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Boetes voor scholen met veel te weinig lesuren 
  
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW legt boetes op aan 16 scholen 
voor voortgezet onderwijs die in 2006-2007 veel minder lesuren hebben 
gerealiseerd dan de wet voorschrijft. Dat meldt ze in een beleidsreactie aan de 
Tweede Kamer. De scholen in kwestie zijn op de hoogte gesteld van het 
voorgenomen besluit van Van Bijsterveldt, meldt OCW. 
 
De Inspectie van het Onderwijs constateert 'enige vooruitgang' in de naleving van de 
normen voor onderwijstijd. 'Veel reden tot tevredenheid levert die vooruitgang echter 
nog niet op', zo staat in de beleidsreactie van Van Bijsterveldt. Eén op de vijf vo-
scholen programmeerde in 2006-2007 voldoende onderwijstijd, terwijl één op de 
vijftien ook in de realisering van de onderwijsuren aan de norm voldeed. 
 
Bij de andere scholen is sprake van een gemiddeld tekort van 52 uur. Eén op de acht 
vo-scholen zit zover onder de norm, dat er volgens Van Bijsterveldt 'ingrijpende 
maatregelen' nodig zijn. De staatssecretaris meldt ook dat 43 procent van de scholen 
de gerealiseerde onderwijstijd niet adequaat kon verantwoorden. 
 
'De algemene lijn is, dat scholen waarbij geconstateerd is dat ze niet aan de normen 
hebben voldaan, onder verscherpt toezicht gesteld worden opdat zij gestimuleerd 
worden om volgend jaar wél aan de normen te voldoen', aldus Van Bijsterveldt. De 
'zwaarste gevallen' worden steviger aangepakt. Zij kunnen een boete verwachten. 
 
De 'financiële interventie', zoals Van Bijsterveldt die noemt, is gebaseerd op het 
geconstateerde tekort aan lesuren, het aantal leerlingen waarop het tekort van 
toepassing was en de personele bekostiging die vo-scholen per leerlingen ontvingen. 
Er wordt volgens de staatssecretaris van 16 scholen die ver onder de norm zaten 
'een relatief beperkt totaalbedrag' teruggevorderd. De boetes lopen uiteen van enkele 
duizenden euro's tot ruim 2 ton. 
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VOS/ABB en de VO-raad hebben altijd benadrukt dat de minimale onderwijstijd te 
veel aandacht heeft voor kwantiteit en daardoor de kwaliteit van het onderwijs 
onderbelicht laat. Zie hiervoor het gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>bestuur & management). Daar staat ook de 
beleidsreactie van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. 
 
 
Bruidsschatregeling tot 1 januari 2009 
 
Bij koninklijk besluit is in 2002 bepaald dat de zogenoemde 
bruidsschatregeling voor verzelfstandiging van het openbaar voortgezet 
onderwijs zou eindigen op 1 augustus 2008. Als gevolg van een wetswijziging 
is de duur van deze regeling met 5 maanden verlengd. De bruidsschatregeling 
eindigt nu per 1 januari 2009. 
 
In het geval het bestuur over het openbaar voortgezet onderwijs wordt 
verzelfstandigd, kan het gemeentebestuur besluiten voor maximaal vijf jaar een 
zogenoemde bruidsschat mee te geven. Deze bruidsschat, die besteed moet worden 
aan uitgaven op het terrein van administratie, beheer en bestuur, valt buiten de 
overschrijdingsregeling. Deze tijdelijke regeling is vastgelegd in artikel 96g1 van de 
WVO. In 2002 is bij koninklijk besluit bepaald dat voor het openbaar voortgezet 
onderwijs per 1 augustus 2008 de mogelijkheid vervalt de bruidsschatregeling toe te 
passen. 
 
In 2005 is in een reeks van artikelen in de WVO het begrip 'schooljaar' vervangen 
door 'kalenderjaar'. Dat is ook gebeurd in de genoemde bepaling over de 
bruidsschatregeling. Als gevolg van deze wetswijziging verschuift -ondanks het feit 
dat het aangehaalde koninklijk besluit niet gewijzigd is- de termijn waarbinnen de 
mogelijkheid bestaat om de bruidsschatregeling toe te passen met vijf maanden. De 
regeling loopt nu -overeenkomstig het primair onderwijs- voor het openbaar 
voortgezet onderwijs ook af per 1 januari 2009.  
 
