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Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten scholen 

Het bureau Hevo voert opnieuw een benchmarkonderzoek uit naar de 
exploitatiekosten van schoolgebouwen. Deelname aan het onderzoek is gratis. 

Weet u hoe uw school in 2008 presteerde op gebied van exploitatie? Deelname aan 
het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen kan u helpen 
om op deze vraag antwoord te krijgen. VOSABB-partner Hevo voert opnieuw dit 
onderzoek uit in het primair en voortgezet onderwijs.    

Het in 2007 uitgevoerde onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs heeft 
aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te 
krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dit onderzoek integraal 
opgenomen in het handboek Onderwijshuisvesting.  
 
Om conclusies te kunnen trekken voor het hele onderwijs, is het zeer belangrijk dat 
door middel van een breed uitgevoerd benchmarkonderzoek regelmatig de 
exploitatiekosten voor het po en vo in kaart worden gebracht.  

Wilt u met uw school deelnemen aan het benchmarkonderzoek exploitatiekosten van 
schoolgebouwen 2008? Stuur dan een e-mail naar info@hevo.nl of neem contact op 
met Willem-Jan Adriaanssen: 073-6409511. 

 

Regionale conferenties Passend Onderwijs 

Het Infopunt Passend Onderwijs organiseert in september en oktober tien 
regionale middagconferenties in het hele land, van Heerenveen tot Roermond. 
Op het programma staan een inleiding over de actuele ontwikkelingen en tien 
workshops in twee rondes. 
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Alle conferenties richten zich op een breed publiek van bestuur, directieleden, 
leerkrachten, zorgfunctionarissen in en om de scholen voor PO, VO, SO en MBO, 
maar zijn ook bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de educatieve 
dienstverlening, ouders, instellingen voor jeugdzorg, gemeentefunctionarissen, 
politiek en vakorganisaties.  

Het programma begint steeds om 12 uur en duurt tot 17 uur. Het workshopaanbod 
verschilt per regionale conferentie, maar er komen altijd onderwerpen aan bod die 
van belang zijn voor het vormgeven van Passend Onderwijs op regionaal niveau. 
Ook goede praktijkvoorbeelden komen aan de orde.  

Na afloop van de workshops is er de 'Passend Onderwijs Vraagbaak' waarbij u uw 
vragen kunt stellen aan een expert. Het volledige programma, met het 
workshopaanbod per conferentie, kunt u downloaden van www.vosabb.nl (dossier 
passend onderwijs).  

Conferentiedata Hieronder treft u in chronologische volgorde het schema met de 
conferentiedata en –plaatsen.  

 Passend 
Onderwijs 
Regio 

Conferentiedata Plaats en Locatie 

E Noord West dinsdag  8 
september 

Aristo Amsterdam 

A Noord donderdag 10 
september 

Abe Lenstra stadion Heerenveen 

F Midden 
West I 

dinsdag 15 
september 

Galgenwaard Utrecht 

B Noord Oost woensdag 16 
september 

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 

D Midden maandag 21 
september 

Reehorst Ede 

C Midden 
Oost 

maandag 28 
september 

Hanzehof Zutphen 

I Zuid West dinsdag 6 oktober Hotel Gilze Rijen 

G Midden 
West II 

donderdag 8 oktober Van der Valk De Gouden Leeuw 
Voorschoten 

J Zuid Midden dinsdag 13 oktober Aristo Eindhoven 

K Zuid Oost donderdag 15 oktober Oranjerie Roermond 

 
Inschrijven, kosten en annulering  
Inschrijven voor één of meerdere conferenties kan al, uitsluitend individueel online 
via www.deelnameregistratie.nl. De kosten zijn 100 euro per persoon, inclusief lunch. 
Tijdens uw inschrijving kunt u direct uw workshops reserveren.  
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Indien u na inschrijving geen mailbevestiging ontvangt, neem dan direct contact op 
met de deelnameregistratie: tel. 036-5331941 (tussen 10.00-12.00 uur) of e-mail 
passendonderwijs@deelnameregistratie.nl. 
                      

