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Bent u inmiddels WMS-proof?  
 
VOS/ABB doet een oproep aan alle leden die nog niet voldoen aan de eisen van 
de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) om daar nu snel aan te gaan 
werken. Besturen die op 1 augustus aanstaande nog niet aan de vereisten 
voldoen, lopen het risico dat zij door de landelijke Projectgroep WMS op een 
zwarte lijst worden geplaatst. De projectgroep stuurt die lijst vervolgens naar 
het ministerie van OCW. 
 
De WMS trad in werking op 1 januari 2007. Deze wet kent diverse mogelijkheden om 
de medezeggenschap binnen uw onderwijsorganisatie vorm te geven. In de WMS 
ook een aantal cruciale data opgenomen. 
 
De eerstvolgende cruciale datum is 1 augustus 2008. Vóór die datum moet het 
bevoegd gezag een medezeggenschapsreglement en een -statuut hebben 
vastgesteld conform de vereisten van de WMS. Op 1 augustus vervallen van 
rechtswege alle reglementen die nog zijn vastgesteld overeenkomstig de Wet 
medezeggenschap onderwijs 1992 (de voorganger van de WMS).  
Dit betekent dat als u na 1 augustus nog geen reglement en statuut hebt vastgesteld, 
u dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten van de WMS. De datum van 1 
augustus nadert snel, in feite is het al 5 voor 12! Het is natuurlijk niet alleen voor de 
wet, maar ook voor uzelf en uw (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van 
belang om de spelregels voor samenwerking op een gedegen manier vast te leggen. 
 
Zwarte lijst 
De landelijke Projectgroep WMS benadert schoolbesturen die nog niet beschikken 
over een medezeggenschapsreglement en/of –statuut, om hen te wijzen op hun 
wettelijke verplichtingen. Als u op 1 augustus nog niet voldoet aan de WMS-
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verplichtingen, kan de projectgroep de naam van uw organisatie doorgeven aan het 
ministerie van OCW.  
VOS/ABB vindt het uiteraard van groot belang dat geen van de leden op de zwarte 
lijst wordt geplaatst. Vandaar de oproep om te checken of u WMS-proof bent en 
indien nodig actie te ondernemen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij senior 
beleidsmedewerker Janine Eshuis (zie informatieblokje hieronder). 
 
WMS-aanbod 
VOS/ABB ontwikkelt momenteel een aanbod om leden te stimuleren op een goede 
manier gebruik te maken van de mogelijkheden die de WMS biedt. Het doel van 
dit aanbod is het verhogen van de kwaliteit van de medezeggenschap binnen uw 
organisatie. In het najaar brengen wij u via deze website op de hoogte van ons 
aanbod.  
 
Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267 / 06-22939657, jeshuis@vosabb.nl  
 
 
 
Kabinet neemt adviezen van Dijsselbloem over 
 
Het kabinet erkent dat de overheid fouten heeft gemaakt bij de invoering van 
onderwijsvernieuwingen. Dat staat in de beleidsreactie op het rapport van de 
commissie-Dijsselbloem. 
 
De beleidsreactie ‘Tijd voor onderwijs’ is naar de Tweede Kamer gestuurd, zo werd 
vrijdag na de wekelijkse ministerraad bekendgemaakt. Er staat in dat voor de 
invoering van het vmbo, de basisvorming en de tweede fase te weinig tijd en geld 
werd uitgetrokken. Daarmee deelt het kabinet het oordeel van de commissie-
Dijsselbloem.  
 
In de reactie van het kabinet staat ook dat het onderwijs werd overladen met ambities 
en wensen van de overheid, die tegelijkertijd op het onderwijs bezuinigde. Ook was 
er vanuit de overheid te veel bemoeienis met didactische aangelegenheden en was 
er te weinig oog voor de meest kwetsbare leerlingen. 
 
Het kabinet zegt hiervan te hebben geleerd. Er komt 'een nieuwe, meer dienstbare 
aanpak', met aandacht voor de docent en de verschillen tussen leerlingen. Ook zegt 
het kabinet de aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem over te nemen om 
rekenen en taal weer centraal te stellen en meer toezicht te houden op (zeer) zwakke 
scholen. Bovendien wil het kabinet de schooluitval tegengaan en de 
medezeggenschap voor docenten, ouders en leerlingen versterken.  
 
De beleidsreactie op de adviezen van de commissie-Dijsselbloem staat bij dit bericht 
op www.vosabb.nl (dossier politiek). 
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Mobiliseer ouders voor actie tegen muffe lokalen! 
 
