landelijke wetgeving

prevaleert boven lokale verordeningen. 

De door de VNG gepubliceerde ledenbrief

en de wijzigingsvoorstellen kunt u down-

loaden bij dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: huisvesting). 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Minister: ‘Geen registratie
geweld’

Minister Maria van der Hoeven van

OCW wil de scholen in het voortgezet

onderwijs niet verplichten om

geweldsincidenten en bedreigingen

in en om de school te registreren.

Dat blijkt uit haar reactie op een

motie van Tweede-Kamerlid Eric

Balemans (VVD).

Balemans had om een meldingsplicht van

incidenten gevraagd. Hij wilde een totaal-

beeld van wat er op scholen gebeurt,

zodat er adequaat kan worden opgetre-
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den. De scholen zouden alle incidenten,

inclusief bedreigingen, moeten registreren

en melden bij instanties als de inspectie,

jeugdzorg en/of justitie.

‘De minister vindt een dergelijke registra-

tie een zaak van de school zelf, zo schrijft

zij bij de officiële vaststelling van de

begrotingsstaat voor 2006. ‘Scholen

bepalen zelf wanneer ze met welke

instantie in voorkomende gevallen contact

opnemen’, aldus Van der Hoeven. ‘Alleen

op die manier kan maatwerk worden gele-

verd met als doel een zo groot mogelijke

veiligheid voor alle betrokkenen met zo

weinig mogelijk administratieve romp-

slomp’. Zij legt de VVD-motie, die

gesteund werd door de PvdA en de LPF,

dus naast zich neer.

Wel wijst zij op de Veiligheidsmonitor, die

wordt uitgevoerd in overleg met de

Inspectie voor het onderwijs, Schoolma-

nagers_VO en de Algemene Onderwijs-

bond. Dit onderzoek zal een landelijk

beeld geven van geweldsincidenten op

school, het veiligheidsgevoel van leerlin-

gen en personeel en het veiligheidsbeleid

van scholen.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl 


Homobeleid op school niet 
verplicht

Een school is niet wettelijk verplicht

een homobeleid te voeren. Dat oor-

deelt de Commissie Gelijke Behande-

ling (CGB). 

De CGB oordeelde over een verzoek van

een docent die openlijk voor zijn homo-

seksualiteit uitkomt. Hij gaf aan dat de

scholengemeenschap voor voortgezet

onderwijs waarvoor hij werkt, in het veilig-

heidsbeleid expliciet aandacht moet

besteden aan homotolerantie. De  scho-

lengemeenschap is hier in zijn ogen

onvoldoende aan tegemoetgekomen.

De commissie stelde vast dat de scholen-

gemeenschap zich de zorg voor de

bescherming van personeel en leerlingen

tegen discriminatie heeft aangetrokken.

Zij heeft dit gedaan in het kader van het

veiligheidsbeleid, met dien verstande dat

zij hierbij gebruikmaakt van algemene,

neutrale termen. 

In deze zaak oordeelde de CGB dat een

expliciet homobeleid niet noodzakelijk is

en dat de scholengemeenschap aan de

zorgplicht heeft voldaan. Een link naar het

volledige oordeel van CGB staat bij dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier:

bestuur & management).

Informatie: Jan Schutter, 0348-405253,

jschutter@vosabb.nl 


Asielzoekerleerlinge vrijgelaten

De Kosovaarse vwo-leerlinge Taida

Pasic is vrijgelaten en kan haar oplei-

ding aan de openbare scholenge-

meenschap De Driemark in Winters-

wijk voorlopig voortzetten.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

(IND) had het 18-jarige meisje onder

schooltijd door de politie laten oppakken

en vervolgens laten afvoeren naar het uit-

zetcentrum bij Rotterdam Airport. De

rechter oordeelde in kort geding echter

dat ze moest worden vrijgelaten.  

De uitspraak volgde op acties voor Taida

Pasic door de Winterswijkse gemeen-

schap. Rector Hanneke Koster van De

Driemark schreef een brief aan minister

Rita Verdonk voor Vreemdelingenzaken en

Integratie, waarin ze er bij de minister op

aandrong de leerlinge op humanitaire en

didactische gronden vrij te laten.

