
de hoogte kan blijven van de ontwikkelin-

gen op het gebied van bestuur en

management in het onderwijs.

De nieuwe e-mailbrief maakt ook ruimte

voor berichtgeving van het nieuwe Exper-

tisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO)

van VOS/ABB. Bovendien zal het actuele

aanbod van VOS/ABB Consulting aan-

dacht krijgen. 

Tevens blijft de nieuwe e-mailversie, net

als onze website, de mogelijkheid bieden

om uw personeelsadvertenties onder de

aandacht te brengen. De tarieven gaan

omlaag. Dat betekent dat adverteren via

VOS/ABB nog aantrekkelijker wordt! 

De ervaring is dat de advertenties in de

media van VOS/ABB altijd waardevolle

reacties opleveren, omdat ze worden

gelezen door de juiste doelgroep.

Ga naar www.vosabb.nl (homepage) voor

de mogelijkheid om u voor de nieuwe 

e-mailnieuwsbrief aan te melden!

Informatie: Jan Scholten, 0348-405235,

jscholten@vosabb.nl 
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DDee  ttwweeeewweekkeelliijjkkssee  ppaappiieerreenn  eenn  eelleekk--

ttrroonniisscchhee  nniieeuuwwssbbrriieevveenn  vvaann  VVOOSS//AABBBB

mmaakkeenn  ppllaaaattss  vvoooorr  eeeenn  pprriinnttvvrriieennddeelliijj--

kkee  ee--mmaaiillbbrriieeff  ddiiee  eellkkee  wweeeekk  zzaall  vveerr--

sscchhiijjnneenn..  HHiieerrmmeeee  kkuunnnneenn  wwiijj  ddee

nniieeuuwwssvvoooorrzziieenniinngg  aaaann  uu  ooppttiimmaalliissee--

rreenn..  HHeett  iiss  bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  uu  uuww  ee--mmaaiill--

aaddrreess((sseenn))  aaaann  oonnss  ddoooorrggeeeefftt!!

De papieren en elektronische nieuwsbrief

die VOS/ABB al sinds negen jaar om de

week uitgeeft, voldoen niet meer aan de

huidige eisen die aan goede informatie-

voorziening worden gesteld. Wij kunnen

met een printvriendelijke e-mailversie, die

na de voorjaarsvakantie voor het eerst zal

verschijnen, veel beter inspringen op

actuele ontwikkelingen op het gebied van

bestuur en management in het onderwijs.

Laatste papieren nieuwsbrief!

Bovenstaande betekent dat de papieren

nieuwsbrief, zoals die nu voor u ligt, de

laatste is die verschijnt. Het is belangrijk

dat wij de beschikking krijgen over uw 

e-mailadres(sen). U kunt zoveel mogelijk

adressen aan ons doorgeven, zodat ieder-

een binnen uw organisatie die dat wil, op
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VOS/ABB gaat net als het onderwijs mee in de voortgaande digitalisering

Meld u aan voor digitale nieuwsbrief!




Brief aan Wijffels voor 5 miljard
extra

HHeett  oonnddeerrwwiijjss  hheeeefftt  ppeerr  jjaaaarr  55  mmiilljjaarrdd

eeuurroo  eexxttrraa  nnooddiigg..  DDaatt  ssttaaaatt  iinn  eeeenn

bbrriieeff  vvaann  hheett  SSeeccttoorrbbeessttuuuurr  OOnnddeerr--

wwiijjssaarrbbeeiiddssmmaarrkktt  ((SSBBOO))  aaaann  kkaabbii--

nneettssiinnffoorrmmaatteeuurr  HHeerrmmaann  WWiijjffffeellss..  

DDee  bbrriieeff  iiss  mmeeddee  nnaammeennss  VVOOSS//AABBBB

oonnddeerrtteekkeenndd  ddoooorr  SSBBOO--vvoooorrzziitttteerr

JJaann  FFrraannsssseenn..