De VOS/ABB-petitie tegen muffe lokalen krijgt steeds meer steun van ouders. 
Dat komt doordat diverse scholen een flyer over de actie onder de ouders 
hebben verspreid. De flyer is beschikbaar gesteld door het bestuur OPOCK in 
Capelle en Krimpen aan den IJssel en via deze website verspreid. VOS/ABB 
roept ook u op de flyer breed te verspreiden. 
 
Uit de reacties die de ondertekenaars op de website achterlaten, komt duidelijk naar 
voren dat het probleem van de benauwde en warme lokalen met te hoge 
concentraties CO2 in het hele land speelt. Zo zegt een moeder uit Harmelen dat de 
klaslokalen van haar kinderen een onverantwoord binnenklimaat hebben. 'De directie 
wil graag saneren, maar heeft geld nodig. De overheid stelt onvoldoende budget 
beschikbaar wegens de hantering van verouderde normen. Echt heel ongezond!' 
 
Ook in Schoonhoven speelt het probleem van de slechte luchtkwaliteit: 'Op de 
basisschool van mijn zoontjes, de Koningin Emmaschool locatie Oost, is het 
binnenklimaat dermate slecht dat de gezondheid van mijn kinderen eronder lijdt!', zo 
schrijft een moeder. 
 
Urgent probleem! 
Ook u wordt opgeroepen de flyer onder de ouders te verspreiden. Er zijn op de 
VOS/ABB-petitie inmiddels honderden reacties binnengekomen, en het zou mooi zijn 
als er nog veel meer bij komen! Met zoveel mogelijk reacties willen we de politiek 
duidelijk maken hoe urgent het probleem van de muffe lokalen is en dat er echt geld 
bij moet om het op te lossen.  
 
Het is de bedoeling dat de petitie voor Prinsjesdag en de begrotingsbehandeling 
wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De flyer én de petitie staan op 
www.vosabb.nl. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 
 
 
Pittig debat over kernwaarden openbaar onderwijs 
 
Ruim dertig VOS/ABB-leden uit het primair en voortgezet onderwijs hebben 
woensdag gediscussieerd over de concept-kernwaarden en concept-
handreiking voor het openbaar onderwijs. Het Expertisecentrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB, dat de concepten heeft opgesteld, hield 
speciaal hiervoor in het Spoorwegmuseum in Utrecht een Lagerhuisdebat. 
 
De concept-kernwaarden openbaar onderwijs en de bijbehorende handreiking zijn de 
afgelopen maanden al diverse keren aan de orde geweest. Zo boog de 
ledencommissie van het ECOO zich erover en konden de leden van VOS/ABB er al 
via deze website kennis van nemen en digitaal over discussiëren. Dit alles met de 
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bedoeling om meningen te peilen en draagvlak te creëren.  
 
Stevige basis 
De zes concept-kernwaarden (zie rechterkolom) vormden de basis voor het 
Lagerhuisdebat, dat werd gehouden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Algemeen 
directeur Theo Hooghiemstra benadrukte voorafgaand aan het debat het belang van 
een sterk openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 'De kernwaarden en de 
handreiking zijn een stevige basis voor onze scholen om actief te werken aan hun 
positionering en profilering', aldus Hooghiemstra.  
 
Senior beleidsadviseur Klaas te Bos van het ECOO (zie foto) ging in op de 
ontstaansgeschiedenis van de kernwaarden en de handreiking. 'Veel van onze leden 
zijn actief bezig met hun identiteit. Wij willen hier met de kernwaarden en handreiking 
handen en voeten aan geven. Maar we willen er ook voor waken dat de 
kernwaarden een soort tien geboden worden voor het openbaar onderwijs. Ze dienen 
als inspiratiebron', aldus Te Bos. 
 
Stelling nemen 
De pro's en contra's van de zes kernwaarden werden, zoals het hoort bij een 
Lagerhuisdebat, kernachtig toegelicht door projectleider Anna Schipper van het 
ECOO (pro) en VOS/ABB-teammanager leiderschap en strategie Riejanne 
Boeschoten (contra). Die laatste was hiermee in een andere rol dan ze gewend was. 
Per kernwaarde werden de deelnemers gevraagd stelling te nemen, waarbij de 
mogelijkheid werd geboden om tijdens en na de discussie van mening en dus van 
plek te veranderen.  
 
De discussie over waarden en normen werd omschreven als 'een holle frase', zolang 
de school (en de ouders) hier geen concrete invulling aan geven. 'Verzoek ook aan 
VOS/ABB om hierin niet te vaag te blijven!', aldus een van de debaters. De 
kernwaarde over levensbeschouwing en godsdienst riep veel vraagtekens op. De 
meeste deelnemers zien hier geen specifieke rol weggelegd voor het openbaar 
onderwijs. Bijna unaniem werd benadrukt dat het openbaar onderwijs zich 
onderscheidt door iedereen welkom te heten, ongeacht levensovertuiging, 
godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of seksuele geaardheid.  
 
