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'Leden moeten meer te kiezen hebben' 

'In deze wereld van schuivende panelen gaat VOS/ABB haar richting en koers 
opnieuw bepalen'. Dat zegt de nieuwe VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra 
in vakblad Over Onderwijs, dat op 26 maart in verschenen. Hooghiemstra roept 
leden op te reageren op zijn ideeën. 

Hooghiemstra is sinds 1 februari directeur van VOS/ABB. Hij komt binnen in een tijd 
waarin veel verandert in de wereld van bestuur en management in het onderwijs. De 
recente oprichting van de PO-Raad, die de algemene werkgeversbelangen in het 
primair onderwijs gaat behartigen, noemt hij een goede zaak. 'Het is een versterking, 
want zo kan de sector veel meer een vuist maken richting het ministerie.' 
 
Hij besteedt in het interview onder meer ook aandacht aan de contributie en 
tariefstelling. 'Je kunt je afvragen of de ledenservice op basis van contributie voor alle 
leden gelijk moet zijn. Misschien moeten we wel toe naar een aanbod van 
verschillende servicepakketten tegen verschillende tarieven. Zelf denk ik dat we 
afmoeten van het idee dat iedereen hetzelfde wil. Onze leden moeten meer te kiezen 
hebben.'  
 
Momenteel brengt een groep VOS/ABB'ers persoonlijke bezoeken aan een groot 
aantal leden om van hen te horen wat de strategie van VOS/ABB zou kunnen 
zijn. Eerder, na de start van de VO-raad, bracht VOS/ABB ook dergelijke bezoeken 
aan leden in het voortgezet onderwijs. 'Dat leverde toen veel interessante inzichten 
op. Zo kunnen we erachter komen wat onze leden precies van ons verwachten', 
benadrukt Hooghiemstra. 
 
Goede ideeën 
De nieuwe directeur wil ook graag via de digitale snelweg geïnspireerd worden door 
goede ideeën van de leden. Dus als u dat wilt, kunt u hem mailen: 
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thooghiemstra@vosabb.nl U kunt ook hier een reactie achterlaten, onderaan dit 
artikel. 
 
Andere onderwerpen in Over Onderwijs: 
Hoogleraar Mirko Noordegraaf: 'Managers verdienen eerherstel' 
De mavo is terug - maar niet overal 
Het Stedelijk Gymnasium in 's Hertogenbosch: een studievilla 
Inzet van adviseur levert Grotius College in Delft veel op 
Obs De Peppel in Nijverdal barst uit zijn voegen 
OSG Bijlmer trekt mooie mix van leerlingen 
Bestuurlijke schaalvergroting leidt niet tot leerfabrieken  

Special  
Het aprilnummer bevat verder een special over risicomanagement, met onder meer 
een interview met twee accountants van Ernst & Young over de nieuwe richtlijnen 
voor het jaarverslag.  

OO niet ontvangen? 
Mocht u als lid van VOS/ABB het blad Over Onderwijs nog niet ontvangen hebben, 
laat dat dan even weten aan Anja van Rossum via avanrossum@vosabb.nl.  
Een beperkt aantal nummers is namelijk geretourneerd met een onleesbare 
adresband, waardoor voor ons niet te achterhalen is welke school het blad niet heeft 
ontvangen. Als u een mailtje stuurt, verzenden wij direct alsnog een exemplaar. Met 
excuses voor het ongemak.  

 
Rechtbank verwerpt vordering van OCW 

Het ministerie van OCW heeft ten onrechte 464.816 euro teruggevorderd van 
NUOVO, het Utrechtse bestuur voor openbaar voortgezet onderwijs. Dat heeft 
de rechtbank in Utrecht bepaald. NUOVO werd in deze zaak juridisch 
bijgestaan door advocaat Jan Schutter van VOS/ABB Consulting. 

De rechtszaak ging om geld voor leerlingen van het Prisma College en het Spectrum 
College die les volgden bij ROC Midden-Nederland. NUOVO en het ROC 
hadden hiertoe een samenwerkings- overeenkomst gesloten. De meeste leerlingen 
om wie het ging, waren minderjarige asielzoekers en leerlingen voor wie schooluitval 
dreigde. 
 
