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Subsidie voor lokalen bètavakken 
 
Scholen voor havo en vwo kunnen subsidie krijgen voor de verbetering van les- en 
practicumlokalen voor bètavakken. Deze nieuwe subsidieregeling heeft tot doel het 
bèta-onderwijs te stimuleren en daarmee de deelname aan vervolgstudies in bèta-
richtingen te vergroten. 
 
Scholen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 50% van de totale 
projectkosten met een maximum van 150.000 euro. Het geld is bedoeld voor een 
nieuwe inrichting en bouwkundige aanpassing van de lokalen voor de bètavakken. 
 
Het is de bedoeling dat daardoor de activiteiten van havo/vwo-opleidingen op het gebied 
van het bèta-onderwijs een groter effect sorteren. Dit moet bijdragen tot een verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs en vervolgens tot meer leerlingen die kiezen voor een 
vervolgstudie in de bèta- of technische richting. 
 
Scholen die voor de subsidie in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag 
indienen bij het Platform Bèta Techniek. Dit Platform zal de aanvragen voorleggen aan 
een commissie van experts, die op haar beurt adviseert aan de minister van OCW.  
 
De aanvragen worden beoordeeld op grond van een aantal criteria, zoals omschreven in 
artikel 7 van de regeling en gerangschikt op de mate waarin zij bijdragen aan de 
verwezenlijking van het doel van de regeling. De kwalitatief beste aanvragen worden met 
voorrang gehonoreerd. Er is in totaal 19,3 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling 
(artikel 4). De regeling staat in de rechterkolom naast dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier: Huisvesting). 
 
Aanvragen voor deze subsidie moeten uiterlijk op 15 mei zijn ingediend.  Het 
aanvraagformulier staat op www.platformbetatechniek.nl.  
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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Contactgroep P&O komt bijeen 
 
Op 12 april is er een bijeenkomst voor P&O'ers in het voortgezet onderwijs. De 
bijeenkomst is in de Jaarbeurs in Utrecht en duurt van 09.30 tot uiterlijk 16.30 uur.  
 
VOS/ABB organiseert deze bijeenkomst twee keer per jaar om P&O'ers de mogelijkheid te 
bieden informatie en ervaringen te delen, ideeën op te doen, te netwerken en collega's en 
adviseurs te ontmoeten. In het programma en de werkvormen houden we rekening met 
deze doelen. 
 
Dit keer staat het convenant 'Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel' 
centraal. In dit convenant verbinden onderwijswerkgevers zich aan een aantal doelen en 
resultaatverplichtingen. In de bijeenkomst lichten we het convenant kort toe en 
verkennen we verschillende strategieën die ingezet kunnen worden bij 
professionalisering, zoals functievorming en opleiding/ontwikkeling.  
 
Verder besteden we aandacht aan actuele vraagstukken in de sociale zekerheid en is er 
ruimte voor de actualiteit.  
 
Deelnemers aan de contactgroep krijgen de uitnodiging persoonlijk gemaild. 
Geïnteresseerd maar nog geen deelnemer? U kunt u aanmelden voor de contactgroep en 
voor de bijeenkomsten bij Kitty Dolman, 0348-405802, kdolman@vosabb.nl.  
 
Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255, sschouten@vosabb.nl  
 
 

Nieuw salarisbouwwerk voorgesteld 
 
De VO-raad wil voor de CAO VO 2007 een nieuw salarisbouwwerk. De Algemene 
Onderwijsbond (AOb) heeft kritiek, omdat de VO-raad voorstelt startende leerkrachten 
niet standaard op schaal 10 of 11 in te schalen. 
 
Aanleiding voor het ontwerpen van een nieuw salarisbouwwerk is dat het huidige 
bouwwerk volgens de VO-raad 'onlogisch' is en 'aan alle kanten rammelt'.  Dat heeft te 
maken met de variërende lengtes van negen tot achttien tredes, die bovendien een grillig 
verloop laten zien. 
 
De VO-raad stelt voor om in een nieuw salarisbouwwerk te gaan werken met 
'startfuncties' voor docenten. Daarbij kan worden gekozen voor een loopbaantraject dat 
begint in schaal 8 en/of 9. Ook is het denkbaar om voor een aantal jaren een 
'traineeship' te creëren. 
 
Reden voor deze plannen is dat het volgens de VO-raad weliswaar aantrekkelijk is om 
startende docenten te lokken met schaal 10- of schaal 11-functies, maar dat dit voor de 
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schoolbesturen financiële problemen oplevert. De VO-raad wijst er bovendien op dat de 
aanvangssalarissen in schaal 10 en 11 boven het niveau liggen van wat in de rest van 
de markt gebruikelijk is voor starters. 
 
