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'Daling aantal voortijdig schoolverlaters op schema' 
 
Het kabinet zegt op koers te liggen bij het verlagen van het aantal voortijdig 
schoolverlaters (vsv'ers). Vorig jaar nam het aantal met 3915 af. Dat meldt 
het kabinet in de zogenoemde verantwoordingsbrief. 
 
'De voortgang in de uitvoering van dit projec 
t ligt goed op koers', meldt het kabinet in de verantwoordingsbrief. Doel is om in 
2012 te komen tot een halvering van de schooluitval ten opzichte van 2002. Toen 
waren er 71.000 vsv'ers. In 2012 moet dat aantal zijn teruggebracht tot maximaal 
35.000. 
 
Het afgelopen jaar heeft het kabinet de inspanningen geïntensiveerd in 
samenwerking met diverse partners, waaronder scholen, gemeenten en het 
bedrijfsleven. Tot die extra inspanningen behoren convenanten met scholen. De 
daling van het aantal vsv'ers is volgens het kabinet onder meer te danken aan 
een betere zorgstructuur. 
 
De verantwoordingsbrief staat in het teken van de verantwoordingsdag, een 
tussentijdse rapportage van het kabinetsbeleid, op de derde woensdag van mei. 
De brief is in zijn geheel te downloaden van www.vosabb.nl (dossier politiek). 
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Folders met nieuw aanbod van VOS/ABB Consulting 
 
VOS/ABB Consulting heeft vier folders uitgebracht met nieuw aanbod voor 
bestuurders en managers in het onderwijs. De informatieve folders zijn in 
de rechterkolom van dit bericht in digitale vorm beschikbaar. 
 
De folders gaan over het volgende aanbod: 
 
* Professionalisering van vrijwillige bestuurders. 
 
* Systematisch investeren in kwaliteitszorg.  
 
* Meervoudige publieke verantwoording.  
 
* Zelfevaluatiekader goed bestuur.  
 
De digitale versies van de folders staan op de website www.vosabb.nl en 
www.vosabbconsulting.nl. Onze consultants hebben het informatiemateriaal altijd 
bij zich als zij bij hun klanten zijn. 
 
U kunt de folders ook per post toegestuurd krijgen via de volgende 
contactpersonen: 
 
Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl 
Monica Robijns, 06-30041175, mrobijns@vosabb.nl 
Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl 
 
 
 

Plasterk ontvangt eerste Toolkit Toezicht Onderwijs 
 
Minister Ronald Plasterk van OCW heeft op 13 mei het eerste exemplaar 
van de Toolkit Toezicht Onderwijs in ontvangst genomen. Hij kreeg deze 
publicatie tijdens het symposium 'Toezicht bij de les' in Amsterdam uit 
handen van bestuursvoorzitter Trudy Blokdijk van het Nationaal Register 
Commissarissen en Toezichthouders. Het symposium was mede door 
VOS/ABB georganiseerd. 
 
Plasterk zei tijdens het symposium dat goed functionerende schoolbesturen en 
intern toezicht van groot belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Onderwijsorganisaties krijgen volgens hem vertrouwen van de Inspectie van het 
Onderwijs als hun bestuur en intern toezicht in orde zijn. 
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Het symposium in de nieuwe hoofdvestiging van de openbare bibliotheek aan het 
Oosterdok in het centrum van Amsterdam werd bijgewoond door ongeveer 150 
geïnteresseerden. Onder hen waren directeur Theo Hooghiemstra van 
VOS/ABB, de voorzitters Kete Kervezee, Sjoerd Slager en Jan van Zijl van 
respectievelijk de PO-Raad, VO-raad en MBO-Raad, oud-staatssecretaris en 
huidig bestuursvoorzitter Henk van Hoof van het bij VOS/ABB aangesloten 
Limburgse schoolbestuur LVO, bestuursvoorzitter John van der Vegt van de 
eveneens bij VOS/ABB aangesloten Almeerse Scholengroep en hoofdinspecteur 
Leon Henkens van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Checklists en praktijkvoorbeelden 
De Toolkit Toezicht Onderwijs bevat 47 checklists en vijf praktijkvoorbeelden 
voor intern toezichthouders en bestuurders/directieleden van instellingen voor 
primair, voortgezet en beroepsonderwijs. De toolkit is een uitgave van het 
Nationaal Register en kwam tot stand door bijdragen van VOS/ABB, de PO-
Raad, de VO-raad, het Platform voor Raden van Toezicht van mbo-instellingen, 
PricewaterhouseCoopers en Van Doorne NV. Daarnaast is medewerking 
verleend door de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Het Nationaal Register gaf eerder andere toolkits uit: Toolkit Toezicht, Toolkit 
Commissariaat, Toolkit Toezicht Pensioenfondsen en Toolkit Toezicht 
Zorginstellingen. 
 