Werkelijk schoolgaand 
Volgens OCW was het NUOVO wettelijk niet toegestaan om voor leerlingen die bij 
het ROC onderwijs volgden, geld te ontvangen. Deze leerlingen stonden volgens 
OCW ten onrechte als 'werkelijk schoolgaand' ingeschreven bij NUOVO. Het 
Utrechtse bestuur stelde daar onder meer tegenover dat de leerlingen wel degelijk 
'werkelijk schoolgaand' waren in de zin van het Bekostigingsbesluit WVO. De 
rechtbank gaf het bestuur hierin gelijk. 
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VOS/ABB ondersteunt ook procedures van Het College VOS in Vlaardingen en RSG 
De Rede in Terneuzen, die om dezelfde reden een claim van het ministerie van OCW 
hebben gekregen. De uitspraken in deze zaken zijn nog niet binnen. Naar 
verwachting zal OCW tegen de uitspraak van de rechtbank in Utrecht in beroep gaan 
bij de Raad van State. 
 
De uitspraak van de rechtbank in Utrecht staat op www.vosabb.nl (dossier juridische 
zaken). 
 
Informatie: Jan Schutter, 0348-405206, jschutter@vosabbconsulting.nl 

 

Honderden oud-docenten willen weer lesgeven 

Het project 'Wijs grijs in het onderwijs' trekt veel meer belangstelling onder 
oud-leerkrachten dan verwacht. Dat meldt het CINOP, dat het project samen 
met Loyalis uitvoert in opdracht van de ministeries van OCW en SZW. 

Het CINOP zegt dat zich tot woensdag ruim 400 gepensioneerde of vervroegd 
uitgetreden leerkrachten hebben aangemeld om weer voor de klas te gaan staan. 
Een woordvoerster spreekt van een 'overweldigend aantal' reacties. In totaal zijn er 
ruim 10.000 oud-leerkrachten benaderd. 
 
Het CINOP kan nog niet aangeven of er ook al veel positieve reacties van scholen 
zijn binnengekomen. Uit eerder onderzoek van het Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) kwam naar voren dat onderwijsmanagers liever geen 
oud-leerkrachten voor de klas willen. Het is dus nog maar de vraag of de scholen net 
zo enthousiast zijn als de oud-leerkrachten.  
 
'Wijs grijs in het onderwijs' richt zich op het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs in de regio's Rotterdam en Den Haag, omdat daar het lerarentekort 
het grootst is. Het CINOP verzamelt de aanmeldingen en voert in Rotterdam en Den 
Haag intakegesprekken. Daarna volgen er op de scholen sollicitatiegesprekken.  

Als het project aanslaat, wordt de proef uitgebreid naar het heel Nederland. Meer 
informatie op www.vosabb.nl (dossier werkgeverszaken).  

 

Risico's van digitale communicatie 

VOS/ABB wijst haar leden op de risico’s van digitale communicatie tussen 
docenten en leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen of ze richtlijnen opstellen 
over digitale communicatie, maar uit jurisprudentie blijkt dat de rechter waarde 
hecht aan beleid en richtlijnen.  
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Uit recente nieuwsberichten is duidelijk geworden dat leraren wel eens ongepaste 
digitale berichten uitwisselen met leerlingen. Dat kan verstrekkende 
gevolgen hebben. Voor de docent kan de ontdekking van ongepaste berichtjes in het 
ergste geval een ontslag op grond van ernstig plichtverzuim opleveren. De school 
kan te maken krijgen met het nemen van een disciplinaire maatregel of een 
ontslagprocedure. Denkbaar is ook dat de ouders van de betreffende leerling een 
klacht bij het schoolbestuur indienen.  

VOS/ABB kan u op verschillende manier bijstaan om het uitwisselen van ongepaste 
digitale berichten tussen uw medewerkers en leerlingen (en ook tussen medewerkers 
onderling) zoveel mogelijk tegen te gaan. Onze eerstelijnsadviseurs van de Helpdesk 
geven u graag een eerste advies als u wordt geconfronteerd met dergelijke 
problemen.   

Wilt u beleid of richtlijnen ontwikkelen, dan kunnen onze juristen deze voor u 
opstellen. Ook is het mogelijk om reeds door u opgestelde concepten door ons te 
laten beoordelen.  

Als er sprake is van een juridische procedure kunt u uiteraard terecht bij de juristen/ 
advocaten van VOS/ABB. Met hun ruime ervaring staan zij schoolbesturen bij in 
ontslag- of klachtdossiers.  

