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Nieuwe hoofdprijs voor gelukkigste klas 
 
VOS/ABB heeft een nieuwe hoofdprijs uitgeloofd voor klassen die meedoen 
aan de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas'. De winnende klassen in het primair 
en voortgezet onderwijs mogen samen met professionele trainingsacteurs van 
Rol & Co hun eigen film maken!  
 
VOS/ABB sluit met de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas' aan bij de campagne 
Nederland Leest, waarin het boek 'De gelukkige klas' van onderwijzer en auteur Theo 
Thijssen (1879-1943) centraal staat. Klassen van scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs die zijn aangesloten bij VOS/ABB, kunnen een eigen videopresentatie 
insturen. De inzendingen worden gebundeld op de video-website youtube. 
 
Met de nieuwe hoofdprijs, het maken van een eigen film met trainingsacteurs van Rol 
& Co, kunnen de winnende klassen in het po en vo hun eigen verhaal professioneel 
in beeld brengen. Er zijn ook twee tweede prijzen voor het primair en voortgezet 
onderwijs: een professionele fotograaf brengt de winnaars van de tweede prijs in 
beeld. De foto wordt afgedrukt op vinyl van twee bij drie meter. Deze reuzenfoto kan 
in of bij de school worden opgehangen. 
 
Op www.vosabb.nl (homepage) kunt u doorklikken naar meer informatie over de 
actie ‘Gezocht: de gelukkigste klas’.   
 
Informatie: Annelies Schrijver, 0348-405293, aschrijver@vosabb.nl  
 
 
Conferentie over loopbaanbegeleiding vmbo'ers 
 
Op donderdag 29 november vindt in de vmbo-school Het Kwadrant in Weert de 
vierde conferentie van het project Verbindend Leren plaats. Het thema van 
deze conferentie is de loopbaanbegeleiding in de theoretische leerweg van het 
vmbo. 
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Directeur Guido Beckers van Het Kwadrant en zijn collega Mick Waulthers van 
Service Centrum Gilde Opleidingen presenteren op deze conferentie hun 
onderwijsvisie op loopbaangeleiding. Beckers kreeg onlangs de Professor Johan van 
der Sanden-erepenning voor zijn inzet voor het vmbo.  
 
Oud-staatssecretaris en huidig voorzitter Henk van Hoof van het bij VOS/ABB 
aangesloten bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zal het belang van 
regionale samenwerking benadrukken. Directeur Jules Coenen van de Rabobank in 
Weert ten slotte gaat in op de rol van het bedrijfsleven. 
 
Het is de bedoeling dat er tijdens de conferentie afspraken worden gemaakt die 
zullen leiden tot een centrum voor loopbaanbegeleiding in Weert, waarin alle scholen 
en het bedrijfsleven met elkaar gaan samenwerken. 
 
De conferentie op donderdag 29 november is van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief 
maaltijd. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Betty 
Smits-van Sonsbeek  
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl  
 
 
Ouders geven onderwijs ruim voldoende 
 
Ouders zijn over het algemeen tevreden over het onderwijs. Dat blijkt uit de 
jaarlijkse Onderwijsmeter van het ministerie van OCW. 
 
Ouders geven gemiddeld een 7,8 aan de basisschool waar hun kinderen op zitten. 
Bij het voortgezet onderwijs is dat een 7,4. Net als in vorige jaren geven ouders 
hogere cijfers dan de gemiddelde Nederlander. Ouders zijn vooral tevreden over de 
individuele aanpak en begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs. In het 
voortgezet onderwijs wordt met name gewaardeerd dat er veel aandacht is voor het 
ontwikkelen van vaardigheden. 
 
Uit de Onderwijsmeter komen ook knelpunten naar voren, zoals lesuitval en het 
groeiende lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Bijna alle ouders (95 procent) 
geven aan dat er lessen uitvallen. Volgens ruim één op de vier ouders (28 procent) 
zorgt de school voor adequate vervanging. Het lerarentekort kan volgens de 
ondervraagde ouders het beste worden bestreden met een goed carrièreperspectief. 
 
Minister Ronald Plasterk van OCW ziet in de resultaten een bevestiging van zijn 
beleidsprioriteiten, zo meldt hij op de website van zijn ministerie. Hij heeft de 
Onderwijsmeter naar de Tweede Kamer gestuurd. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>politiek) staat een link naar de 
Onderwijsmeter 2007. 
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Bedrijven moeten met scholen samenwerken 
 
Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net) roept bedrijven op 
meer te gaan samenwerken met scholen. Het netwerk is op zoek naar 
samenwerkingspartners voor 120 havo- en vwo-scholen. 
 
Jet-Net is bestaat sinds vijf jaar. In het netwerk zitten 147 scholen en 29 bedrijven, 
waaronder internationals zoals Shell, Philips, DSM, Akzo Nobel en Unilever. Met 
bijna 600 activiteiten bereikt Jet-Net jaarlijks ruim 33.000 leerlingen.  
 