Vindt vóór die datum de overdracht van de instandhouding van het openbaar 
voortgezet onderwijs van gemeente aan een andere rechtspersoon plaats, dan kan 
de gemeenteraad besluiten de bruidsschatregeling te benutten. 
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Overigens heeft VOS/ABB bepleit de bruidsschatregeling met twee jaar te verlengen. 
De beide staatssecretarissen van OCW onderschrijven het nut van deze verlenging. 
Een wetsvoorstel om die verlenging mogelijk te maken, is in voorbereiding. Het 
desbetreffende wetsvoorstel zal naar verwachting in februari 2008 aan de Tweede 
Kamer worden toegezonden. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
Extra geld voor leraren nog niet gevonden 
 
'Er liggen nog 100 varianten op tafel om geld vrij te maken voor de 
lerarensalarissen.' Dat is de reactie van de woordvoerder van minister Ronald 
Plasterk van OCW op het bericht van RTL Nieuws dat de basisbeurs voor 
studenten zou worden afgeschaft om de salarissen van leraren te verhogen.  
 
RTL Nieuws meldde vorige week dinsdag dat Plasterk de basisbeurs voor studenten 
in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs wil afschaffen om zo 
geld vrij te maken voor de leraren. Het nieuws veroorzaakte veel opschudding, in de 
Tweede Kamer maar vooral ook onder de studenten en hun belangenorganisaties. 
 
De woordvoerder van Plasterk meldt echter aan VOS/ABB dat het bericht niet klopt. 
'Er liggen nog 100 varianten op tafel om geld vrij te maken, en elke dag komen er bij 
wijze van spreken tien varianten bij en vallen er weer tien andere varianten af.' Hij 
weigerde verder inhoudelijk op de zaak in te gaan. 
 
De minister is binnen zijn begroting op zoek naar 1,3 miljard euro, omdat de tijdelijke 
Commissie Leraren onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan vlak voor 
Prinsjesdag adviseerde om het vak van leraar met onder andere meer salaris 
aantrekkelijker te maken.   
 
 
Hoeveelheid managers is precies goed 
 
Het voortgezet onderwijs heeft een optimale hoeveelheid managers en er is 
geen onnodige bureaucratie. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de VO-
raad. 
 
Van elke 100 euro wordt gemiddeld 7 euro besteed aan het management en 10 euro 
aan ondersteuning, zoals conciërges, bibliothecarissen en systeembeheerders. 'De 
rest van het geld gaat naar onderwijs en materiaal en komt dus rechtstreeks ten 
goede aan de leerlingen', aldus voorzitter Sjoerd Slagter op de website van de VO-
raad. Voor het onderzoek is wetenschappelijk per schoolsoort een optimale overhead 
vastgesteld, waaraan de scholen zijn getoetst. Het onderzoek geeft daarmee 
antwoord op de vraag wat optimale overhead is. Het blijkt dat het voortgezet 
onderwijs gemiddeld op het optimum zit. 
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Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW reageert enthousiast: 'Het is goed 
dat de sector zelf het initiatief heeft genomen voor dit onderzoek. Dit geeft blijkt van 
een zelfbewuste sector die bereid is kritisch naar zichzelf te kijken en zich te 
ontwikkelen. Dit rapport geeft individuele scholen de mogelijkheid om van andere 
scholen te leren hoe ze productiever kunnen werken. Ik zou het zeer waardevol 
vinden wanneer de relatie tussen bureaucratie en schaalgrootte verder wordt 
uitgewerkt. Ik treed graag met de sector in overleg als het gaat om het terugdringen 
van de onnodige bureaucratie en het verbeteren van de te leveren 
onderwijsprestaties', aldus Van Bijsterveldt op de website van het ministerie van 
OCW. 
 
Op verzoek van de VO-raad hebben de onderzoekers een bureaucratiebenchmark 
ontwikkeld. Hiermee wordt voor iedere individuele school in kaart gebracht of die 
bijvoorbeeld te veel of te weinig management inzet. Schoolbesturen krijgen de 
individuele benchmark in november door de VO-raad toegezonden. 
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: bestuur & 
management) staat de pdf-versie van het onderzoekrapport 'Overhead of Onderwijs'. 
 