Gratis exemplaar 
Alle besturen die lid zijn van VOS/AB krijgen een gratis exemplaar van de Toolkit 
Toezicht Onderwijs toegestuurd. De toolkit kan ook worden nabesteld. Leden van 
VOS/ABB betalen 20 euro ex. btw per stuk, voor niet-leden geldt de prijs van 35 
euro ex. btw per stuk. Kijk voor het bestelformulier op www.vosab.nl (dossier 
governance). 
 
In het blad Over Onderwijs heeft VOS/ABB eerder aandacht besteed aan de 
samenwerking met het Nationaal Register. Dit artikel in nr. 7 van 2008 is na te 
lezen op www.vosabb.nl (rubriek publicaties).  
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl 
 
 

Laptop nog voordeliger voor leden VOS/ABB 
 
Kort voor het einde van het schooljaar komen VOS/ABB en Purchase-It met 
een speciale actie voor de Acer scholierenlaptop. De laptop is in deze 
periode nog voordeliger: 299 euro excl btw (355,81 inclusief btw). 
Daarnaast heeft Purchase-It nu ook voordelige beveiligingssoftware voor 
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scholen. Of u nu 10 of 200 computers op school heeft staan, u betaalt een 
vast bedrag om ze allemaal goed te beveiligen. 
 
Het gaat hier om exclusieve aanbiedingen voor scholen die lid zijn van 
VOS/ABB. Daartoe heeft VOS/ABB een contract gesloten met Purchase-It. 
Hiermee wil VOS/ABB zijn leden in staat stellen om voor de leerlingen én 
personeelsleden voordelige laptops te bestellen. 
 
Veel scholen hebben inmiddels al van dit aanbod gebruik gemaakt.  De 
leerlingen bestellen en betalen de laptop zelf; alleen het bestelformulier wordt 
door de school verstuurd, om het aanbod exclusief te houden. De 
bestelformulieren staan op de website www.purchase-it.nl/scholierenlaptop. U 
kunt ze downloaden en op school uitdelen, of de aandacht vestigen op deze 
website via de schoolkrant of het prikbord. Wie een laptop bestelt, heeft ook de 
keuze uit diverse opties, waaronder beveiligingssoftware voor de laptop en het 
VISE parental control pakket. 
 
Schoollicentie 
Voor de scholen zelf heeft Purchase-It nu ook beveiligingssoftware om alle 
aanwezige computers te beveiligen. Deze software komt van G Data, een van de 
grootste leveranciers van beveiligingssoftware in Duitsland. Dit bedrijf hanteert 
voor scholen een heldere en voordelige licentiestructuur: de G Data-
schoollicentie. 
 
Of er in de school 10 of 200 computers staan, u betaalt hetzelfde bedrag van 350 
euro om al deze computers (en servers) te beveiligen. Tot en met augustus geldt 
een nog voordeligere introductieprijs van 299 euro. 
 
G Data schoollicenties zijn gebaseerd op de zakelijke netwerkoplossingen van 
de Award-winning Security Software Suites (waaronder best getest 
Consumentenbond 2007, 2008 en 2009).  
Op basis van de G Data Client Security Business licentie is het niet alleen 
mogelijk alle pc’s en netwerken binnen een school te beveiligen, er is ook 
rekening gehouden met eventuele laptops en vpn-verbindingen 
(thuiswerkplekken) van leerkrachten; 
 
Kijk voor meer informatie op www.purchase-it.nl/gdataschoollicenties of neem 
contact op met Pasqualle Verwoerdt van Purchase-it, p.verwoerdt@purchase-
it.nl.  
 