VOS/ABB schaarde zich achter de actie

van Koster. 

Na de uitspraak van de rechter kwam

minister Verdonk via haar woordvoerder

met kritiek op Pasic. De woordvoerder zei

dat het meisje fraude heeft gepleegd,

omdat ze vanuit Kosovo met een toeris-

tenvisum via Frankrijk is teruggekeerd

naar Nederland. Het is opmerkelijk dat de

minister kritiek leverde, omdat haar uit-

spraken kunnen worden gezien als inhou-

delijke kritiek vanuit de politiek op het oor-

deel van de onafhankelijke rechtspraak.

Asielzoekersmanifest

De Tweede Kamer nam afgelopen najaar

het standpunt in om uitgeprocedeerde

asielzoekerkinderen niet meer midden in

het schooljaar het land uit te zetten. Dit

standpunt volgde op een actie voor asiel-

zoekerleerlingen. Deze actie voor zowel

het primair als voortgezet onderwijs kreeg

steun van onder andere VOS/ABB.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Fusie Kennisnet en Ict op school 

Kennisnet en Ict op school zijn in

juridische zin per 1 februari gefu-

seerd. De nieuwe organisatie heet

Stichting Kennisnet Ict op School.

De fusieorganisatie richt op dienstverle-

ning en belangenbehartiging ten behoeve
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van het onderwijs. In de komende maan-

den zullen de fusie en de integratie verder

operationeel worden uitgewerkt. De nieu-

we stichting beoogt met deze fusie syner-

gie binnen de huidige activiteiten te berei-

ken, zodat het onderwijs beter kan

worden ondersteund. 

Meer op www.ictopschool.net.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl  


Scholen kiezen goedkoop 
internet

Scholen letten bij het kiezen van een

internetaanbieder vooral op de prijs.

Ruim driekwart van de scholen

maakt gebruik van het gratis inter-

netaanbod van KPN en XS4ALL. Dat

blijkt uit een onderzoek dat TNS

NIPO uitvoerde voor ISPwijzer van de

Stichting Ict op School.

De meeste scholen zijn tevreden over hun

internetaanbieder. Tweederde van de

scholen in het primair en voortgezet

onderwijs ziet dan ook geen reden om

van provider te wisselen na afloop van het

contract. Er is wel behoefte aan meer

informatie over internettoepassingen,

zoals online leerling-volgsystemen en

elektronische leeromgevingen. De kennis

bij de scholen over de hiervoor benodigde

bandbreedte is echter beperkt. Meer dan

de helft van de respondenten kent de

snelheid van de eigen internetverbinding

niet.

Tariefstructuur

De scholen die wel overwegen om van

internetaanbieder te wisselen, zijn vaak

ontevreden over de tariefstructuur en het

kwaliteitsniveau. Een kwart van de

respondenten die willen wisselen, zegt

over te gaan op glasvezel. Medio 2007

lopen de meeste contracten van de scho-

len met de providers af. Naast KPN en

XS4ALL hebben veel regionale aanbie-

ders een klein marktaandeel. Op 44% van

de scholen in het voortgezet onderwijs en

11% van de basisscholen is ook een con-

tract met een tweede internetaanbieder.

ADSL is het meest voorkomende type

internetverbinding.

In het primair onderwijs maken de scho-

len vaker dan in het voortgezet onderwijs

gebruik van e-mail voor zowel docenten

en directie als voor leerlingen. Ook websi-

tehosting, beveiliging en spamcontrol

worden veel gebruikt.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Gratis software voor digitale 
uitwisseling

Ict op school biedt een gratis info-

pakket aan met software waarmee

scholen gemakkelijk digitaal lesma-

teriaal met elkaar kunnen uitwisse-

len. 