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 of helpdesk@vosabb.nl of juridisch medewerker 
Fiona Rab, 0348-405214 of frab@vosabb.nl  

  

Nu ook privé-verzekeringen met korting 

Leden van VOS/ABB kunnen nu ook profiteren van voordelige privé-
verzekeringen van Aon. Het verzekeringspakket is uitgebreid met auto-, 
woonhuis-, aansprakelijkheid-, reis-, inboedel- en rechtsbijstandverzekeringen. 

Alle werknemers van de bij VOS/ABB aangesloten scholen kunnen deze 
verzekeringen aanvragen en profiteren van de collectieve korting. Wie meer dan één 
verzekering afsluit, ontvangt bovendien extra pakketkorting die kan oplopen tot 10 
procent.  

Voor scholen geldt uiteraard het aanbod van voordelige schadeverzekeringen. Op de 
website www.vosabbverzekeringen.nl is alle informatie snel te vinden. Ook kunt u 
daar vrijblijvend de premies berekenen. Vervolgens kunt u de verzekering direct 
online afsluiten, maar persoonlijk advies is natuurlijk ook mogelijk. Daarvoor kunt u 
op werkdagen tot 17.30 uur bellen met Aon Klantenadvies via 010-4488875.  
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CAO VO 2007-2008 vastgesteld 

De VO-raad heeft een nieuwe cao vastgesteld met een looptijd van 1 juli 2007 
tot 1 juli 2008. De nieuwe cao kan worden gedownload van de website van de 
VO-raad. 

Door de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden per 1 juli 2007 heeft de nieuwe 
cao gevolgen voor de sociale zekerheid. Het BBWO en BZA zijn onder de namen 
WOVO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs) en ZAVO 
(Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs) opgenomen als 
bijlagen bij de cao en treden met ingang van 1 mei 2008 in werking.  
 
De VO-raad geeft aan dat de regelingen inhoudelijk ongewijzigd zijn gebleven, maar 
voor werknemers met een IVA-uitkering verandert er per 1 mei aanstaande wel het 
een het ander. Deze werknemers krijgen vanaf die datum recht op 100 procent 
doorbetaling in het tweede ziektejaar, zoals aangegeven in artikel4, lid 8 van de 
ZAVO-regeling.  

De CAO VO is automatisch van toepassing voor alle VO-scholen voor bijzonder 
onderwijs die bij de VO-raad zijn aangesloten. Dit is een gevolg van de Wet op de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst. Werkgevers in het openbaar onderwijs zijn niet 
automatisch gebonden aan de CAO VO, omdat er in het openbaar onderwijs geen 
sprake is van een (collectieve) arbeidsovereenkomst. De Wet op de cao is hier dus 
niet van toepassing.  
 
Juridisch gezien is de CAO VO in het openbaar onderwijs een publiekrechtelijke 
rechtspositionele regeling. De geldigheid daarvan moet tot uiting komen in een 
uitdrukkelijk besluit van het bestuur. Dit besluit moet intern bekend worden gemaakt. 
De tekst van een dergelijk besluit kan als volgt luiden:  

'Het bestuur van ( … naam) heeft kennisgenomen van de CAO VO 2007-2008 met 
de daarbij behorende bijlagen.  Het bestuur heeft op (…datum) besloten voor de 
periode van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 deze CAO als rechtspositionele regeling vast te 
stellen voor zijn medewerkers verbonden aan de onder zijn gezag vallende 
instelling(en) voor voortgezet onderwijs.' 
 
De nieuwe cao staat op de website van de VO-raad, www.vo-raad.nl. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  

Aantal openbare besturen gehalveerd 

Het aantal openbare schoolbesturen is sinds 2000 gehalveerd, maar dat is niet 
ten koste gegaan van de kleinschaligheid van de scholen. Dat meldt senior 
beleidsmedewerker Maurits Huigsloot van het Expertisecentrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB. 
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Huigsloot laat met uitgebreid cijfermateriaal zien dat schaalvergroting op 
vestigingsniveau veel minder sterk heeft plaatsgehad dan de media ons willen doen 
geloven. Zeker in het primair onderwijs is dat niet het geval. Daar is het gemiddelde 
aantal leerlingen per school gelijk gebleven. 
 
Het voortgezet onderwijs laat wel schaalvergroting op vestigingsniveau zien, maar 
het gemiddelde leerlingenaantal van 740 per vestiging maakt duidelijk dat er van een 
wildgroei aan 'leerfabrieken' volstrekt geen sprake is.  
 