De brief brengt de Agenda 2010 en het

Manifest ‘de lat ligt hoog’ bij informateur

Wijffels onder de aandacht. De agenda en

het manifest werden begin oktober in het

Haagse perscentrum Nieuwspoort gepre-

senteerd door onder anderen manager

verenigingszaken Joop Vlaanderen van

VOS/ABB. In de Agenda 2010 maakten

de sociale partners in het onderwijs con-

crete afspraken over de volgende the-

ma’s:

* aantrekkelijke loopbanen en mobiliteit

* behoud van ouderen

* de professional centraal

* ruimte en tijd voor ontwikkeling en 

scholing

* vertrouwen tussen management en 

leraren

* hoog opleidingsniveau en blijven leren

De sociale partners in het onderwijs,

waaronder VOS/ABB, benadrukken dat zij

deze agendapunten niet alleen kunnen

realiseren. Daarom vragen ze om een

financiële impuls van 5 miljard euro op

jaarbasis. Daarmee kan Nederland de

investeringen in het onderwijs op het

OESO-gemiddelde van 5,9% van het

bruto binnenlands product brengen.

Voor de brief aan Wijffels en de Agenda

2010 en het Manifest ‘de lat ligt hoog’, 

zie www.vosabb.nl 

(dossier: Politiek/Onderwijsbegroting). 

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 


Voorbereidingen parlementair
onderzoek

DDee  TTwweeeeddee  KKaammeerr  hheeeefftt  eerr  vvoorriiggee

wweeeekk  mmeeee  iinnggeesstteemmdd  oomm  eeeenn  ppaarrllee--

mmeennttaaiirr  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  oonnddeerr--

wwiijjssvveerrnniieeuuwwiinnggeenn  vvaann  ddee  aaffggeellooppeenn

jjaarreenn  vvoooorr  ttee  bbeerreeiiddeenn..  PPvvddAA--KKaammeerr--

lliidd  MMaarriiëëttttee  HHaammeerr  nneeeemmtt  hheett  iinniittiiaa--

ttiieeff  ddaaaarrttooee..

In het parlementair onderzoek zal ook de

hoorzitting over het nieuwe leren worden

opgenomen, zoals GroenLinks-Kamerlid

Tofik Dibi had voorgesteld. Het parlemen-

tair onderzoek zou van start kunnen gaan

nadat het nieuwe kabinet is aangetreden.

Mariëtte Hamer benadrukte in een toe-

lichting aan VOS/ABB dat het niet gaat

om een parlementaire enquête, zoals

sommige media hadden gemeld.’Het is

niet de bedoeling om met beschuldigende

vingers te gaan wijzen, maar we moeten

wel leren van het verleden: wat ging er

goed en wat ging er fout?’, aldus Hamer.

De VO-raad, die de algemene belangen

van de besturen in voortgezet onderwijs

behartigt, liet weten weinig te zien in een

parlementair onderzoek: ‘De maatschap-

pij wil weten wat goed onderwijs is en wat

er verbeterd kan en moet worden. 

Ook het voortgezet onderwijs heeft die

behoefte. Het nut van een parlementair

onderzoek ontgaat ons en sluit niet aan

op de huidige maatschappelijke discus-

sie. Een onderzoek naar stelselwijzigingen

in het verleden helpt het huidige onderwijs

niet.’ VOS/ABB sluit zich hierbij aan.

Informatie: Martin van den Bogaerdt,

0348-405297,

mvandenbogaerdt@vosabb.nl 


Onderwijs vergrijst en 
feminiseert

HHeett  aaaannddeeeell  5500--pplluusssseerrss  eenn  vvrroouuwweenn

iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss  bblliijjfftt  ttooeenneemmeenn..  DDaatt

ssttaaaatt  iinn  hheett  ‘‘JJaaaarrbbooeekk  oonnddeerrwwiijjss  iinn

cciijjffeerrss  22000077’’  vvaann  hheett  CCeennttrraaaall  BBuurreeaauu

vvoooorr  ddee  SSttaattiissttiieekk  ((CCBBSS))..