Jaarverslag verschenen met extra's  

Het jaarverslag van VOS/ABB over 2008 is verschenen. Behalve de bekende 
financiële jaaroverzichten bevat het dit keer ook interviews met kopstukken uit 
het onderwijs, zoals staatssecretaris Dijksma, en de voorzitters van VO-raad en 
PO-Raad, Sjoerd Slagter en Kete Kervezee. 

Sharon Dijksma heeft voor dit jaarverslag een column geschreven, getiteld 'De kracht 
van diversiteit'. Zij schrijft daarin dat het openbaar onderwijs een ontmoetingsplaats 
is voor alle gezindten. "In die diversiteit schuilt de kracht van het openbaar 
onderwijs!"  

Sjoerd Slagter en Kete Kervezee geven in interviews aan dat zij graag willen 
samenwerken met de besturenorganisaties. De VO-raad en de PO-Raad zijn relatief 
jonge spelers in het onderwijsveld. Kervezee: "VOS/ABB kent de bestuurlijke 
verscheidenheid. We zijn blij dat VOS/ABB die eraring met ons wil delen".  En 
Slagter: "Wij kunnen de pluriformiteit van het onderwijs alleen bewaken als de 
besturenorganisaties er goed in slagen de eigenheid van hun eigen soort onderwijs 
krachtig in te vullen en uit te dragen".   

Verder in dit jaarverslag een interview met Rob Limper, voorzitter van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs, die toelicht op welke punten VOS/ABB en VOO de komende 
jaren gaan samenwerken. "Samen op de bres voor het openbaar onderwijs".  

Namens de leden zelf komen twee algemeen directeuren aan het woord: Albert 
Helder van Onderwijsgroep Fier (Friesland) en John van der Vegt van de Almeerse 
Scholen Groep. Ook zij laten hun licht schijnen over de toekomst. Helder kijkt naar de 
bevolkingskrimp op het platteland. Van der Vegt voorziet een gouden eeuw voor het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  

Het motto van  dit jaarverslag is dan ook: 'Openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs, midden in de samenleving'. Het boekwerk is deze week bij alle leden op 
de mat gevallen. U kunt het ook downloaden van www.vosabb.nl. 

 
VOS/ABB-gebruikersoverleg FPE-model in september 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, op 9 september, organiseert 
VOS/ABB het jaarlijkse gebruikersoverleg over het FPE-model. Veel 
schoolbesturen gebruiken dit model voor het opstellen van de 
(meerjaren)begroting. 
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Tijdens het gebruikersoverleg gaat het vooral om het uitwisselen van ervaringen, 
over zaken die u als gebruiker van het model lastig vindt en die naar uw mening 
eenvoudiger kunnen.  
 
Ook willen we weten of er problemen zijn met het gebruik van het instrument, 
bijvoorbeeld door inhoudelijke onduidelijkheden, problemen bij de aanlevering van 
FPE-uitputtingsoverzichten ('control') en het verschil tussen bestuurs-GPL en 
feitelijke GPL. Uiteraard is dit gebruikersoverleg ook bedoeld om uw oplossingen 
voor dergelijke problemen met anderen te delen. 
 
Datum, tijd en plaats 
De bijeenkomst  op woensdag 9 september wordt georganiseerd op het kantoor van 
VOS/ABB in Woerden en duurt van 9.30 tot 12.00 uur (voor een lunch wordt 
gezorgd).  
 
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Medewerkers van 
administratiekantoren zijn ook van harte welkom op deze bijeenkomst, maar 
bij overtekening wordt voorrang gegeven aan schoolbesturen.  
 
Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij Daniëlle Stellenaar: 
dstellenaar@vosabb.nl.  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging 
met routebeschrijving. Wanneer u onderwerpen wilt agenderen voor deze 
bijeenkomst, kunt u deze in uw aanmeldingsmail vermelden.  
 
Op www.vosabb.nl (dossier financiën) staat een uitgebreide toelichting op het FPE-
model. Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 
06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl 

 
Gratis second opinion voor goedkoper adverteren 

Communicatieadviesbureau Godding & co biedt VOS/ABB-leden een gratis 
second opinion om te kijken of personeelsadvertenties goedkoper in de krant 
of een vakblad kunnen worden geplaatst. 

