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Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur 
 
Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Goed onderwijs en goed 
bestuur. Dat is bekend geworden na de laatste ministerraad voor de 
kerstvakantie. 
 
Het wetsvoorstel van de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van 
Bijsterveldt van OCW zal in de praktijk betekenen dat het kabinet eerder kan 
ingrijpen bij schoolbesturen als die slecht onderwijs leveren.  
 
Met het wetsvoorstel kan de overheid de bekostiging van een basis- of vo-school 
beëindigen als de kwaliteit van het onderwijs onder de maat blijft. In de huidige 
wetgeving zijn daar volgens het kabinet nog onvoldoende mogelijkheden toe. In het 
wetsvoorstel is de minimumkwaliteit vastgelegd waaraan elke school moet voldoen. 
Ook zijn de procedures vastgelegd die de Inspectie van het Onderwijs en vervolgens 
de minister van OCW volgt.  
Het wetsvoorstel geeft OCW de mogelijkheid een schoolbestuur een aanwijzing te 
geven als er sprake is van bestuurlijk wanbeheer. Als de aanwijzing niet wordt 
opgevolgd, kan het bestuur een financiële maatregel verwachten. 
 
In het wetsvoorstel staat ook dat bestuur en intern toezicht van elkaar moeten 
worden gescheiden en dat er zowel in het primair als voortgezet onderwijs een 
gedragscode voor goed bestuur moet komen.  
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
Minder schoolbranden tijdens jaarwisseling 
 
Tijdens de jaarwisseling zijn verscheidene schoolgebouwen door brand ernstig 
beschadigd. Maar de situatie minder ernstig dan tijdens de vorige 
jaarwisseling, toen er brand was in zeker 23 schoolgebouwen. 
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In Rotterdam-Crooswijk werd de kleuterlocatie van de islamitische basisschool Noen 
door brand verwoest. De naastgelegen locatie van openbare basisschool De Waaier 
raakte door de brand beschadigd.  
 
In Dordrecht woedde brand in het gebouw waarin openbare basisschool De Griffioen 
is gevestigd. Het kinderdagverblijf in het pand ging verloren. Er was in de 
nieuwjaarsnacht ook brand in christelijke basisschool De Tweestroom in Hendrik-Ido-
Ambacht.  
 
In de stad Groningen werd tijdens de jaarwisseling brand gesticht in een locatie van 
het Centrum Vakopleiding. In Etten-Leur brandde een lokaal van de rk-basisschool 
De Troubadour uit. In Gorinchem was brand bij sbo De Rotonde. In Alkmaar 
konden politie en brandweer voorkomen dat er brand werd gesticht in sbo De 
Piramide.  
 
In Apeldoorn werd op zondag 28 december brand gesticht in de vestiging Mheenpark 
van het Veluws College. Op dinsdag 30 december brandde een lokaal uit van de 
rooms-katholieke basisschool Jeroen in Den Haag.  
 
VOS/ABB heeft geen informatie over eventuele andere schoolbranden elders in het 
land.  
 
Vorige jaarwisseling ernstiger 
Tijdens de vorige jaarwisseling was de situatie ernstiger dan nu. Toen 
registreerde Centraal Beheer Achmea 23 schoolbranden. Dat was voor de 
verzekeraar reden om dit jaar aan het begin van de kerstvakantie opnieuw een 
oproep te doen om scholen uit te rusten met brandwerende sprinklerinstallaties.  
De verzekeraar zegt dat de meeste gemeenten ten onrechte afzien van het 
installeren van sprinklerinstallaties in scholen, omdat die te duur zouden zijn.  
 
 
Hoe effectief is de exploitatie van uw school? 
 
VOS/ABB en bureau Hevo zijn een nieuw benchmarkonderzoek begonnen naar 
de exploitatiekosten van schoolgebouwen in het primair en voortgezet 
onderwijs. Ook u kunt hieraan meedoen! 
 
Aan de hand van het onderzoek moet duidelijk worden hoe uw school presteert op 
gebied van exploitatie. Voor veel scholen is dit een lastige vraag, omdat het moeilijk 
is om de exploitatie te vergelijken met andere scholen vanwege het ontbreken van 
kengetallen. 
 
Wilt u met uw school deelnemen aan het benchmarkonderzoek exploitatiekosten van 
schoolgebouwen 2008? Stuur dan een e-mail naar info@hevo.nl of neem voor meer 
informatie telefonisch contact op met Willem-Jan Adriaanssen, marktdomeinleider 
PO/VO: 073-6409511. 
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In 2007 is al een eerder benchmarkonderzoek uitgevoerd. De afzonderlijke rapporten 
voor het primair en voortgezet onderwijs kunnen bij Hevo worden besteld (15 euro 
per stuk inclusief verzendkosten). Kijk voor meer informatie op www.hevo.nl 
(Publicaties>Boeken) of mail naar info@hevo.nl.  
  