 
Wat moet en wat mag in het vmbo? 
 
De Adviesgroep vmbo heeft een printbare versie van 'Wat moet en wat mag? In 
de bovenbouw van het vmbo' op internet gezet. 
 
'Wat moet en wat mag' informeert scholen over de ruimte in de regelgeving om het 
onderwijs in de bovenbouw van het vmbo meer zelf vorm te geven. Bijvoorbeeld om 
in te spelen op de mogelijkheden in de regio.  
 
In vier rubrieken -onderwijsaanbod, onderwijsvormgeving, examinering en 
onderwijsorganisatie- wordt de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt. Omdat de wet- 
en regelgeving voor de bovenbouw van het vmbo in beweging is, komen tevens 
maatregelen aan bod die in de nabije toekomst ruimte gaan bieden.  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>onderwijs>vmbo) staan links naar de 
website van 'Wat moet en wat mag' en naar de printversie. 
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl  
 
 
Inspectie informeert over vernieuwd toezicht 
 
De Inspectie van het Onderwijs geeft in twee afzonderlijke nieuwsbrieven voor 
het primair en het voortgezet onderwijs een toelichting op de veranderingen in 
het toezicht. 
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De Inspectie stuurde in juli al een brief aan alle scholen en schoolbesturen om hen 
op de hoogte te stellen van wat er allemaal gaat veranderen. In de digitale 
nieuwsbrieven voor het po en het vo kunnen de scholen en besturen een en ander 
nalezen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>kwaliteit) staan twee links naar de 
nieuwsbrieven voor het po en vo. 
 
Debat 
n Over Onderwijs nr. 5, die op 31 oktober uitkomt, staat het vernieuwde 
inspectietoezicht centraal in de rubriek 'Het debat'.  De debaters zijn algemeen 
directeur Raymond de Jong van de Escalda Scholen in Zeeuws-Vlaanderen en 
algemeen directeur Roelof Huisman van het Bestuur Openbaar Basis Onderwijs 
Boarnsterhim in Friesland. 
 
De Jong is blij met het vernieuwde toezicht, omdat de schoolbesturen daarin een 
grotere rol krijgen dan nu. Huisman is echter bang dat het demotiverend werkt als de 
Inspectie alleen nog maar op scholen komt om slechte rapporten uit te delen. 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 
 
Kabinet komt met 2500 combinatiefuncties 
 
Er komen 2500 fulltime combinatiefuncties voor mensen die deels in de sport- 
of cultuursector en deels in het onderwijs werken. De ministeries van VWS en 
OCW, de gemeenten, sportclubs en cultuurorganisaties gaan hiervoor met 
elkaar samenwerken, meldt staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS in haar 
beleidsbrief 'De kracht van sport'. 
 
Met de realisering van 2500 fulltime combinatiefuncties wil het kabinet verschillende 
doelen bereiken: 
 
* Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in primair en 
voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 zogenoemde krachtwijken van 
minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. 
* Versterking sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet 
van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. 
* Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle 
leerlingen. 
* Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 
cultuurvormen. 
 
De beleidsbrief van staatssecretaris Bussemaker staat in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>achterstandenbeleid>brede school). 
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Scholen kunnen meer doen tegen overgewicht 
 
Scholen voor voortgezet onderwijs doen over het algemeen te weinig om het 
voedingspatroon van hun leerlingen gezonder te maken en hen meer te laten 
bewegen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
op basis van een enquête naar de preventie van overgewicht van vo-leerlingen. 
 
Er is volgens het RIVM nog veel te doen om overgewicht bij de jeugd tegen te gaan. 
Bijna 90 procent van de schoollocaties heeft een kantine en/of frisdrankautomaat en 
77 procent heeft een snoepautomaat. Bovendien bevindt driekwart van de 
schoollocaties zich op minder dan 1 kilometer van een supermarkt, snackbar of 
tankstation. Op ongeveer de helft van de schoollocaties hebben leerlingen toegang 
tot deze voorzieningen tijdens tussenuren en pauzes. 
 