VOS/ABB en Godding & co werken sinds een aantal jaren met elkaar samen om het 

voor VOS/ABB-leden mogelijk te maken tegen aantrekkelijke tarieven te adverteren 

in lokale, regionale en landelijke media. Honderden schoolbesturen die bij VOS/ABB 

zijn aangesloten, maken gebruik van de kortingsmogelijkheden. Godding & co heeft 

daar nu een extra service aan toegevoegd. VOS/ABB-leden die zelfstandig een krant 

of een vakblad hebben benaderd en een prijsopgave voor een advertentie hebben 

gekregen, kunnen Godding & co inschakelen voor een gratis second opinion. Vaak 

blijkt dan dat de prijs omlaag kan.  

 

Kijk op www.vosabb.nl (rubriek ledenservice>ledenvoordeel) voor meer informatie 

over de mogelijkheden bij Godding & co. 
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Online adverteren 

Als u een vacature online wilt plaatsen, kan dat tegen aantrekkelijke tarieven op 

www.vosabb.nl en in de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB. Zo bereikt u exact de 

juiste doelgroep!  Ook daarover meer informatie op www.vosabb.nl (rubriek 

ledenservice>adverteren bij vos/abb). 

 

Homo? Iedereen benoembaar! 
 
‘Homoseksuele leraren een probleem? Niet in het openbaar onderwijs! De 
algemene toegankelijkheid waar wij voor staan, geldt niet alleen voor 
leerlingen, maar zeer zeker ook voor werknemers. In principe is iedereen 
benoembaar, mits hij of zij voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het beroep 
worden gesteld.’ 
 
Dit is de reactie van directeur Theo Hooghiemstra van VOS/ABB en 
verenigingssecretaris Ritske van der Veen, op het nieuws dat christelijke scholen 
homoseksuele leraren volgens de Raad van State mogen weigeren of ontslaan. (Zie 
de berichtgeving hierover op www.vosabb.nl). 
 
“De discussie die is losgebarsten over homoseksuele leraren in het christelijk 
onderwijs, laat zien dat de openbare identiteit meerwaarde heeft”, aldus 
Hooghiemstra en Van der Veen. “De algemene toegankelijkheid en de daaruit 
voortvloeiende algemene acceptatieplicht zijn onlosmakelijk aan de openbare en 
algemeen toegankelijke scholen verbonden. Dat is niet alleen wettelijk zo vastgelegd, 
maar het is zeer zeker ook een essentieel element dat door het openbaar onderwijs 
actief wordt uitgedragen.” 
 
Grondwet 
In grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs staat dat bijzondere scholen 
niet aan de algemene acceptatieplicht zijn gebonden. Het christelijke onderwijs mag 
leerlingen en personeelsleden weigeren als die niet zouden passen bij de 
levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school. Deze gang van zaken wordt 
door de Grondwet nadrukkelijk gerechtvaardigd. 
 
 “In die zin, als wij dus kijken naar de Grondwet, snappen we het bestuur van de 
School met de Bijbel in het dorp Emst, dat een homoseksuele leraar heeft ontslagen 
omdat die uiting gaf aan zijn geaardheid. Dan snappen wij ook het - nog niet officieel 
gepubliceerde - advies van de Raad van State aan het kabinet, waarin staat dat 
christelijke scholen homoseksuele leraren kunnen weren als die hun geaardheid 
praktiseren. “, vervolgen Hooghiemstra en Van der Veen in hun commentaar. 
 
“Maar de discussie toont ook aan dat artikel 23, zoals dat in 1917 is vastgelegd, niet 
meer past in de huidige maatschappelijke verhoudingen. Het is dan ook goed dat 
D66 in de Tweede Kamer met een voorstel komt om dit artikel te moderniseren. Wij 
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vragen ons alleen wel af of dit vanwege de politieke macht van CDA en ChristenUnie 
een haalbare kaart is.” 
 
“In elk geval mag duidelijk zijn dat de discussie zich (gelukkig) ver buiten het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs afspeelt. Daarmee tonen alle scholen 
die de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderstrepen aan dat zij, in 
tegenstelling tot de School met de Bijbel in Emst, midden in het leven staan en oog 
hebben voor hun brede maatschappelijke taak. “ 
 
“En die ontslagen leraar? Die is van harte welkom in het openbaar onderwijs. Bij ons 
mag hij homo én christen zijn!” Zo besluiten Hooghiemstra en Van der Veen hun 
commentaar op www.vosabb.nl. Zie ook het artikel hierna. 
 