 
 
Nieuwe CAO VO dichtbij, maar AOb mort nog 
 
De werkgevers in het voortgezet onderwijs verenigd in de VO-raad en de 
vakorganisaties CNV Onderwijs en CMHF hebben hun handtekening gezet 
onder het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. De Algemene 
Onderwijsbond (AOb) heeft het akkoord nog niet ondertekend. 
 
De VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF leggen het onderhandelaarsakkoord met 
positief advies voor aan hun leden. De AOb, die het akkoord nog niet heeft 
ondertekend, legt het akkoord met neutraal advies aan de leden voor. 
 
In het onderhandelaarsakkoord is een salarisverhoging van 6 procent en een 
verhoging van de eindejaarsuitkering met 1 procent vastgelegd.  Ook zijn er 
afspraken gemaakt om de werkdruk van docenten te verlagen. Die afspraken gelden 
zowel voor fulltimers als parttimers. De VO-raad is tevreden over het bereikte 
akkoord, omdat het 'betaalbaar' is.  
 
Individueel 
De werkgeversorganisatie is ook tevreden over de afspraak dat elke docent naar 
eigen inzicht mag bepalen hoe hij of zij de werkdruk kan verlagen. Voor individuele 
werkdrukverlaging zijn 24 klokuren per jaar beschikbaar. Docenten kunnen er ook 
voor kiezen om deze uren te laten uitbetalen.  
Startende docenten krijgen recht op extra uren voor begeleiding en voorbereiding. Zij 
zullen daardoor 20 procent minder voor de klas staan. Alle afspraken gelden naar 
rato voor parttimers. 
 
Ondersteuners 
Er zijn ook afspraken gemaakt voor het onderwijsondersteunend personeel (oop). 
Dat krijgt meer recht op scholing. Bovendien ontvangt het oop minimaal een 
loonsverhoging die gelijk is aan die van het maximum van schaal 4. Verder 
ontvangen de ondersteuners tot en met schaal 8 een verhoging van de extra 
eindejaarsuitkering van 150 euro. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Advies over referentieniveau voor taal en rekenen 
 
Basisniveaus voor verschillende momenten in de schoolloopbaan moeten 
zorgen voor een betere overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. 
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Dat staat in een advies van de PO-Raad en VO-raad aan de staatssecretarissen 
Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW. 
 
De basisniveaus die beide koepelorganisaties in het funderende onderwijs adviseren, 
moeten er ook toe leiden dat de overgang van het voortgezet onderwijs naar het 
beroeps- en hoger onderwijs wordt gestroomlijnd. Het gaat specifiek over 
referentieniveaus voor taal en rekenen. De nadruk ligt op doorlopende leerlijnen. De 
referentieniveaus moeten gekoppeld worden aan een leerlingvolgsysteem.  
 
De PO-Raad en VO-raad stellen dat de referentieniveaus taal en rekenen snel 
kunnen worden ingevoerd, mits dat op verantwoorde wijze gebeurt. De focus 
moet blijven liggen op taal en rekenen. Dat betekent dat er geen nieuwe opdrachten 
bij mogen komen. Ook willen de koepelorganisaties dat de overheid de aanschaf van 
aangepaste diagnostische toetsen en leermiddelen mogelijk maakt, evenals de 
professionalisering van docenten, schoolleiders en bestuurders. In het advies staat 
bovendien dat dat er leerlingvolgsystemen moeten komen over de verschillende 
onderwijssectoren heen.  
 
Eindtoets naar juni 
De PO-Raad pleit daarnaast voor een onderzoek naar het verplaatsen van de 
eindtoets in het basisonderwijs van februari naar juni. Zo zou er meer tijd kunnen 
ontstaan om gestelde doelen te behalen. Bovendien zou een late eindtoets kunnen 
leiden tot een betere aansluiting van het primair op het voortgezet onderwijs.  
Lees het volledige advies op de website van de PO-raad, www. poraad.nl. 
 
 
Partners in onderwijsopbrengst 
 
In het onderwijs moet beter worden vastgelegd wat de leeropbrengsten moeten 
zijn. Dat is een van de adviezen uit het rapport 'Partners in onderwijsopbrengst' 
dat de Onderwijsraad woensdag heeft uitgebracht.  
 
De Inspectie van het Onderwijs stelde in het onderwijsverslag in 2008 dat het primair 
en voortgezet onderwijs te weinig aandacht hebben voor leeropbrengsten. Dat was 
directe aanleiding voor het advies van de Onderwijsraad. 
 