Slechts één op de drie scholen geeft buiten het reguliere onderwijs aandacht aan het 
thema overgewicht. Bij 13 procent zijn richtlijnen voor signalering, advisering en 
hulpverlening voor kinderen die te dik zijn. De meeste schoollocaties geven aan dat 
ze in de toekomst meer aandacht zullen schenken aan overgewicht. Gezien de 
verwachte toename van overgewicht onder jongeren is het volgens het RIVM van 
belang dat deze voornemens in praktijk worden gebracht. GGD's en gemeenten 
kunnen de scholen daarbij helpen. 
 
De nationale enquête 'Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs' werd 
ingevuld door ruim 500 schoollocaties. Het onderzoek werd uitgevoerd door het 
RIVM in samenwerking met het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ in opdracht van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>school en omgeving) staat een link naar de 
enquêteresultaten. 
 
 
Miljoenen voor maatschappelijke stages 
 
Er komt 30 miljoen euro beschikbaar voor het organiseren van 
maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Van dat bedrag gaat 15 
miljoen euro naar gemeenten met één of meer vo-scholen en 15 miljoen naar 
alle gemeenten bij elkaar om de inzet van vrijwilligers te vergroten.  
 
Dat hebben de staatssecretarissen Marja van Bijsterveldt van OCW en Jet 
Bussemaker van VWS vorige week donderdag bekendgemaakt tijdens een bezoek 
aan het vrijwilligersproject 'Jong in Beeld' in Gouda. De twee ministeries leveren elk 
15 miljoen. 
 
Het geld van OCW is bedoeld om maatschappelijkestagemakelaars aan te stellen bij 
de 225 gemeenten met één of meer vo-scholen. Deze makelaars zullen in overleg 
met de scholen leerlingen aan een geschikte stageplek helpen. De 15 miljoen van  
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VWS gaat naar de opbouw van de lokale infrastructuur om in het kader van de 
maatschappelijke stages de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers op elkaar af te 
stemmen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>school en omgeving) staat een link naar het 
persbericht over dit onderwerp op de website van het ministerie van OCW. 
 
 
Nederland Leest: 'De gelukkige klas'  
  
Minister Ronald Plasterk van OCW heeft vrijdag in de hoofdvestiging van de 
openbare bibliotheek in Den Haag het officiële startsein gegeven voor 
Nederland Leest. Het is de tweede keer dat dit nationale evenement wordt 
gehouden. Het boek 'De gelukkige klas' van schrijver en onderwijzer Theo 
Thijssen staat centraal. VOS/ABB haakt hierop aan met 'Gezocht: de 
gelukkigste klas'. Alle leden van VOS/ABB kunnen meedoen aan deze 
imagocampagne. 
 
Theo Thijssen (1879-1943) schreef 'De gelukkige klas' in dagboekvorm. Het boek 
gaat over het leven in een klas rond 1900. Leden van de openbare bibliotheken 
kunnen het boek gratis afhalen. Ook leerlingen van havo-4 en vwo-4 krijgen het boek 
cadeau. Voor docenten zijn online lessuggesties beschikbaar. 
 
Met de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas' haakt VOS/ABB aan bij Nederland Leest. 
Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van scholen die lid zijn van 
VOS/ABB, kunnen met een eigen videopresentatie laten zien dat zij in een gelukkige 
klas zitten. De inzendingen worden door VOS/ABB digitaal gebundeld op youtube. 
De winnaar wordt in het voorjaar bekendgemaakt op het landelijke VOS/ABB-
congres. 
 
Informatie: Annelies Schrijver, 0348-405293, aschrijver@vosabb.nl 
 
 
Leraren voelen zich een stuk veiliger 
 
Het onderwijspersoneel voelt zich veel veiliger dan in 2003. Dat meldt het 
Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een 
enquête, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 
 
Uit de enquête komt niet alleen naar voren dat leerkrachten en ander personeel zich 
op scholen veiliger zijn gaan voelen, maar ook dat de indruk bestaat dat scholen 
tegenwoordig strenger zijn dan in 2003. De regels zijn duidelijker en worden beter 
gehandhaafd. 
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Het Onderwijsblad meldt ook dat een kwart van de geënquêteerden zegt dat scholen 
geweldsincidenten met opzet niet melden, omdat de vrees bestaat dat anders de 
goede naam van de school wordt aangetast. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>school en omgeving>veiligheid) staat twee 
links naar een uitgebreid bericht over de enquête op de website van de AOb en naar 
het onderzoeksrapport. 