Het aandeel 50-plussers neemt in alle

onderwijssectoren toe, maar de grootste

stijging doet zich voor in het primair en

voortgezet onderwijs en de bve-sector.

Opmerkelijk is dat in het primair onderwijs

tegelijkertijd een sterke ‘vergroening’ te

zien is. De leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar

is in het primair onderwijs veel sterker

vertegenwoordigd dan in het voortgezet

onderwijs.

De leeftijdsopbouw van het personeel

kent forse regionale verschillen. In 2005

was gemiddeld ruim een op de drie (34

procent) personeelsleden in het primair

onderwijs 50 jaar of ouder. In een jonge

stad als Almere was dat een op de vijf.

Ook de regio Zuid-Holland Zuid, de stad

Den Haag en de randgemeenten van Rot-

terdam hebben relatief veel jong perso-

neel. De provincies Limburg en Groningen

hebben met bijna 40 procent de meeste

oudere personeelsleden in het primair

onderwijs. 

Het aandeel 50-plussers in het voortgezet

onderwijs was in 2005 met gemiddeld 42
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procent groter dan in het primair onder-

wijs. Ook hier valt Almere met 27 procent

op als ‘jonge’ uitschieter. Limburg, Gro-

ningen, Oost-Brabant en Noord-Holland

Noord zijn met meer dan 46 procent de

gebieden met de meeste 50-plussers in

het vo.

Feminisering

Niet alleen het aandeel ouderen neemt

toe, het onderwijs krijgt ook steeds meer

vrouwen. In het primair onderwijs zijn ruim

zeven van de tien personeelsleden vrouw.

In het voortgezet onderwijs is dat ruim

vier van de tien. In het management zijn

vrouwen nog steeds ondervertegenwoor-

digd, maar hun aandeel neemt wel toe. 

In 2005 was circa 18 procent van het

directiepersoneel vrouw. 

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Werkgeverszaken) kunt u doorklikken

naar het integrale rapport van het CBS.

Het hoofdstuk over personeel staat op de

pagina’s 126 tot en met 134.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


Wijzigingen bovenwettelijke 
uitkeringen

PPeerr  11  jjaannuuaarrii  zziijjnn  ddiivveerrssee  bboovveennwweettttee--

lliijjkkee  uuiittkkeerriinnggeenn  bbiijj  aarrbbeeiiddssoonnggee--

sscchhiikktthheeiidd  vveerrvvaalllleenn  eenn  oonnddeerrggeebbrraacchhtt

iinn  hheett  AABBPP  AArrbbeeiiddssoonnggeesscchhiikktthheeiiddss--

ppeennssiiooeenn  ((AAAAOOPP))..  HHeett  ggaaaatt  oomm  hheett

IInnvvaalliiddiitteeiittssPPeennssiiooeenn  ((IIPP))  eenn  ddee  HHeerr--

ppllaaaattssiinnggssttooeellaaggee  ((HHPPTT))..

Het AAOP, dat per 1 januari 2007 het IP

en de HPT vervangt, geldt voor werkne-

mers die een WIA-uitkering ontvangen én

op of na 1 januari ontslagen zijn of een

aangepaste aanstelling krijgen in verband

met arbeidsongeschiktheid. De regeling

geldt niet voor werknemers die een WAO-

uitkering ontvangen. Zij blijven onder de

oude regelingen (IP en HPT) vallen. Het

AAOP geldt ook niet voor werknemers

met een WIA-uitkering en een ABP Inva-

liditeitspensioen/Herplaatsingstoelage die

is ingegaan vóór 1 januari 2007. Zij vallen

onder de Tijdelijke regeling invaliditeits-

pensioen en/of herplaatsingstoelage.

De voorwaarden met betrekking tot de

vaststelling van de aanspraak voor de

AAOP is identiek aan het IPbw-hoog. 

