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Veel belangstelling voor bijeenkomsten LeerKracht 

Als u naar een van de VOS/ABB-themabijeenkomsten over het Convenant 
LeerKracht wilt, moet u zich snel inschrijven. De bijeenkomsten in Assen en 
Zwolle zijn inmiddels volgeboekt. 
 
U kunt zich nog wel aanmelden voor de bijeenkomsten in Alkmaar, Papendrecht en 
Gilze-Rijen. Er zijn afzonderlijke bijeenkomsten voor het primair en het voortgezet 
onderwijs. Alle bijeenkomsten zijn in november. Zie www.vosabb.nl (homepage). 
 
Informatie: Paul Janssen, 06-53325092, pjanssen@vosabb.nl  
 

Trainingen fondsenwerving: kans op extra geld 

Leden van VOS/ABB kunnen een maatwerktraining fondsenwerving volgen bij 
het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF). In vier dagen maakt u 
kennis met het vak fondsenwerving, ontwikkelt u een visie en maakt u een 
concreet eigen wervingsplan voor uw school. 
 
Dit maatprogramma van het ISF is exclusief voor de leden van VOS/ABB ontwikkeld 
in het kader van de samenwerking die dit voorjaar van start is gegaan. Door het 
samenwerkingscontract kunnen leden van VOS/ABB tegen gereduceerd tarief lid 
worden van het ISF en het maatprogramma onderwijs volgen. Daarnaast biedt het 
ISF ook korte (verdiepings)cursussen en vaardigheidstrainingen.  
 
VOS/ABB is deze samenwerking met het ISF aangegaan, omdat ze merkt dat 
scholen in toenemende mate serieus nadenken over de mogelijkheden van 
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sponsoring en fondsenwerving. Die mogelijkheden zijn er en bieden scholen kansen 
om aan extra geld te komen. Nog (te) weinig scholen maken hier gebruik van.  
 
Het maatprogramma van het ISF wordt twee keer georganiseerd: op 12 november en 
3 december in Zwolle en op 19 november en 17 december in Utrecht. Voor beide 
programma's geldt dat de laatste twee cursusdagen in overleg met de cursisten 
worden vastgesteld. Het maximum aantal deelnemers is 16. Trainer is Arjan Klein, 
senior adviseur bij het ISF.  
 
Leden van VOS/ABB betalen 375 euro per jaar voor het lidmaatschap (in plaats van 
495 euro). De kosten van het maatprogramma dalen dan ook tot 1000 euro. Als u 
geen lid wordt van het ISF kunt u ook deelnemen aan het maatprogramma, maar dan 
zijn de kosten 1600 euro. Het loont dus direct om lid te worden.  
 
Nadere informatie over de inhoud van het maatprogramma onderwijs staat in de 
folder, die deze week aan alle leden van VOS/ABB is verstuurd. De folder staat ook 
in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën). 

 
Zwakke school is zaak voor rijksoverheid 

Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs moet een taak blijven van de 
centrale overheid. Er is geen enkele reden om de gemeenten op dit vlak meer 
bevoegdheden te geven. Dat stellen directeur Theo Hooghiemstra van 
VOS/ABB en zijn collega Wim Kuiper van de Besturenraad. Ze reageren in een 
artikel in het Nederlands Dagblad op een oproep van de vier grote steden aan 
het Rijk om sneller en harder te kunnen ingrijpen bij (zeer) zwakke scholen.  
  
De onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen 
onder meer de bevoegdheid krijgen om ouders af te raden hun kind naar een slecht 
presterende school te sturen. De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk (CDA) 
deed dat eerder dit jaar naar aanleiding van de aantoonbaar slechte prestaties van 
de islamitische Ibn Ghaldounschool in zijn stad. Het bestuur van deze school stapte 
naar de rechter, die Geluk terugfloot.  
 
Bovendien hebben de G4 aan het kabinet aangegeven dat schoolbesturen moeten 
kunnen worden verplicht met gemeenten afspraken te maken om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 
 
Veel te ver 
Hooghiemstra en Kuiper schrijven in hun reactie dat dit veel te ver gaat. Ze schrijven 
dat er geen enkele reden is om de bevoegdheden van de gemeenten uit te breiden. 
Het toezicht op de onderwijskwaliteit moet volgens VOS/ABB en de 
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Besturenraad een taak blijven van de centrale overheid. Dat garandeert uniforme 
kwaliteitsmaatstaven en eenduidig overheidsoptreden.  
 
De reactie van Hooghiemstra en Kuiper in het Nederlands Dagblad staat in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Politiek). 
 

Inspectie komt met informatie over nieuw toezicht 

De Inspectie van het Onderwijs komt binnenkort met een informatiefolder over 
het vernieuwde toezicht.  
 
In september vorig jaar is de Inspectie al overgegaan op een andere manier van 
toezicht houden. Driekwart van de besturen van de onderwijsinstellingen in het 
primair en voortgezet onderwijs is nu bezocht op basis van de nieuwe werkwijze.  
 