Kritiek 
De AOb is tegen het voorstel van de VO-raad. Voorzitter Walter Dresscher laat weten dat 
het niveau van de aanvangssalarissen voor docenten in het voortgezet onderwijs 'redelijk' 
is,  maar 'zeker niet ver uitkomt boven andere afgestudeerde hbo'ers of academici'. 
Bovendien hebben volgens Dresscher veel starters geen volledige baan 'waardoor ze 
zelden dat goede maandsalaris incasseren'. 
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken) kunt u 
het voorstel van de VO-raad raadplegen en doorklikken naar de reactie van de AOb.   
 
 

OCW: niet te veel geld naar managers  
   
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW vindt het belangrijk dat het ministerie 
goed controleert of de scholen hun lumpsumbudget wel goed besteden. Dat zegt Van 
Bijsterveldt in het aprilnummer van O-magazine, waarin ook staatssecretaris Sharon 
Dijksma aan het woord komt. Het blad van het ministerie houdt overigens vanwege 
bezuinigingen op te bestaan. 
 
Op de vraag of ze net als de vertrokken onderwijsminister Maria van der Hoeven veel 
waarde hecht aan de autonomie van de scholen, antwoordt Van Bijsterveldt: 'Persoonlijk 
hecht ik zeer aan ruimte en verantwoordelijkheid op de plek waar die het beste 
waargemaakt kan worden'. Maar op het financiële vlak vindt ze dat het goed is 'om te 
kijken of het lumpsumgeld terecht komt in de klas of dat het verdwijnt naar het 
management en de bureaucratie'.  
 
Hoewel de lumpsumbekostiging bedoeld is om scholen en besturen zelf te laten bepalen 
hoe zij hun geld besteden, wil Van Bijsterveldt dus goed de vinger aan de pols houden.  
'We willen dat er meer ruimte komt voor de leerkrachten om datgene te doen waarvoor 
ze opgeleid zijn. Dan mag je ook je zorg uitspreken als er te veel geld verdwijnt in de 
bureaucratie', aldus de staatssecretaris die het voortgezet onderwijs in haar portefeuille 
heeft. 
 
Koepelorganisaties 
Van Bijsterveldt doet haar uitspraken in een dubbelinterview waarin ook haar collega 
Sharon Dijksma aan het woord komt. Dijksma, die zich met haar beleid op de nul- tot 
twaalfjarigen richt, bevestigt de uitspraak van Van Bijsterveldt dat zij samen de 
koepelorganisaties in het onderwijs belangrijk vinden. Het is echter nog belangrijker, 
benadrukken zij, om met ouders, leerlingen en studenten te praten, omdat die 'als 
ervaringsdeskundigen weten wat er echt aan de hand is'. 
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Van Bijsterveldt vervolgt: 'Daaruit spreekt de betrokkenheid van dit kabinet met mensen 
die op de werkvloer bezig zijn. De koepels spelen een belangrijke rol als je een grote slag 
wilt slaan (...). Maar ik wil zelf ook op mbo's en middelbare scholen de klassen in. Na 
zo'n bezoek ben je namelijk direct wakker en weet je precies wat er leeft.' 
 
Over Onderwijs 
In het voorjaarsnummer van Over Onderwijs, dat op donderdag 12 april uitkomt, staat 
een interview met staatssecretaris Sharon Dijksma. Onderwerpen die daarin aan bod 
komen, zijn onder andere de structurele tekorten in het primair onderwijs op het gebied 
van gebouwenonderhoud en leermiddelen, het groeiende personeelstekort en de acties 
tegen de segregatie in het onderwijs. 
 
Het dubbelinterview uit O-magazine staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Politiek). 
  
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
 
 

Geen btw-plicht bij vakbondsactiviteiten 
 
In bepaalde situaties is bij vervanging van personeel dat wordt ingezet voor 
vakbondsactiviteiten geen btw verschuldigd. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de 
Jager van Financiën bekendgemaakt. 
 
Als onderwijspersoneel tijdelijk werkzaamheden verricht voor een vakbondsorganisatie en 
dit personeel wordt vervangen, dan heeft het bestuur recht op een vergoeding voor de 
vervanger. Doet deze situatie zich voor, dan is het bestuur geen btw verschuldigd over de 
vergoeding die het ontvangt voor het (tijdelijk) aantrekken van vervangend personeel.  
 
Dit geldt niet als het bestuur de vergoeding ontvangt onafhankelijk van de 
omstandigheden of een personeelslid (tijdelijk) wordt vervangen. In het laatste geval is 
wel btw verschuldigd. 
 
Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl  
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Vacatures 

  
Directeur in Utrecht 
Directeur in Numansdorp 
Directeur in Goudswaard 
Locatiedirecteur in Menaldum 
Directeur in Harderwijk 
Directeur in Helmond 
Directeur in Epe 
Directeur in Hindeloopen 
Directeur in Capelle aan den IJssel 
Twee directeuren in Oosterhout 
 
Zie www.vosabb.nl (homepage: personeel gezocht) 
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