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IRISvo: scholen worden veiliger 
 
De scholen voor voortgezet onderwijs worden veiliger. Dat concludeert IRISvo, 
dat de geweldsincidenten op vo-scholen registreert. 
 
IRISvo meldt dat het aantal geregistreerde wapens op school met ongeveer 20 
procent is toegenomen, maar dat het aantal mishandelingen en bedreigingen met 10 
respectievelijk 15 procent zijn gedaald. 'Onze conclusie hierbij in aansluiting op de 
cijfers uit de IRIS jaaranalyse 2006–2007 is dat scholen veiliger worden'. 
 
IRISvo kwam op verzoek van BNR Nieuwsradio met de cijfers naar buiten. De 
nieuwszender had hierom gevraagd naar aanleiding van de dodelijke steekpartij bij 
het Technisch College in Amsterdam. IRISvo wil met de cijfers ook aantonen dat een 
artikel in de Telegraaf over geweld op scholen voor voortgezet onderwijs een onjuiste 
weergave van de werkelijkheid is. IRISvo eist rectificatie van de Telegraaf. 
 
IRISvo geeft als verklaring voor het veiliger worden van de scholen, dat het aantal 
vo-instellingen met een goed veiligheidsbeleid is verdubbeld. 'Het veiligheidsbeleid 
van de scholen leidt ertoe dat er meer gemeld en geregistreerd wordt. Niet omdat het 
aantal incidenten toeneemt, maar juist omdat er meer gezien wordt (…).' 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: school en omgeving>veiligheid) staat een 
link naar meer informatie op de website van IRISvo. 
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Welzijn en wijken: 14.000 stageplaatsen 
 
De welzijnssector en de woningcorporaties gaan in totaal 14.000 plaatsen voor 
maatschappelijke stages leveren. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van 
OCW heeft daarvoor intentieverklaringen ondertekend met de Maatschappelijk 
Ondernemers Groep (MOgroep) en de landelijke koepel van woningcorporaties 
Aedes. 
 
Voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaringen nam staatssecretaris 
Van Bijsterveldt in Den Haag met een aantal jongeren deel aan een 
maatschappelijke stage in het kader van de vrijwilligersdag Make a Difference Day. 
Samen met scholieren en bewoners verzorgde de staatssecretaris binnentuinen in de 
Haagse wijk Escamp. 
 
De welzijnssector gaat 12.000 stageplaatsen leveren, de woningcorporaties 2.000. In 
dit bericht (dossier>onderwijs) staat een link naar meer informatie op de website van 
de MOgroep. 
 
 
Maatschappelijke stages bij grote concerns 
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft met Rabobank, Fortis en met 
automatiseringsconcern IBM afspraken gemaakt over maatschappelijke stages. 
 
Het ministerie van OCW meldt dat het aanbieden van maatschappelijke stages 
aansluit bij het huidige beleid van de drie concerns om maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen. Zo kunnen scholieren al via IBM ouderen ondersteunen met 
bijvoorbeeld e-mailen. Fortis-vrijwilligers begeleiden scholieren die stage lopen en 
Rabobank geeft les over internetbankieren.  
 
Staatssecretaris Van Bijsterveldt is blij met de medewerking van Rabobank, Fortis en 
IBM : 'Het enthousiasme en de bereidheid van deze gerenommeerde bedrijven om 
een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke stage is fantastisch. Zij vervullen 
wat dat betreft een koppositie en geven letterlijk invulling aan het motto: samenleven 
kun je leren. Deze bedrijven staan met hun gezicht naar de samenleving. Andere 
bedrijven zouden dit voorbeeld moeten volgen', zo meldt de staatssecretaris op de 
website van haar ministerie.  
 
Eerder maakte Van Bijsterveldt afspraken met de natuur- en landbouwsector en met 
Scouting Nederland over het creëren van duizenden maatschappelijke stageplekken. 
Zie hiervoor de gerelateerde artikelen in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier>onderwijs). 
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Over Onderwijs: sectorvorming, fusie, verzuim 
 
In de nieuwe Over Onderwijs gaat interim directeur Gert Loomeijer van 
VOS/ABB in op de bezoeken die aan tientallen leden in het voortgezet 
onderwijs zijn gebracht. Deze bezoeken waren bedoeld om in kaart te brengen 
wat er van VOS/ABB wordt verwacht nu de VO-raad de algemene belangen 
behartigt. Andere onderwerpen: schaalvergroting en de menselijke maat, 
efficiënte verzuimaanpak en het vernieuwde toezicht door de Inspectie. 
 