De raad stelt nadrukkelijk dat de school samen met leraren, ouders en leerlingen 
verantwoordelijk zijn voor de leeropbrengsten. In dit kader wordt een zogenoemde 
stimuleringsladder gepresenteerd om samen het onderwijs meer opbrengstgericht te 
maken. 
 
Best practices 
De Onderwijsraad stelt voor om schoolbesturen te verplichten om geanonimiseerde 
informatie over leerlingprestaties beschikbaar te stellen aan andere besturen. Op die 
manier zouden best practices beter kunnen worden verspreid. 
 
De raad stelt ook een onderzoek voor naar de tijdsbesteding door jongeren. Zo zou 
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duidelijk moeten worden hoeveel tijd leerlingen aan onderwijs en andere bezigheden 
besteden. Ook moet worden onderzocht of ouders tevreden zijn over de 
onderwijsprestaties. 
 
Op de website van de Onderwijsraad staat de samenvatting van het onderzoek. Het 
is ook mogelijk de integrale versie te downloaden van www.onderwijsraad.nl. 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 
 
 
Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen 
 
Scholen moeten zelf kunnen bepalen in hoeverre ze maatschappelijke taken op 
zich nemen die bovenop de kerntaak van het onderwijs komen. Dat stelt de 
Onderwijsraad in het advies 'Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen', 
dat woensdag is aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van 
OCW. 
 
De Onderwijsraad stelt dat de afgelopen jaren veel maatschappelijke taken op de 
scholen zijn afgekomen, zoals de zorg voor veiligheid, het tegengaan van segregatie 
en het voorkomen van overgewicht bij leerlingen. De raad stelt duidelijk dat dergelijke 
taken altijd als aanvullend moeten worden gezien op de kerntaak van het onderwijs, 
namelijk kwalificatie en socialisatie.  
 
Het is volgens de Onderwijsraad nadrukkelijk aan de scholen zelf om te bepalen of zij 
extra taken op zich willen nemen. Hierbij maakt de raad onderscheid tussen drie 
soorten schooltypen: 
 
1. De multifunctionele school, die naast onderwijs allerlei diensten aanbiedt gericht 
op ontspanning en opvang; 
 
2. De sobere school, die zich richt op de wettelijke functie van het onderwijs om 
leerlingen te kwalificeren en socialiseren; 
 
3. De netwerkschool, die bij de uitvoering van extra taken samenwerking zoekt met 
externe partners. 
 
De Onderwijsraad spreekt geen voorkeur uit voor een van de schooltypen. De 
scholen moeten volgens de raad zelf kunnen bepalen wat zij met de extra taken 
doen die op hen afkomen. 
 
Op de website van de Onderwijsraad kunt u de samenvatting en de integrale versie 
van het onderzoek downloaden: www.onderwijsraad.nl. 
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Advies: urennorm omlaag en zomervakantie korter 
 
De 1040 urennorm in het voortgezet onderwijs moet worden omgezet in een 
1000 urennorm. Bovendien moet de zomervakantie terug van zeven naar zes 
weken. Dat zijn de belangrijkste adviezen van de commissie-Cornielje, die 
onderzoek deed naar de onderwijstijd in het vo. 
 
De commissie pleit ervoor om de zevende week van de huidige zomervakantie in het 
voortgezet onderwijs om te zetten in vijf roostervrije dagen voor de leerlingen. In 
overleg met de medezeggenschapsraad kunnen die roostervrije dagen verspreid 
over het jaar worden ingezet. De leraren moeten op deze dagen beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld voor vergaderingen. De commissie verwacht dat op deze manier de 
hoge werkdruk die in het voortgezet onderwijs wordt ervaren, omlaag kan.  
 
De commissie-Cornielje stelt nadrukkelijk dat voldoende onderwijstijd een van de 
voorwaarden is voor kwalitatief goed onderwijs. Maar de urennorm is niet de enige 
voorwaarde. Een goed onderwijskundig en didactisch programma en bekwaam 
personeel zijn minstens zo belangrijk. De school dient zich volgens de commissie 
tegenover ouders en leerlingen te verantwoorden voor het gevoerde kwaliteitsbeleid. 
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW heeft het rapport van de 
commissie-Cornielje naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze komt waarschijnlijk in 
februari met haar beleidsreactie.  
 
U kunt het rapport downloaden via www.vosabb.nl (zie de rechterkolom van dit 
bericht in dossier politiek). 
 
 
Vacatures (2) 
 
Directeur obs in Mijnsheerenland 
Lid Centrale Directie Raaijland College in Venray 
 
Nadere informatie over de vacatures op www.vosabb.nl (personeel gezocht op de 
homepage of ledenservice>vacaturebank). 