In het tweede nummer van Over Onderwijs van dit jaar geeft Huigsloot een 
toelichting op deze kwestie. Het blad is op 26 maart verschenen. Mocht u het niet 
hebben ontvangen, stuur dan een mailtje aan avanrossum@vosabb.nl. 

Hij heeft ook het cijfermateriaal in grafieken verwerkt, met daarbij een verhelderende 
toelichting. Dat is te zien op www.vosabb.nl (dossier bestuur en management> 
bestuurlijke verzelfstandiging). 
 
Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl  

 

VO-raad bij manifestatie van leraren 

'De 1,1 miljard euro voor het Actieplan LeerKracht moet goed besteed worden. 
Het is een eerste stap op weg naar marktconforme arbeidsvoorwaarden en een 
betere positie van de docent.' Dat heeft voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-
raad woensdag in Den Haag gezegd tijdens een demonstratie van leraren. 

De manifestatie op het Plein bij de Tweede Kamer was georganiseerd door leraren in 
de regio Den Haag. Zij hebben zich verenigd in de groep 'Leraren in actie'.  Er waren 
ook docenten uit andere delen van het land, onder meer uit Amsterdam en 
Middelburg. De VO-raad meldt dat Slagter met zijn aanwezigheid de urgentie 
benadrukken van het groeiende lerarentekort en de hoge werkdruk die door veel 
mensen in het onderwijs wordt ervaren.   
 
Bij de manifestatie waren onder anderen ook voorzitter Sywert van Lienden van het 
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), verschillende Tweede Kamerleden en Ad 
Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland (BON) aanwezig. 

 

Plasterk: wilde stakers snappen het niet! 

Leraren die woensdag in Den Haag actie hebben gevoerd, deden dat op 
onjuiste gronden. Dat is de conclusie van minister Ronald Plasterk van OCW. 
De bewering dat de 1,1 miljard euro voor het Actieplan LeerKracht wordt 
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uitgesmeerd over de periode tot 2020, is onjuist, zo schreef de minister in de 
Volkskrant. 

'Af en toe ontstaan er misverstanden', aldus Plasterk in een opiniestuk in de 
Volkskrant van dinsdag. 'Zo riep een leraar van het Aloysiuscollege op tot een wilde 
staking, omdat het kabinet niet één miljard per jaar extra aan de leraren wil geven, 
maar slechts één miljard in de periode tot 2020. Als dat zo zou zijn, zou ik ook gaan 
staken.' Plasterk benadrukt dat het wel degelijk gaat om 1,1 miljard euro per jaar en 
geeft hiermee in feite aan dat de leraren die een wilde staking organiseren niet 
snappen waar ze mee bezig zijn. 
 
Het geld wordt gedeeltelijk besteed aan hogere salarissen, maar ook aan meer 
mogelijkheden voor leraren om carrière te maken zonder dat ze daarvoor manager 
moeten worden. 'De maatregelen zullen resulteren in een gemiddelde salarisstijging 
van zo'n 10 procent in het voortgezet onderwijs. Dat is exclusief de stijging die in 
cao's wordt afgesproken', aldus Plasterk. 
 
De minister spreekt in zijn stuk ook de beschuldigingen tegen als zou de 1,1 miljard 
euro een sigaar uit eigen doos zijn, zoals D66 en de SP zeggen. Het gaat volgens 
Plasterk om 400 miljoen euro nieuw geld voor het lerarenbeleid, 400 miljoen uit de 
pot voor de zogenoemde Incidentele Loon Ontwikkeling, 100 miljoen uit 
bezuinigingen elders op de OCW-begroting zonder dat die ten koste gaan van de 
salarissen, 100 miljoen uit een korting op de BAPO en 100 miljoen uit een verhoging 
van de collegegelden van 22 euro per jaar per student. 
 
Voorbarig 
Eerder reageerde de Algemene Onderwijsbond (AOb) nogal korzelig op de 
aangekondigde wilde staking in de regio Den Haag. De bond vindt de actie voorbarig 
en wil eerst het overleg over het Actieplan LeerKracht afwachten. Het opiniestuk van 
minister Plasterk is te lezen via www.vosabb.nl (dossier werkgeverszaken). 

 
Vacatures (5) 
 
Hoofd administratie Scheldemond College 
Juridisch adviseur/advocaat bij VOS/ABB 
Directeur obs in Apeldoorn 
Coördinator zorg WSNS in Zuid-Kennemerland 
Directeur obs in Bilthoven 
 
Meer informatie over de vacatures op www.vosabb.nl.  