Meer informatie over het laptopproject van VOS/ABB staat op www.vosabb.nl 
(rubriek ledenservice>ledenvoordeel). 
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Ellian prijst oordeel over moslima en hand geven 
 
De Leidse hoogleraar en Elsevier-columnist Afshin Ellian is blij met het 
recente oordeel van de Centrale Raad van Beroep dat een islamitische 
docente die mannelijke collega's weigerde een hand te geven, terecht is 
ontslagen. 
 
De zaak draait om een docente economie van het Vader Rijn College in Utrecht, 
die per e-mail aan haar collega's liet weten dat ze mannen geen had meer zou 
geven. De motivatie was dat dit niet strookte met haar geloofsovertuiging. Dit 
veroorzaakte veel commotie in de school. De schoolleiding besloot haar te 
schorsen. Uiteindelijk werd ze voor het einde van haar tijdelijke contract 
ontslagen. 
 
De moslima was het hier niet mee eens en stapte naar de Commissie Gelijke 
Behandeling. Die gaf haar op grond van artikel 1 van de Grondwet, dat 
discriminatie op basis van onder meer geloof verbiedt, gelijk. De rechter 
oordeelde echter dat de vrouw terecht was ontslagen, omdat van een docent op 
een openbare school mag worden verwacht dat zij zich houdt aan de normale 
omgangsvormen. Handen schudden hoort daarbij. De Centrale Raad van Beroep 
bevestigde de uitspraak van de rechter. 
 
Argumentatie en juiste redenering 
Afshin Ellian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan 
de Universiteit Leiden, schrijft in zijn weblog op de website van weekblad 
Elsevier, dat hij blij is met het oordeel van de Centrale Raad van Beroep. 'Dit 
noem ik pas argumentatie en een juiste redenering. Nu moet de Commissie 
Gelijke Behandeling zich aanpassen aan het geldende recht, namelijk deze 
uitspraak', aldus Ellian. 
 
Op www.vosabb.nl (dossier juridische zaken) staan directe links naar de weblog 
van Afshin Ellian, het oordeel van de Centrale Raad van Beroep en eerdere 
berichtgeving over deze kwestie. 
 
 

Radio 1 over initiatief openbaar vo Barneveld 
 
Radio 1 heeft zaterdagochtend uitgebreid aandacht besteed aan het 
initiatief in Barneveld en omgeving om daar openbaar voortgezet onderwijs 
van de grond te krijgen. Dit initiatief wordt begeleid door VOS/ABB. 
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In de TROS Nieuwsshow interviewden de presentatoren Mieke van der Weij en 
Peter de Bie directeur Marianne Kuiper van openbare basisschool 't Startblok in 
het dorp Achterveld bij Barneveld. Zij legt uit wat het Barneveldse initiatief 
precies inhoudt en waarom er naast openbaar primair ook openbaar voortgezet 
onderwijs in de Gelderse gemeente moet komen.  
 
De aandacht voor het Barneveldse initiatief volgt op een door VOS/ABB 
begeleide publiciteitscampagne. In Barneveld en omgeving zijn 1000 posters 
verspreid met daarop het motto 'Kies voor keuze'. Eerder besteedden onder 
meer het NOS Jeugdjournaal, de Volkskrant  en Trouw uitgebreid aandacht aan 
het Barneveldse initiatief.  
 
Kijk op www.vosabb.nl (dossier identiteit en imago) voor de eerdere 
berichtgeving over dit onderwerp. Er staat ook een ruim 10 minuten durend 
interview met directeur Kuiper van obs ’t Startblok. 
 
 

Inspectie: 'Meer aandacht voor zorgleerlingen nodig' 
 
De meeste Nederlandse scholen bieden onderwijs van voldoende kwaliteit, 
maar de aandacht voor zorgleerlingen is niet op alle scholen voldoende. 
Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse 
Onderwijsverslag. Daarin staat ook commentaar op schoolexamens. De 
Inspectie vindt verder dat scholen er niet teveel taken bij moeten krijgen, 
omdat dat ten koste kan gaan van de kerntaken rekenen en taal. 
 
