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Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting 
 
 
Voor het komende schooljaar heeft VOS/ABB Consulting weer een royaal 
opleidingsaanbod samengesteld. Er is veel nieuws bij, zoals een 
bestuursschool, één-op-één-trainingen en een training projectmanagement. 
Daarnaast gaat een aantal succesvolle leergangen van dit jaar op herhaling. 
 
De bestuursschool omvat opleidingen voor startende bestuurders, maar ook voor 
bestuurders die verdieping zoeken op terreinen als bedrijfsvoering en financiën, 
identiteit van het openbaar onderwijs, huisvesting, zorgplicht en passend onderwijs.  
 
De één-op-één-trainingen houden in dat een consultant direct wordt gekoppeld aan 
de klant, die een heel specifieke vraag heeft. Op deze manier is de advisering heel 
persoonlijk en resultaatgericht. Nieuw is ook de training Projectmanagement, die is 
opgezet omdat er in de scholen steeds meer in de vorm van projecten wordt gewerkt. 
Dan is het heel handig om technieken daarvoor te leren en kennis te hebben van 
projectmanagement.  
 
Voor het eerst komt er volgend schooljaar ook een training vanuit het 
ExpertiseCentrum Openbaar Onderwijs (ECOO). Die zal gaan over 
identiteitsvraagstukken, profilering en positionering. Ook komen er trainingen 
burgerschap en sociale integratie.  
 
Wat blijft, zijn de succesvolle leergangen P&O en huisvesting. En er komt weer een 
aanbod van in-company-workshops. Het complete overzicht van het 
opleidingsaanbod staat in een brochure die binnenkort aan de leden van VOS/ABB 
wordt verstuurd. De inhoud daarvan is ook te downloaden van www.vosabb.nl 
(dossier bestuur en management).  
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Onderzoek naar belemmeringen bij 'stapelen' 
 
Er komt een onderzoek naar de belemmeringen die leerlingen in het voortgezet 
onderwijs ervaren als ze bijvoorbeeld van vmbo naar havo overstappen. Dat 
heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW donderdag in de Tweede 
Kamer gezegd. 
 
Het zogenoemde stapelen wordt als lastiger ervaren dan vroeger. Hoewel Van 
Bijsterveldt zegt dat er meer mogelijkheden zijn om van de ene naar de andere 
opleiding over te stappen dan over het algemeen wordt aangenomen, laat zij een 
onderzoek uitvoeren naar de belemmeringen die vo-leerlingen ervaren.  
 
Het onderzoek komt er op aandringen van de Tweede Kamer. Ook de commissie-
Dijsselbloem, die de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar 
onderzocht, adviseerde dat de doorstroommogelijkheden in het voortgezet onderwijs 
moeten worden verruimd. 
 
 
Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket  
 
Het ministerie van OCW heeft een videofilmpje op internet gezet over de 
invoering van één landelijk digitaal loket waarop scholen spijbelgedrag van 
leerlingen kunnen melden.  
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW maakte maandag tijdens een 
werkbezoek aan Noord-Holland, Friesland en Groningen bekend dat er één digitaal 
spijbelloket komt. Het wordt een beveiligde website waarop scholen verzuim kunnen 
melden. De IB-groep zorgt ervoor dat iedere melding bij de gemeente terechtkomt.  
Gemeenten moeten op hun beurt snel ingrijpen zodra spijbelgedrag wordt gemeld, 
benadrukt Van Bijsterveldt op de website van OCW. 'Verzuim is vaak de voorbode 
van schooluitval. Het verzuimloket maakt het scholen makkelijker om spijbelaars te 
melden en letterlijk bij de les te houden. Dat is hard nodig, want hierdoor kan 
schooluitval worden voorkomen.'  
 
De invoering van het verzuimloket vindt gefaseerd plaats, te beginnen op 1 augustus 
2008 in de provincie Groningen. Binnen één jaar moeten het landelijk zijn ingevoerd. 
 
Het filmpje is te bekijken via www.vosabb.nl, via dit bericht in dossier politiek. 
 
Onderzoek naar efficiency in het onderwijs 
 
Het ministerie van OCW investeert 25 miljoen om experimenteel onderzoek te 
doen naar efficiency in het onderwijs en begeleiding van hoogbegaafdheid. 
Hiervoor is het actieprogramma Onderwijs Bewijs opgezet. Het richt zich op het 
primair en voortgezet onderwijs. 
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Met dit actieprogramma wil OCW meer 'evidence-based kennis' verwerven over 
effectief en efficiënt onderwijs én meer verbindingen leggen tussen het onderwijsveld 
en wetenschappelijk onderzoek.  
 