Voor iedere verzekerde (ABP-deelnemers)

geldt één (collectieve) verzekering AAOP.

De verzekering houdt in dat de betrokke-

ne die onder de WIA valt (WGA of IVA)

een aanvulling krijgt op de IVA- of WGA-

uitkering. De hoogte en de duur van de

AAOP-uitkering zijn afhankelijk van de

IVA/WGA-uitkering. Als een betrokkene

bijvoorbeeld op grond van een IVA-uitke-

ring 75% van het maximum dagloon

krijgt, dan vult het AAOP tot 65 jaar aan

tot 70% van het oude inkomen.

De BZA-suppletie-uitkering is per 1 janu-

ari 2007 komen te vervallen, aangezien de

WGA ook een uitkering kent (de werkloos-

heidscomponent van de loongerelateerde

uitkering) voor situaties waarvoor de BZA-

suppletie-uitkering was bedoeld.

Schematisch ziet het overzicht er per 

1 januari 2007 als volgt uit:

Vervalt: Hiervoor komt in de 

plaats:

IP AAOP

IPbw hoog/laag AAOP

IP Herplaatsings- AAOP

toelage

BZA-suppletie- WGA-loongerelateerde

uitkering uitkering

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


Activiteitenplan Passend 
Onderwijs

VVOOSS//AABBBB  sstteelltt  iinn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  PPaass--

sseenndd  OOnnddeerrwwiijjss  vvoooorr  hheett  hhuuiiddiiggee  eenn

kkoommeennddee  sscchhoooolljjaaaarr  eeeenn  aaccttiivviitteeiitteenn--

ppllaann  eenn  eeeenn  bbeeggrroottiinngg  oopp..  DDee  bbeesslluuiitt--

vvoorrmmiinngg  ddaaaarroovveerr  vvoollggtt  iinn  mmaaaarrtt..  DDaatt

iiss  aaffggeesspprrookkeenn  oopp  ddee  WWeerrkkccoonnffeerreenn--

ttiiee  PPaasssseenndd  OOnnddeerrwwiijjss..

Belangrijk onderdeel van het activiteiten-

plan vormt een zekere standaardisering

van de leerlingenzorg. Daarin staat de

vraag centraal wat er kan worden ver-

wacht van de reguliere school, het speci-

aal onderwijs en externe organisaties. 

Ook de activiteiten van de ouders zullen

onderdeel zijn van het activiteitenplan.

Gedacht moet worden aan de plaats die

ouderconsulenten innemen in bijvoor-

beeld de centra voor jeugd en gezin. Er

Digitale nieuwsbrief
VOS/ABB

Wij houden u op de hoogte van

al het nieuws op gebied van

bestuur en management

Meld u aan!

www.vosabb.nl 




Genoeg maatregelen voor goed
taalniveau

EErr  zziijjnn  aall  vvoollddooeennddee  mmaaaattrreeggeelleenn

ggeennoommeenn  oomm  vvaann  hheett  bbaassiiss--  ttoott  hhooggeerr

oonnddeerrwwiijjss  ddee  kkeennnniiss  oovveerr  ddee  NNeeddeerr--

llaannddssee  ttaaaall  ttee  vveerrbbeetteerreenn..  DDaatt  iiss  ddee

rreeaaccttiiee  vvaann  mmiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr

HHooeevveenn  vvaann  OOCCWW  oopp  kkrriittiieekk  vvaann  vvoooorr--

zziitttteerr  DDooeekkllee  TTeerrppssttrraa  vvaann  ddee  HHBBOO--

rraaaadd..

Terpstra vindt dat er voor studenten in het

hoger onderwijs bijspijkercursussen nodig

zijn of desnoods een voorbereidend jaar,

omdat veel hbo’ers nog niet het vereiste

niveau hebben. De overheid zou die cur-

sussen of het voorbereidende jaar moeten

betalen. 