Volgens de Inspectie zijn er grote verschillen in de resultaten die scholen met 
eenzelfde leerlingsamenstelling behalen op het gebied van taal- en 
rekenonderwijs. Op sterke scholen blijken leraren veel duidelijker uit te leggen 
dan op zwakke scholen. Ook zijn de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg er beter 
geregeld. 
 
Tegelijkertijd meldt de Inspectie dat scholen steeds beter de problemen van 
leerlingen signaleren, bijvoorbeeld door het gebruik van leerlingvolgsystemen. Dit 
leidt echter niet altijd tot effectieve acties. Volgens de Inspectie stemmen de 
scholen in het po en vo de lessen niet altijd goed af op het niveau van de 
leerlingen. Daardoor zouden meer leerlingen dan nodig te vroeg het onderwijs 
verlaten. "Betere zorg zou dan ook kunnen bijdragen aan het terugdringen van 
het voortijdig schoolverlaten", zo staat in het Onderwijsverslag. Het gaat om 
300.000 leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
 
De Inspectie constateert verder dat op 15 procent van de vo-scholen nog een te 
groot verschil bestaat tussen de cijfers van het schoolexamen en die van het 
centraal examen. Het gaat dan om meer dan een halve punt verschil. In het niet-
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bekostigd onderwijs zijn die verschillen nog veel groter. In deze gevallen kunnen 
leerlingen lagere cijfers van het centraal examen compenseren met hogere 
cijfers van het schoolexamen. De Inspectie vindt dit zorgelijk omdat de 
betrouwbaarheid van diploma's in gevaar komt. 
 
Lees het Onderwijsverslag van de Inspectie op internet via www.vosabb.nl 
(dossier kwaliteit). 
 
 
 

COC legt ontslag homodocent voor aan CGB 
 
De homobelangenorganisatie COC Nederland legt het ontslag van een 
homoseksuele leraar van een protestants-christelijke basisschool voor aan 
de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 
 
Minister Ronald Plasterk van OCW had gezegd dat hij geen oordeel wilde geven 
over het ontslag van de homoseksuele leraar door het bestuur van de School 
met de Bijbel in het dorpje Emst bij de Veluwe, omdat dit één specifiek geval 
betreft. Wel riep hij aan derden op om de kwestie voor te leggen aan de 
Commissie Gelijke Behandeling. COC Nederland heeft aan die oproep gehoor 
gegeven. 
 
Het bestuur van de streng christelijke basisschool motiveert het ontslag van de 
homoseksuele leraar op basis van de religieuze grondslag van de school. Die 
zou niet te combineren zijn met een leerkracht die homoseksueel is. COC 
Nederland is van oordeel dat de school ten onrechte denkt dat de Algemene Wet 
Gelijke Behandeling (AWGB) het ontslag mogelijk maakt vanwege de 
godsdienstige grondslag van de school. 
 
Kijk voor meer informatie op de website van COC Nederland, www.coc.nl. 
 
 

Vernieuwde website voor meer ouderbetrokkenheid 
 
Onderwijsprofessionals en ouders die meer willen weten over 
ouderbetrokkenheid kunnen terecht op een vernieuwde website van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). 
 
Op de vernieuwde website www.oudersbijdeles.nl staan voorbeelden en 
mogelijkheden om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te vergroten. 
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De site heeft aparte onderdelen voor primair en voortgezet onderwijs. De 
onderwerpen zijn onderverdeeld in de thema's Meeleven, Meehelpen, 
Meedenken en Meebeslissen. De website wordt onderhouden door de VOO. 
 
Informatie: Jacomijn Van de Vlag-Sennef, 036-5331500, j.vandevlag@voo.nl 
 
 

Rotterdamse scholen in actie tegen uithuwelijken 
 
In Rotterdam begint een proef om uithuwelijking te voorkomen. Meisjes die 
dat willen, kunnen op school een verklaring ondertekenen, waarin staat dat 
de school de politie mag inschakelen als de desbetreffende leerlinge na 
een vakantie in bijvoorbeeld Turkije of Marokko niet terugkeert. 
 
De proef is een initiatief van de Rotterdamse wethouder Jantine Kriens (PvdA) 
van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang. Zij deed voor de 
pilot inspiratie op in Groot-Brittannië, waar scholen de politie kunnen inschakelen 
als het vermoeden bestaat dat een niet-teruggekeerde leerlinge in haar land van 
herkomst tegen haar zin is uitgehuwelijkt. 
 