D66 stelt algemene acceptatieplicht voor 

D66 komt met een initiatiefwetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht in het 
onderwijs. Dat heeft D66-Kamerlid Boris van der Ham gezegd naar aanleiding 
van het uitgelekte advies van de Raad van State (RvS) over de mogelijkheid 
voor bijzondere scholen om homoseksuele leraren te weren. 

Het advies van de RvS is nog vertrouwelijk, maar het christelijke Nederlands Dagblad 
zegt het al in handen te hebben. Kern ervan zou zijn dat bijzondere scholen de 
mogelijkheid behouden om homoseksuele leraren te weren als die actief uiting geven 
aan hun seksuele geaardheid (zie het gerelateerde artikel in de rechterkolom). 
VOS/ABB heeft het advies nog niet kunnen lezen. 
 
D66-Kamerlid Van der Ham zei dinsdagavond in de actualiteitenrubriek NOVA dat 
het advies van de RvS duidelijk maakt dat grondwetsartikel 23 over de vrijheid van 
onderwijs moet worden aangepast. Zijn partij bereidt daarom een 
initiatiefwetsvoorstel voor.  
 
Wat daar precies in komt te staan, is nog niet duidelijk. Maar Van der Ham lichtte al 
wel een tipje van de sluier op, door te zeggen dat leraren weliswaar respect moeten 
tonen voor het gedachtegoed dat samenhangt met de religieuze grondslag van de 
school, maar dat die zich niet tot achter de voordeur mag bemoeien met het 
privéleven van werknemers.  
 
Ook vindt hij dat er in het onderwijs algemene acceptatieplicht moet komen. Dat zou 
onder meer kunnen betekenen streng-christelijke scholen rooms-katholieke of niet-
gelovige leraren zouden moeten accepteren. 
 
Van der Ham benadrukte dat hij niet af wil van de vrijheid van onderwijs, zoals die in 
1917 is vastgelegd, maar dat er dus wel aanpassingen van artikel 23 nodig zijn, 
omdat dit grondwetsartikel volgens hem niet meer aansluit bij de huidige 
maatschappelijke verhoudingen. 
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'Krimp vereist bewustwording van bestuurders' 

Bestuurders in regio's waar de bevolking afneemt, moeten zich meer bewust 
worden van de gevolgen van deze krimp voor de instandhouding van 
voorzieningen, zoals scholen. Dat heeft staatssecretaris Ank Bijleveld van 
Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een bezoek aan krimpregio Zeeland. 

Het bezoek van Bijleveld stond in het teken van een traject waarmee de provincie 
Zeeland de betrokkenen bewust wil maken van de gevolgen van bevolkingsafname 
in deze regio. Bij dit traject worden alle relevante partijen betrokken, zodat die elk 
kunnen meedenken over maatregelen.  

Bijleveld vindt dat bestuurders de gevolgen van krimp goed onder ogen moeten zien 
en met mogelijke oplossingen moeten komen voor problemen die hiermee 
samenhangen. Ze pleit voor een brede aanpak: 'Het gaat niet alleen om de 
woningvoorraad, maar ook over hoe je voorzieningen op peil houdt, bijvoorbeeld op 
het gebied van zorg, onderwijs en openbaar vervoer.'  
 
De staatssecretaris onderzoekt de mogelijkheden voor een Rijksfonds om initiatieven 
te ondersteunen, zoals dat eerder voor stedelijke vernieuwing is gebeurd. In oktober 
zal een interbestuurlijk actieplan over bevolkingsdaling naar de Tweede Kamer 
worden gezonden.  
 
Niet alleen Zeeland is een regio met veel krimp, ook in Zuid-Limburg en Oost-
Groningen neemt de bevolking fors af. 

 
Recessie: aantal onderwijsvacatures daalt nu ook 

Voor het eerst laat nu ook het onderwijs een daling van het aantal online 
vacatures zien. Dat blijkt uit de maandelijkse Monster Employment Index, die 
wordt gezien als een goede graadmeter van de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. 