Bij de andere manier van toezicht houden hoort een nieuwe wijze van rapporteren en 
openbaar maken. Daarvoor is de zogenoemde Toezichtkaart ontwikkeld, die laat 
zien welke vorm van toezicht is toegekend en toegang geeft tot de bijbehorende 
rapporten van bevindingen.  
 
Vanaf maandag 3 november is de Toezichtkaart in te zien via de Schoolwijzer op 
www.onderwijsinspectie.nl. De Toezichtkaart voor primair onderwijs is op 
locatieniveau en die voor voortgezet onderwijs op onderwijssoort van een vestiging. 
De Toezichtkaart voor de expertisecentra is nog in ontwikkeling. De verouderde 
Kwaliteitskaart is van de website van de Inspectie verwijderd.  
 
In de informatiefolder die binnenkort via de Inspectie beschikbaar komt, staat meer 
over de nieuwe werkwijze. Adviseur Sicco Baas van VOS/ABB, die zich bezighoudt 
met kwaliteitsbeleid, is blij dat de informatiefolder binnenkort verschijnt. 'Het 
vernieuwde toezicht is er al sinds vorig jaar, dus werd het zo zoetjes aan wel 
eens tijd voor de Inspectie om de scholen en besturen daar goed over te informeren!' 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 

Stimuleringssubsidie passend onderwijs 

CFI heeft de regeling bekendgemaakt voor het verstrekken van 
stimuleringssubsidies voor het realiseren passend onderwijs.  
 
De omvang van de subsidie bedraagt ten hoogste 20.000 euro per initiatief. De 
subsidie is bedoeld voor het opstarten van een onderwijskundige (tussen)voorziening 
of een structureel onderwijszorgaanbod. 
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Het geld kan ook worden aangewend om de betrokkenheid van leraren en/of ouders 
te vergroten. Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet worden 
gesteund door het regionale netwerk (in oprichting). 
 
De subsidieregeling en het aanvraagformulier staan in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier: Onderwijs en zorg> Passend onderwijs). 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
 

Hogere exameneisen vanaf 2011-2012 

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt verscherpt de eindexameneisen in het 
voortgezet onderwijs. Vanaf 2011-2012 moeten leerlingen in het vo gemiddeld 
een voldoende halen voor het centraal examen. 
 
De staatssecretaris neemt de maatregel omdat de verschillen tussen de school- en 
de centrale examens volgens haar op een aantal scholen te groot is. Hierdoor 
ontstaan volgens OCW kwaliteitsverschillen. De nieuwe examennormen worden 
ingevoerd in het schooljaar 2011-2012 om de scholen de tijd te geven zich hierop 
voor te bereiden. 
 
De strengere eisen moeten volgens OCW de aansluiting van het voortgezet 
onderwijs op het vervolgonderwijs verbeteren. Nu klagen instellingen voor 
beroepsonderwijs en universiteiten dat veel eerstejaars niet over het minimale 
kennisniveau beschikken. Daarom heeft bijvoorbeeld een aantal universiteiten een 
taaltoets ingevoerd die studenten moeten halen om toegelaten te worden.  
Naast de eis dat er gemiddeld een voldoende moet worden behaald voor de centrale 
examens, geldt ook de voorwaarde dat voor het eindexamen, dus het gemiddelde 
schoolexamen én centraal examen, hooguit één 5 mag worden behaald voor een 
van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit) staat een link naar een uitgebreid 
bericht op de website van het ministerie. 
 

Wapenincidenten op kwart van de scholen  

Op een kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs zijn afgelopen jaar 
incidenten met wapens geweest. Dat meldt het ministerie van Justitie, dat 
onderzoek heeft laten uitvoeren naar incidenten met wapens in onder meer het 
onderwijs. 
 
In de meeste gevallen ging het om slag- en stootwapens en messen. Minister Ernst 
Hirsch Ballin ziet in de incidenten een bevestiging van de noodzaak om stiletto's,  
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vlindermessen en valmessen te verbieden. Hij kwam in maart al met een voorstel 
daartoe. De Tweede Kamer wil ook zo'n verbod. 
 
Uit het onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt verder dat de helft van de 
scholen over een veiligheidsplan beschikt waarin regels over wapenbezit staan. Een 
kwart van de scholen hield vorig jaar wapencontroles. 
 
Meer preventie 
Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad zei donderdagochtend op Radio 1 dat 
er meer aan preventie moet worden gedaan. Het meenemen van wapens door 
leerlingen noemde hij 'haast een gewoonte'. 
 
Maar Slagter relativeerde het probleem ook, door erop te wijzen dat 96 procent van 
de leerlingen en leerkrachten in het voortgezet onderwijs zich veilig voelt. 
 