Interim directeur Gert Loomeijer zegt in het blad dat de ledenbezoeken duidelijk 
hebben gemaakt dat lidmaatschap van de vereniging kennelijk interessant blijft, ook 
nu de VO-raad bestaat. Dat heeft volgens hem te maken met de goede kwaliteit die 
de vereniging en VOS/ABB Consulting volgens de leden leveren. Ook de wekelijkse 
e-mailnieuwsbrieven en de website worden door de leden als sterke punten naar 
voren gehaald. 
 
Onder de kop 'Kleine vo-scholen bestaan nog dankzij fusies' leggen directeur Wim 
Ensing van de locatie Midden-Drenthe van het Dr. Nassau College in Beilen en zijn 
collega Hans Franssen van de vestiging in Gieten uit dat deze scholen nog bestaan 
dankzij de fusie in de jaren '90 met de hoofdvestiging in Assen. Dit artikel staat in het 
licht van de op het nippertje geschrapte bezuiniging op de fusieprikkel. Critici 
beweren ten onrechte dat fusies leiden tot 'leerfabrieken'. De praktijk in Drenthe 
bewijst dat het tegendeel waar is. 
 
Rector Dick Verweij en plaatsvervangend rector Rob Schemkes van het 
Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel vertellen in Over Onderwijs dat 
sinds de komst van arbodioenst Tredin het ziekteverzuim onder het personeel in één 
jaar met de helft is teruggebracht. Leden van VOS/ABB kunnen met korting 
gebruikmaken van de dienstverlening van Tredin. 
 
De rubriek 'Het debat' gaat over het vernieuwde toezicht van de Inspectie van het 
Onderwijs. Algemeen directeur Raymond de Jong van Escalda Scholen in Zeeuws-
Vlaanderen is blij dat voortaan vooral de risicoscholen worden bezocht. Zijn collega 
Roelof Huisman van het Bestuur Openbaar Basis Onderwijs Boarnsterhim in 
Friesland vreest dat het demotiverend is als de Inspectie alleen nog maar slechte 
rapporten uitdeelt. In dit bericht op www.vosabb.nl (Publicaties) staat een link om 
mee te debatteren. 
 
In Over Onderwijs nr. 5 staan nog meer actuele onderwerpen. Zie daarvoor de 
integrale digitale versie op www.vosabb.nl (Publicaties). Het blad is vorige week aan 
de leden toegezonden. 
 
Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl  
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Katern 15: School en aansprakelijkheid 
 
Het VOS/ABB-katern nummer 15 over aansprakelijkheid van scholen in het 
primair en voortgezet onderwijs verschijnt op korte termijn. Vooruitlopend 
daarop kunt u de concept-tekst al inzien in het pdf-bestand in de rechterkolom 
van dit bericht op www.vosabb.nl (Publicaties). 
 
De praktijk leert dat scholen veel vragen hebben over claims van ouders. Die claims 
gaan bijvoorbeeld over diefstal van kleding of sieraden, schade aan fietsen of letsel 
na vechtpartijen. Scholen worden soms ook door ouders aansprakelijk gesteld voor 
verminderderde prestaties van leerlingen.  
 
Katern 15 gaat in op de claimcultuur, die uit de Verenigde Staten lijkt te zijn 
overgewaaid. Zo worden bijvoorbeeld de wettelijke kaders weergegeven en de rol 
van school als werkgever geschetst. Ook gaat dit katern in op mogelijkheden om 
aansprakelijkheid te voorkomen. Tevens wordt antwoord gegeven op vragen die 
veelvuldig bij VOS/ABB binnenkomen. 
 
Het katern wordt later in gedrukte vorm aan de leden verzonden en is vanaf dat 
moment ook (bij) te bestellen.  
 
 
Informatiebundeling tegen schooluitval 
 
Verschillende instanties die met jongeren te maken hebben, gaan onderling 
gegevens uitwisselen. Dat moet ertoe leiden dat schooluitval minder wordt, 
meldt staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.  
 