Het gaat om een zogenoemde open-stan-

daardendesktop. Deze desktop is

gemaakt op basis van Ubuntu Linux. Ict

op school benadrukt het belang van open

standaarden voor de uitwisseling van digi-

taal materiaal: ‘Als elke school in Neder-

land één of twee leereenheden zou maken

en we zouden die met elkaar uitwisselen,

had iedereen duizenden leereenheden!’,

meldt de stichting. 

Op www.ictopschool.net kunt u het info-

pakket gratis bestellen. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Goed onderwijsbeleid op lokale
politieke agenda

Met de gemeenteraadsverkiezingen

van 7 maart in het vooruitzicht roe-

pen VOS/ABB en de Algemene

Onderwijsbond (AOb) hun leden op

om aandacht te vragen voor plaatse-

lijke onderwijskwesties. 

Het lokale onderwijsbeleid, met name

onderwijshuisvesting en de verzelfstandi-

ging van het openbaar onderwijs, moet

hoger op de agenda van de gemeentera-

den komen. Dat staat in een gezamenlijk
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persbericht dat VOS/ABB en AOb uit heb-

ben laten gaan. Het persbericht staat op

www.vosabb.nl (dossier: politiek).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de

scholenbouw in het basis- en voortgezet

onderwijs. Al jarenlang geven gemeenten

minder uit aan scholenbouw dan wat zij

daarvoor in het gemeentefonds ontvan-

gen. Natuurlijk zijn er gemeenten die echt

werk maken van aantrekkelijke schoolge-

bouwen, maar op veel plaatsen wordt

veel minder geld besteed aan onderwijs-

huisvesting dan de bedoeling is. 

Intussen is het proces van verzelfstandi-

ging van het openbaar onderwijs in veel

gemeenten op gang gekomen, maar dit

voltrekt zich vaak in alle stilte. ‘Het is

goed om dat proces kritisch te volgen’,

aldus VOS/ABB en AOb. Het onderwijs

moet op lokaal niveau nadrukkelijk aan-

dacht vragen voor deze onderwerpen,

vinden zij.

De Algemene Onderwijsbond en

VOS/ABB sturen binnenkort met hun bla-

den een beknopte brochure mee, waarin

zij hun leden oproepen om bij de gemeen-

teraadsverkiezingen extra te letten op

onderwijsitems. Deze flyer is nu al te

downloaden op www.vosabb.nl (dossier:

politiek) en wordt volgende week meege-

stuurd met Over Onderwijs.

Informatie: Jan Scholten, 06-20010418,

jscholten@vosabb.nl 


Over Onderwijs in kleur

Het blad Over Onderwijs dat volgen-

de week uitkomt, zit in een nieuw

jasje. Het blad is full color geworden.

Uit het vorig jaar gehouden lezersonder-

zoek kwam naar voren dat Over Onder-

wijs wat inhoud en omvang betreft goed

werd gewaardeerd, maar dat de layout als

saai werd ervaren. Om het blad spranke-

lender te maken, heeft de redactie beslo-

ten het voortaan in kleur uit te brengen.

Ook zijn de opmaak en het lettertype ver-

anderd. Het nieuwe Over Onderwijs komt

volgende week woensdag 15 februari uit.

Informatie: Tineke Snel, 0348-404809,

tsnel@vosabb.nl 


Jaarboek over 
onderwijsarbeidsmarkt

Het Jaarboek 2005 van het Sectorbe-

stuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)

is uit. Het geeft een beeld van de

situatie op de onderwijsarbeidsmarkt

met gegevens over de werkgelegen-

heid en sociale zekerheid.

Hoe hoog is het ziekteverzuim in het pri-

mair en voortgezet onderwijs? Hoeveel

niet-westerse allochtonen ronden de lera-

renopleiding succesvol af? Het antwoord

op dit soort vragen is te vinden in het

jaarboek. Op www.sboinfo.nl/arbeids-

marktgegevens is een digitale versie

beschikbaar. Het is hiermee mogelijk om

op basis van gegevens vanaf 1994 grafie-

ken en tabellen samen te stellen. 

De papieren versie van het Jaarboek 2005

is aan te vragen bij SBO: 070-3765770.
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