Onderwijsfestival 'De smaak van kwaliteit'  

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen vanaf november extra geld voor 
kwaliteitsverbetering. Het ministerie van Onderwijs wil dat scholen in overleg 
met docenten, leerlingen en ouders bepalen hoe ze deze middelen gaan 
inzetten. Ter inspiratie houdt het kwaliteitsproject Q5 op 11 december het 
onderwijsfestival 'De smaak van kwaliteit'. Een van de sprekers is Ben 
Tiggelaar, bekend van zijn managementboeken. 
 
Op dit 'festival' worden voorbeelden getoond van al uitgevoerde 
onderwijsverbeteringen. Ook worden nieuwe ideeën gelanceerd. De activiteit is een 
gezamenlijk initiatief van diverse onderwijsorganisaties, waaronder de VO-raad en de 
Ruud de Moorstichting.  
 
De focus van de bijeenkomst ligt – geheel in lijn met de door het ministerie 
ontworpen regeling – op participatie. Hoe brengt u onderwijsverbeteringen aan in 
samenwerking met leerlingen, ouders, docenten, ondersteunend personeel, 
schoolleiders en bestuurders? Het programma is toegesneden op al deze 
doelgroepen.  
 
In zestien workshops, lezingen en simulaties komen allerlei invalshoeken voor 
kwaliteitsverbetering aan de orde. Van het opstellen van een kwaliteitsplan tot 
spiegelbijeenkomsten met ouders en leerlingen en de kansen van ICT. Er draait een 
carrousel met praktijkvoorbeelden en er is gelegenheid om contacten te leggen en te 
debatteren.  
 
Een doorlopende activiteit is ‘Studio 2020’: een creatieve brainstormsessie over het 
onderwijs van de toekomst onder leiding van docenten én leerlingen. Tot slot houdt 
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Ben Tiggelaar (onderzoeker, trainer en auteur) een presentatie over de vraag hoe je 
samen met anderen écht veranderingen kunt doorvoeren.  
 
'De smaak van kwaliteit' wordt gehouden in het gloednieuwe Media Plaza in Utrecht 
(Jaarbeurs), van 12 tot 20 uur. Kosten: 100 euro, voor teams geldt korting. Voor het 
volledige programma en inschrijven kijkt u op www.isisq5.nl.  
 
Informatie: Wilma Jansen, 030-2324891 of wilmajansen@vo-project.nl  
 

Passend onderwijs en ambulante begeleiding 

Sensis organiseert op donderdag 30 oktober in Etten-Leur het symposium 
'Zichtbaar passend' over passend onderwijs en ambulante begeleiding in 
cluster 1. Deelname aan het symposium is gratis. 
 
Een van de sprekers is staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Op het 
symposium zijn ook workshops met professionals uit de ambulant onderwijskundige 
begeleiding. Er staan discussies op het programma met directe betrokkenen uit het 
basis- en voortgezet onderwijs en het onderwijs aan leerlingen met een meervoudige 
beperking.  
 
Sensis is de organisatie voor zorg, onderwijs en diensten aan mensen met een 
visuele beperking en mensen met een visuele en verstandelijke beperking. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Onderwijs en zorg>Passend onderwijs) 
staat een link naar meer informatie over het symposium. 
 

Hoe androgyn bent u als manager? 

De beste manager heeft mannelijk èn vrouwelijke kanten in zich, constateert 
sociologe Iteke Weeda in haar nieuwe boek 'De Yinfactor'. Hoe androgyn bent u 
als manager? 
 
Iteke Weeda onderzocht voor haar boek 'De Yinfactor' de ervaringen van 200 
managers en 12 topmanagers. Ze omschrijft de manager van de toekomst als een 
androgyn persoon, die talenten heeft op zowel het zakelijke als emotionele vlak. 
Kernbegrippen die ze gebruikt zijn intelligentie, zelfvertrouwen en humor. 
 
Traditionele managers die macht en controle centraal stellen, hebben volgens 
Weeda hun langste tijd gehad. Begrippen als empathie, authenticiteit, 
vertrouwen, dienstbaarheid en altruïsme winnen daarentegen terrein. De zachte 
'vrouwelijke' kant is minstens zo belangrijk als harde 'mannelijke' kwaliteiten. 
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Hoe ervaart u uw managerskwaliteiten? Is androgynie inderdaad essentieel? Of 
herkent u dit volstrekt niet in uw werk? Via dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Bestuur en management) kunt u reageren. 
 
Iteke Weeda schreef het boek 'De Yinfactor. Managers over de menselijke maat' 
samen met Rob Schippers in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor 
Managers (NIVE). Het eerste exemplaar is op 15 oktober overhandigd aan SER-
voorzitter Alexander Rinnooy Kan. ISBN 9789049960056 (22,95 euro). 
 
 
Vacatures 
 
Directeur openbare daltonbasisschool in Schiedam 
Directeur openbare basisschool in Woudenberg  
Directeur openbare basisschool in Mijnsheerenland 
 
Zie voor meer informatie over deze vacatures www.vosabb.nl (homepage>Personeel 
gezocht) 
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