De IB-Groep, het CWI, het UWV en de gemeenten gaan bij wijze van proef 
diplomagegevens met elkaar uitwisselen om schooluitval tegen te gaan.  
 
Staatssecretaris Aboutaleb reageert met zijn brief aan de Kamer op het rapport 
'Doorstart voor de schooluitvaller' van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Die vindt 
dat er een leerling- of jongerenvolgsysteem moet komen om schoolverlaters beter in 
beeld te houden.  
 
Aboutaleb maakt over de proef samen met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt 
van OCW afspraken met de IB-Groep. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: School en omgeving) staan links naar de 
brief van staatssecretaris Aboutaleb aan de Tweede Kamer en het rapport 'Doorstart 
voor de schoolverlater'. 
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Extra aandacht voor onderpresteerders 
 
Eén op de tien basisschoolleerlingen krijgt een te laag advies voor het 
voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW wil extra 
aandacht voor deze groep leerlingen. 
 
Vooral kinderen van laagopgeleide ouders krijgen soms een te laag advies. De 
Inspectie van het Onderwijs meldt dat daar nauwelijks sprake van is, maar de 
Onderwijsraad concludeert dat kinderen soms wel degelijk onder hun eigen kunnen 
presteren. Het gaat om ongeveer 10 procent van de kinderen, meestal van 
laagopgeleide ouders. Staatssecretaris Sharon Dijksma laat in een brief aan de 
Tweede Kamer weten dat ze dit een urgent probleem vindt. 
 
Wanneer extra aandacht wordt besteed aan deze kinderen, vooral met taal en 
rekenen, kan het niveau worden verbeterd, meldt het ministerie van OCW. Om dat 
bereiken komt er bijvoorbeeld een dekkend aanbod van voor- en vroegschoolse 
educatie, zullen scholen straks eerder extra geld krijgen voor leerlingen van 
laagopgeleide ouders en komt er extra geld voor taalprogramma's in de grote steden 
en achterstandsregio's als Oost-Groningen en Zuid-Limburg. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>Onderwijs) staat een link naar de brief van 
staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. 
 
 
Positie gehandicapte leerling versterkt 
 
De rechtspositie van gehandicapte leerlingen in het primair en voortgezet 
onderwijs wordt versterkt. De ministerraad is akkoord met een voorstel van 
staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS om de Wet gelijke behandeling op 
grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) vanaf 2009 ook van 
toepassing te verklaren op het po en vo. 
 
Staatssecretaris Bussemaker kwam mede namens haar collega Sharon Dijksma van 
OCW en minister Ella Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie (WWI) met haar 
voorstel. Het plan volgde op een initiatiefwetsvoorstel, dat in de vorige 
kabinetsperiode was ingediend door oud-Kamerlid José Smits (PvdA) en de huidige 
minister André Rouvoet (ChristenUnie) van Jeugd en Gezin, toen ook hij nog in de 
Tweede Kamer zat. 
 
Volgens het kabinet is er in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds 
ongelijkheid tussen 'gewone' en gehandicapte leerlingen. Daardoor lopen leerlingen 
met een handicap het risico dat ze leerachterstanden oplopen. Als vanaf 2009 de 
Wgbh/cz ook van toepassing is op het po en vo krijgen deze leerlingen de 
mogelijkheid de Commissie Gelijke Behandeling in te schakelen.  
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In de nieuwe situatie zullen scholen niet worden verplicht om gehandicapte leerlingen 
onderwijs te bieden. Wel moeten de scholen kijken hoe zij binnen de eigen 
organisatie of daarbuiten het beste uit een gehandicapte leerling kunnen halen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>onderwijs>zorg) staat een link naar meer 
informatie op de website www.regering.nl.  
 
 
Honderden verkeerde rekeningen verstuurd  
 
De Stichting Reprorecht heeft aan enkele honderden scholen in het primair, 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rekeningen gestuurd die zij niet 
hoeven te betalen.  
 
Het gaat om nota's in het kader van de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven. De 
desbetreffende scholen krijgen een brief, waarin wordt aangegeven dat de 
verzonden factuur een vergissing is en dat er een creditnota volgt.  
 
Informatie:  Stichting Reprorecht, 023-7997823 
 
 
Vacatures 
 
Directeur voor twee basisscholen in Borger 
Algemeen directeur Nieuwerkerk en omgeving 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>personeel 
gezocht). 
 
 