Minister Van der Hoeven vindt echter dat

er al genoeg wordt gedaan om het niveau

van het taalonderwijs op te krikken. Over

Terpstra schrijft ze in haar weblog op de

site van OCW dat hij ‘kennelijk (vergeet)

dat het juist de hbo-instellingen waren die

ons enkele jaren geleden vroegen meer

aandacht te besteden aan vaardigheden

van leerlingen. Scholieren in het voortge-

zet onderwijs hebben nu dan ook veel

meer communicatieve vaardigheden.’

Vergeetachtig?

‘Dat kan ten koste zijn gegaan van het

niveau van spellen en rekenen’, vervolgt

de minister. ‘Het is niet voor niets dat ik in

mijn brief van 2 juni 2006 de Tweede

Kamer heb laten weten dat het taal- en

ook het rekenniveau omhoog moet. Daar-

in kondig ik een actieplan voor de korte

en de lange termijn aan. Dat lijkt de heer

Terpstra te zijn vergeten.’

De minister wijst erop dat de afspraak is

gemaakt dat er toetsen zouden komen

voor studenten op de pabo en leerlingen

in het voortgezet en middelbaar beroeps-

onderwijs om op basis daarvan achters-

tanden weg te werken. ‘De uitslag van

deze taaltoets geeft aan dat de afgespro-

ken acties hard nodig zijn. Het heeft wat

mij betreft geen zin om nu met radicaal

andere oplossingen te komen.’

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

Onderwijs) staat een link naar het weblog

van de minister.


Innovatieprijzen durven, delen,
doen

DDee  ttwweeeeddee  rroonnddee  vvaann  ddee  ‘‘IInnnnoovvaattiiee--

ccaammppaaggnnee  dduurrvveenn,,  ddeelleenn,,  ddooeenn’’  vvoooorr

kkwwaalliitteeiittssvveerrbbeetteerriinngg  iinn  hheett  vvoooorrttggee--

zzeett  oonnddeerrwwiijjss  iiss  ggeewwoonnnneenn  ddoooorr  hheett

TTeecchhnnaassiiuumm  vvaann  RRSSGG  DDee  BBoorrggeenn  iinn

LLeeeekk..  DDee  ttwweeeeddee  ppllaaaattss  iiss  bbeehhaaaalldd

ddoooorr  hheett  TTaalleenntteenncceennttrruumm  vvaann  hheett

CCiittyy  ++  CCoolllleeggee  vvaann  ddee  bbiijj  VVOOSS//AABBBB

aaaannggeessllootteenn  JJoohhaann  ddee  WWiitttt  SScchhoolleenn--

ggrrooeepp  iinn  DDeenn  HHaaaagg..  CCSSGG  CCoommeenniiuuss  iinn

LLeeeeuuwwaarrddeenn  hhaaaallddee  ddee  ddeerrddee  ppllaaaattss

mmeett  hheett  pprroojjeecctt  ‘‘LLeeeerrlliinnggeenn  aallss  aaddvvii--

sseeuurrss’’..  

In totaal werden 17 innovatieve inzendin-

gen van vo-scholen beloond met elk

50.000 euro. Er waren 250 inzendingen.

Doel van het Technasium van RSG De

Borgen in Leek is om vooral ook meisjes

te interesseren voor bètavakken en tech-

nische beroepen. 

Over het Talentencentrum van het City +

College van de Johan de Witt Scholen-

groep in Den Haag zegt de jury dat de

school hiermee zijn maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid erkent. ‘De school in het
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zal ook een eerste opzet worden gemaakt

voor meer diplomagericht onderwijs in het

voortgezet onderwijs, middelbaar

beroepsonderwijs en WEC.

Inventarisatie overgangssituaties

VOS/ABB en de VO-raad zullen een

inventarisatie maken van de overgangssi-

tuaties van de voorschool naar het primair

onderwijs en vervolgens naar het voortge-

zet en middelbaar beroepsonderwijs. Het

ministerie van OCW zal helderheid ver-

schaffen over de samenhang met bijvoor-

beeld de vroeg- en voorschoolse educatie

(VVE), de AWBZ en de plannen van het

nieuwe kabinet met ‘JONG’. Hierbij is de

rol van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) belangrijk.