In het verlengde van de proef begint Rotterdam een campagne om leerlingen 
van allochtone afkomst op school te informeren over uithuwelijking, 
eergerelateerd geweld en achterlating in het land van herkomst. 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (dossier school en omgeving). 
 
 

Digitale wiskundeles wint COS-Award 
 
Het Carbooncollege in Hoensbroek heeft een COS-Award gewonnen met 
een door de school ontworpen digitale les in ruimtemeetkunde. De jury 
waardeerde 'de ludieke koppeling van wiskunde aan kunst'. De school wint 
er een smartboard mee. 
 
De COS Awards zijn een initiatief van COS, een onafhankelijk vaktijdschrift voor 
eigentijds onderwijs en ICT. De wedstrijd heeft als doel het ICT-gebruik op 
scholen te stimuleren. De scholen die in de prijzen vallen dienen tot voorbeeld en 
inspiratie voor andere scholen. Daarom worden de ingezonden lessen van de 
winnende scholen binnenkort geplaatst op www.cos-awards2009.nl. De 
digibordlessen zijn daardoor vrij te gebruiken door andere scholen. De inzenders 
hebben hiervoor vooraf toestemming verleend. 
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De inzending van het Carbooncollege is een digitale les, waarbij verschillende 
softwarepakketten zoals Google Earth en Sketchup zijn geïntegreerd. "Een 
redelijk lastig en moeilijk vak als ruimtemeetkunde wordt inzichtelijker door het 
gebruik van deze digibordles", aldus de jury. De les kan zelfs nog gebruikt 
worden in de bovenbouw van het primair onderwijs. 
 
De tweede prijs in de categorie voortgezet onderwijs ging naar Middenschool 
Heilig Hart uit Bree (België), de derde prijs naar het Elzendaal College uit 
Boxmeer. 
 
In de categorie primair onderwijs won De Rank uit Westzaan met een les 'De 
digitale microscoop met digibord'. De tweede prijs was voor 't Geerke uit Puiflijk 
en de derde prijs voor De Kinderburg uit Sassenheim. 
 
Het Carbooncollege en 't Geerke zijn lid van VOS/ABB. 
 
Kijk voor meer informatie en de winnende digi-lessen op www.cos-awards.nl. 
 
 

Slob: 'Scheppingsverhaal moet in openbaar onderwijs' 
 
Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie vindt dat het openbaar 
onderwijs aandacht moet besteden aan het scheppingsverhaal. Hij zegt dat 
in een interview met de nieuwssite nu.nl. 
 
Slob was in de jaren '80 en '90, voordat hij tot de Tweede Kamer toetrad, leraar 
geschiedenis en maatschappijleer in het gereformeerd voortgezet onderwijs in 
respectievelijk Amersfoort en Zwolle. In het interview met nu.nl grijpt hij terug op 
die periode. Hij zegt dat hij het nog altijd vreemd vindt dat er in het onderwijs wel 
aandacht is voor de evolutietheorie en dat het scheppingsverhaal (volgens de 
Bijbel) niet in de lesboeken voorkomt.  
 
De fractievoorzitter van de ChristenUnie pleit ervoor om het scheppingsverhaal 
niet alleen aan bod te laten komen in het christelijk onderwijs, maar zeer zeker 
ook in het openbaar onderwijs. Hij noemt dat 'breder informeren'. 
 
Van der Hoeven 
Het pleidooi van Slob lijkt te passen in eerdere discussies over het creationisme 
en intelligent design. In het najaar van 2005 pleitte de rooms-katholieke oud-
minister Maria van der Hoeven van OCW voor meer aandacht voor deze 
opvattingen, die de evolutietheorie van Charles Darwin in twijfel trekken.  
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De aandacht die Van der Hoeven er destijds op haar weblog aan gaf, leidde tot 
Kamervragen. Bekijk het  interview met Arie Slob via www.vosabb.nl (dossier 
politiek). 
 
 

Vacatures (2) 
 
Twee directeuren voor obs’en in Lemmer en Echtenerbrug 
Directeur openbare basisschool in Jubbega 
 
Meer informatie over de vacatures op www.vosabb.nl. 
 