Voor 120 scholen is nog geen plaats binnen Jet-Net. Topmannen van technologische 
bedrijven vragen om extra aandacht voor dit tekort. Zij krijgen daarbij steun van 
voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Hij vindt Jet-Net een krachtig 
voorbeeld dat navolging verdient in andere EU-landen. 
 
De Jet-Net-bedrijven hebben als gemeenschappelijk doel om bètatechnologie 
inzichtelijk en aantrekkelijker te maken voor de havo- en vwo-leerlingen. Bijna 800 
medewerkers geven gastlessen, verzorgen expertmeetings, regelen 
bedrijfsbezoeken en helpen bij profielwerkstukbegeleiding. In dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>onderwijs) staat een link naar de website van Jet-Net. 
 
 
Afkomst vmbo'er bepaalt beroepskeuze 
 
Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen in het beroepsgerichte vmbo 
maken zeer verschillende beroepskeuzen. Dat blijkt uit gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
Economie bijvoorbeeld is bijzonder populair onder niet-westers allochtone jongens in 
het beroepsgerichte vmbo. Bijna de helft (49 procent) van hen kiest daarvoor, terwijl 
van de autochtone jongens slechts 22 procent die keuze maakt. Ook allochtone 
meisjes kiezen vaker voor economie dan autochtone meisjes. Hier is sprake van 
respectievelijk 44 procent en 17 procent. Allochtone meisjes kiezen ook veel vaker 
voor landbouw dan allochtone meisjes: 19 procent tegenover 3 procent. 
 
Het CBS geeft geen verklaring voor de verschillen. In dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier>onderwijs>vmbo) staat een link naar een uitgebreider artikel op de website 
van het CBS.   
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SBO-conferentie 'Lak aan leeftijd?' 
 
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) organiseert op dinsdag 20 
november in het WTC in Arnhem de conferentie 'Lak aan leeftijd?'. De 
conferentie gaat over levensfasegericht personeelsbeleid in het onderwijs en 
richt zich op het voortgezet onderwijs en de bve-sector. 
 
In het ochtendprogramma gaat voorzitter Jan van Zijl van de Raad voor Werk en 
Inkomen en tevens lid van de Regiegroep GrijsWerkt in op de termen 'ontgroening' 
en 'vergrijzing'. Halverwege het ochtendprogramma is een eerste workshopronde. Na 
de lunch volgt een tweede ronde met workshops. Er is in totaal keuze uit 18 
workshops. 
 
Aan het einde van de middag gaat emeritus-hoogleraar Roger de Bruyn, die mede-
oprichter is van het Vlaamse Centrum van de Ontwikkeling van het Creatief Denken, 
in op het belang van 'frisse fantasie bij levensgericht personeelsbeleid'.  
 
Deelname kost 95 euro per persoon. In dit bericht op www.vosabb.nl (zie Agenda) 
staat meer informatie.   
 
 
Expositie over ontwikkeling brede school 
 
Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam heeft van 8 november 
aanstaande tot en met 9 november 2008 een tentoonstelling over de brede 
school. 
 
De expositie 'Breed, breder, breedst' gaat over de ontwikkeling van de brede school 
en over scholenbouw. Er zijn films, maquettes en historisch materiaal te zien. Ook 
worden excursies naar brede scholen in Rotterdam georganiseerd. Architecten 
kunnen meedoen aan een prijsvraag om de brede school van de toekomst te 
ontwerpen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>achterstandsbeleid>brede school) kunt u 
doorklikken naar de website van het Nationaal Onderwijsmuseum. 
 
 
Marc Prensky op Q5-conferentie 
 
Op dinsdag 11 december organiseert het kwaliteitsproject Q5 zijn jaarlijkse 
conferentie. Hoofdspreker is de Amerikaanse onderwijskundige Marc Prensky.  



Nieuwsbrief VO nr. 32 – 29 oktober 2007 
 

 5 

Prensky laat tijdens het Q5-congres 'Doorgaan tot de kern' zien dat er een groot 
verschil is tussen de manier waarop jongeren leren en de wijze waarop het onderwijs 
is ingericht. Hij illustreert dit aan de hand van computerspelletjes. Prensky zegt dat 
jongeren veel actiever bij de organisatie van het onderwijs moeten worden betrokken 
dan nu het geval is. 
 
Tijdens het congres worden er ook workshops gehouden over kwaliteitszorg in het 
voortgezet onderwijs. Daarin komen onder meer collegiale visitaties, 
leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid aan bod. De conferentie is bedoeld voor 
bestuurders, schoolleiders en staffunctionarissen in het voortgezet onderwijs. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (zie Agenda) staat meer informatie. 
 
 
Vacature 
 
Directeur gezocht voor openbare basisschool in Pieterburen 
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