Pas als in de nieuwe kabinetsperiode dui-

delijk wordt hoeveel ruimte de wet- en

regelgeving biedt, kan daadwerkelijk aan

de slag worden gegaan met experimen-

ten, veldinitiatieven en praktijksimulaties.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405225, hkeesenberg@vosabb.nl 

Driedaagse leergang

Planning & Control

met Ben Verheijen
en Cock Raaijmakers

www.vosabbconsulting.nl 



centrum van een grote stad richt zich niet

alleen op achterstanden, maar vooral op

wat de leerlingen wél kunnen en weten.’ 

Met het project ‘Leerlingen als adviseurs’

daagt het CSG Comenius in Leeuwarden

vwo-leerlingen uit met echte, authentieke

opdrachten. ‘Er wordt daadwerkelijk

gebruikgemaakt van de adviezen van de

leerlingen’, aldus de jury.

Ict-prijs naar Ede

Het bij VOS/ABB aangesloten Pallas

Athene College uit Ede heeft de ict-prijs

2006 gewonnen. Dat leverde de school

20.000 euro op. De prijs is toegekend

door de Stichting Kennisnet Ict op school,

ook in het kader van de ‘Innovatiecam-

pagne durven, delen, doen’. 

Bij de toekenning van de ict-prijs ging het

om een onderwijsinnovatie die gebruik-

maakt van ict. De geldprijs is bedoeld om

de innovatie verder te ontwikkelen en aan

andere scholen te laten zien.

Het Pallas Athene College won met het

project De Europeaan. De jury hierover:

‘Dit is een mooie webomgeving waarin via

een interactief programma het leren van

de moderne talen op een bijzondere

manier wordt ondersteund. Uitstekend ini-

tiatief met een duidelijke onderwijsinhou-

delijke vernieuwing.’


Gezondste schoolkantine in
Dordrecht

HHeett  SStteeddeelliijjkk  DDaallttoonn  LLyycceeuumm  iinn  

DDoorrddrreecchhtt  hheeeefftt  ddee  SSttiimmuulleerriinnggsspprriijjss

GGeezzoonnddee  SScchhoooollkkaannttiinnee  ggeewwoonnnneenn..

DDee  DDoorrddttssee  sscchhooooll  iiss  lliidd  vvaann

VVOOSS//AABBBB..

Minister Maria van der Hoeven van OCW

maakte op de NOT in Utrecht bekend dat

de Dordtse school de eerste prijs heeft

gewonnen. Als nummer twee eindigde de

Interconfessionele Scholengroep West-

land in Poeldijk. De derde prijs was voor

De Wethouder Bronkhorst in Arnhem.

Rijstcrackers en sultana’s

In het oordeel van de jury staat dat het

Stedelijk Lyceum in Dordrecht in het

schoolbeleid structurele aandacht heeft

voor een gezonde leefstijl. De school

werkt nauw samen met de GGD en een

diëtist. In de pas vernieuwde kantine zijn

vruchtensap, melk, broodjes met veel

groente en fruit, rijstcrackers en sultana’s

te koop. Snoep en snackautomaten zijn

weggehaald. 

De Dordtse school kreeg een cheque van

10.000 euro. De nummer 2 en 3 kregen

respectievelijk 4000 en 1000 euro. Hier-

mee kunnen de winnaars verder werken

aan een gezonde en aantrekkelijke

schoolkantine.

De wedstrijd was uitgeschreven door het

Voedingscentrum om gezond eten op

school te stimuleren. Het initiatief daar-

voor kwam van het ministerie van LNV en

werd gesteund door de ministeries van

OCW, VWS en VROM.

Meer op www.voedingscentrum.nl 
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VOS/ABB-bijeenkomsten

eigenrisicodragerschap
WGA-regeling

zie www.vosabb.nl 
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