Onderwijs Bewijs richt zich op de thema’s efficiency in het onderwijs en 
doeltreffendheid begeleiding hoogbegaafde leerlingen. Het eerste thema waar het 
actieprogramma zich op richt, efficiency in het onderwijs, is onderverdeeld in drie 
subthema’s: het lerarentekort, het taal- en rekenonderwijs en de jeugdzorg.Het 
andere thema is gericht op de doeltreffendheid van de begeleiding van 
hoogbegaafde leerlingen en vroege signalering van hoogbegaafdheid.   
 
Onderwijs Bewijs roept scholen en wetenschappers op om voorstellen in te dienen 
voor interventies waarvan zij denken dat deze effectief zullen zijn en waarvan ze 
willen weten of dit ook daadwerkelijk zo is. De voorstellen moeten aan een aantal 
criteria voldoen en zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. De jury 
zal uiteindelijk beslissen welke interventies voor financiering in aanmerking komen. 
   
Meedoen? Meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl. U kunt ook e-mailen naar 
onderwijsbewijs@senternovem.nl. 
 
 
 
Kabinet wil minder rompslomp in het onderwijs 
 
Het kabinet komt met een top-5 van administratieve knelpunten in het 
onderwijs. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken 
presenteerde woensdag tijdens een werkbezoek aan Noord-Limburg al een 
dergelijke top-5 bij de politie. 
 
Het kabinet wil dat werknemers in de publieke sector, waaronder het onderwijs, 
minder tijd kwijt zijn aan het invullen van papieren. Bij de politie, waarvoor de eerste 
top-5 is samengesteld, moeten veel gegevens dubbel worden ingevoerd. Bovendien 
moeten agenten met onnodig ingewikkelde formulieren werken en veel gegevens 
nog steeds op papier in plaats van in de computer verwerken.  
 
Er komt niet alleen nog een top-5 van administratieve knelpunten in het onderwijs, 
maar ook in de veiligheidssector, de zorg en de sociale zekerheid. 
 
  
Schakelklassen boeken goede resultaten 
 
Schakelklassen boeken zowel op cognitief als non-cognitief gebied positieve 
resultaten. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek 'Inrichting en effecten van 
schakelklassen', waarvan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW de 
resultaten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
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De evaluatie richtte zich op schakelklassen in het schooljaar 2006-2007, toen in het 
primair onderwijs in 49 gemeenten in totaal 176 schakelklassen werden opgezet. In 
deze klassen zaten 2250 leerlingen met grote taalachterstanden. Zij kregen intensief 
taalonderwijs om hun achterstanden in te lopen. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste 
kinderen meer vooruit gingen met taal en lezen dan leeftijdgenoten uit de 
controlegroep. Ze behaalden hogere Cito-scores en kregen ook een hoger advies 
voor het voortgezet onderwijs. Er werd vooral winst geboekt bij begrijpend lezen in de 
midden- en bovenbouwgroepen. 
 
Ook op non-cognitief gebied werden goede resultaten bereikt. Leerlingen in de 
onderzochte schakelklassen gingen over het algemeen met plezier naar school en 
voelden zich ondanks het feit dat ze in speciale klassen zaten niet gestigmatiseerd.  
 
In het evaluatierapport staat dat ook schooldirecteuren, ib'ers, leerkrachten en 
gemeenteambtenaren over het algemeen positief over schakelklassen zijn. Zij zien 
deze klassen als een kans om meer uit leerlingen te halen, nieuwe aanpakken te 
ontwikkelen en te voorkomen dat talenten onbenut blijven. 
 
Het onderzoeksrapport staat op www.vosabb.nl in dossier achterstandenbeleid. 
  
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl 
 
 
 
Minisymposium: homo-emancipatie op scholen 
 
Empowerment lifestyle services organiseert op zaterdag 31 mei in Utrecht een 
minisymposium over homo-emancipatie in het onderwijs. De bijeenkomst 
wordt medegeorganiseerd door het Landelijk Platform Openbaar Onderwijs 
CBOO, de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs. 
 
De bijeenkomst 'Koplopen in homo-emancipatie op scholen' is een vervolg op het 
minisymposium 'De Roze Draad in veiligheid op school', dat op 18 februari 
plaatshad.  Het minisymposium op 31 mei duurt van 13 tot 17 uur. De locatie is 
Hogeschool Domstad in Utrecht.  
 
Aanmelden kan door een mailtje sturen aan info@empower-ls.com onder vermelding 
van 'Aanmelding 31 mei'. Deelname is gratis. Meer informatie op www.vosabb.nl in 
dossier school en omgeving. 
 
 
Vacatures 
 
Algemeen directeur in Assen 
Directeur openbare basisschool in Vlissingen 
Directeur openbare daltonschool in Bergschenhoek 
Directeur openbare basisschool in Lexmond 
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Meer weten over de vacatures? Bekijk dan de advertenties op www.vosabb.nl. 
 
 