Uit de Monster Employment Index blijkt dat het totale aantal online vacatures in mei 
voor de dertiende achtereenvolgende maand is afgenomen. Het is voor het eerst dat 
de index is gezakt onder het niveau van februari 2005, toen de index voor het eerst 
werd opgesteld.  
 
De daling in Nederland is sterker dan het Europese gemiddelde. De negatieve 
ontwikkeling van de werkgelegenheid als gevolg van de economische problemen in 
ons land verloopt trager dan in omliggende landen. 
 
Onderwijs: -11 procent 
De sector productie & onderhoud vertoonde in mei met -24 procent de grootste 
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afname van het vacatureaanbod, maar er is nu ook een daling te zien in de 
gezondheidszorg en sociale dienstverlening en opmerkelijk genoeg nu ook in het 
onderwijs: -11 procent in mei ten opzichte van mei 2008. 
 
Tot de maand mei was er in het onderwijs nog sprake van een stijging van het aantal 
vacatures, onder meer als gevolg van de vergrijzing. De daling van het aantal 
onderwijsvacatures stelt het lerarentekort ineens in een ander daglicht. 

 
Publiek-private samenwerking: grote impuls in België 

Met publiek-private samenwerking (pps) voor de bouw van nieuwe scholen 
verwacht de regering van Vlaanderen 5000 banen te behouden. De komende 
jaren moeten op basis van pps in Vlaanderen 211 scholen worden gebouwd. 

Met de investering is ruim 1 miljard euro aan overheidsgeld gemoeid. De Vlaamse 
regering gaat samenwerken met een partnerschap van Fortis Bank en Fortis Real 
Estate.  
 
De impuls wordt gezien als een inhaalslag, omdat veel schoolgebouwen in 
Vlaanderen niet meer voldoen aan de eisen van modern onderwijs en bovendien 
vaak achterstallig onderhoud vertonen.  

In het plan van aanpak van de Vlaamse regering staat dat er 211 scholen voor in 
totaal 113.000 leerlingen moeten worden gebouwd. De Vlaamse onderwijsminister 
Franck Vandenbroucke zegt in het tijdschrift Knack dat de investering ook bedoeld is 
om de negatieve gevolgen van de economische recessie op de bouwsector te 
verzachten. 
 
De Vlaamse Confederatie Bouw becijferde dat met de operatie 5000 banen in de 
zwaargetroffen bouwsector behouden blijven. 

 
Bouw noodlocatie stilgelegd wegens stralingsangst 

De bouw van semi-permanente huisvesting voor onder meer de openbare 
basisschool Brandevoort in Helmond is stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat 
de locatie te dicht bij hoogspanningskabels ligt. 

Ouders waren naar de rechter in Den Bosch gestapt, omdat zij bang zijn dat de 
hoogspanningskabels te veel elektromagnetische straling afgeven. Deze straling zou 
kankerverwekkend kunnen zijn. De locatie voor de semi-permanente huisvesting ligt 
op 79 meter van de elektriciteitskabels, terwijl volgens landelijke normen uit 2005 een 
afstand van 90 meter het minimum is. 
 
De rechter gaf de ouders gelijk. De semi-permanente huisvesting, die in juli klaar zou 
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zijn, mag van de rechter niet in gebruik worden genomen. De noodlokalen waren 
bestemd voor de Helmondse openbare basisschool Brandevoort en een katholieke 
basisschool. Obs Bradevoort valt onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting 
Openbare Basisscholen Helmond. 
 
De Helmondse wethouder Frans Stienen (CDA) van Stedelijke Ontwikkeling zegt in 
het Brabants Dagblad dat de gemeente nu voor een ingewikkelde taak staat. Hij 
heeft het over 'noodscenario's' die uit de kast moeten worden getrokken: "Kinderen 
verplaatsen door Helmond heen, of elders in noodgebouwen. Of wellicht de hele 
school verzetten." 

 

Vacatures 

Bestuursvoorzitter en bestuurslid in Groningen 

Bekijk voor meer informatie over de vacatures de advertenties op de homepage van 

www.vosabb.nl. 