Uit de felheid waarmee op sommige momenten de discussie werd gevoerd, kwam 
naar voren dat alle aanwezigen het openbaar onderwijs een warm hart toedragen. 
De behoefte aan een sterke(re) profilering in de toekomst werd door iedereen 
onderschreven.  
 
Definitieve presentatie 
De concept-kernwaarden en -handreiking staan op www.vosabb.nl.  Daar kunt u ook 
uw reactie achterlaten. Wij kunnen uw ideeën heel goed gebruiken! Het is de 
bedoeling om op het jubileumcongres van VOS/ABB op 2 oktober de definitieve 
versies te presenteren aan de leden. Meer informatie over het jubileumcongres volgt 
nog. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
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Extra info-bijeenkomst schoolboeken op 18 juni 
 
Wegens grote belangstelling is er op 18 juni een extra informatiemiddag over 
het Inkoopcollectief Lesmateriaal. De eerste vijf informatiemiddagen vorige 
week zaten allemaal vol. Veel scholen hebben zich al ingeschreven bij het 
Collectief voor de gezamenlijke inkoop van schoolboeken. 
 
VOS/ABB heeft voor dit project samenwerking gezocht met inkoopkenniscentrum Pro 
Mereor in Arnhem. De experts van dit bureau verzorgen de voorlichting. Nu al kan 
het Collectief voor 30.000 leerlingen schoolboeken inkopen. Pro Mereor doet de 
Europese aanbesteding voor de aangesloten scholen. Hoe meer scholen meedoen, 
hoe lager de deelnamekosten uitvallen. Pro Mereor garandeert dat elke school vrije 
keuze heeft bij het bestellen van boektitels.  
 
De extra voorlichtingsbijeenkomst op 18 juni is in het kantoor van VOS/ABB in 
Woerden, in de Linschotenzaal, van 13 tot 15 uur. Deze bijeenkomst is speciaal 
ingelast om de leden die er vorige week niet bij konden zijn, nog een mogelijkheid te 
geven. U kunt zich gratis aanmelden door een mailtje te sturen aan vosabb@pro-
mereor.nl.  
  
  
 
Eerste Kamer stemt in met 'gratis' schoolboeken 
 
De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het schoolboekenplan van 
het kabinet. Ook de PvdA-senator Marijke Linthorst, die ernstige bezwaren had 
tegen het plan, ging ermee akkoord. 
 
Met de PvdA stemden ook de andere regeringspartijen CDA en ChristenUnie in met 
het plan om in de lumpsumfinanciering van het voortgezet onderwijs een budget op 
te nemen voor de kosten van lesboeken. Dit plan was al goedgekeurd door de 
Tweede Kamer en is onderdeel van het regeerakkoord.  
 
Schadevergoeding 
De Eerste Kamer ging niet klakkeloos akkoord. De Senaat zorgde ervoor dat 
besturen van vo-scholen die de inkoop van boeken verkeerd aanbesteden, worden 
gecompenseerd voor de kosten die zij moeten maken als ze in verband hiermee 
eventueel voor de rechter moeten komen.   
 
Hier geldt wel de voorwaarde dat het bestuur moet kunnen aantonen dat het heeft 
gehandeld naar de adviezen van het ministerie van OCW. De kosten worden 
niet vergoed als het schoolbestuur door eigen fouten voor de rechter moet 
verschijnen.  
 
De Eerste Kamer had ook graag gezien dat er eerst een beperkt experiment zou 
worden uitgevoerd met de Europese aanbesteding van schoolboeken, maar Van 
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Bijsterveldt ging daar niet op in. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405205 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Voldoende info over Europees aanbesteden 
 
Het voortgezet onderwijs staat wel degelijk op scherp bij het Europees 
aanbesteden van schoolboeken. Dat is de reactie van eerstelijnsadviseur Harry 
van Soest van de Helpdesk van VOS/ABB op een kritisch artikel in de 
Volkskrant. 
 
Van Soest reageert op een zinsnede in de krant waaruit het beeld naar voren komt 
dat de besturen in het voortgezet onderwijs niet goed op de hoogte zouden zijn van 
de Europese aanbestedingsregels rond de aanschaf van lesmateriaal. De Volkskrant 
baseert zich onder meer op de VO-raad, die wordt geciteerd als zouden 
schoolbesturen 'geen goed beeld' hebben van openbare aanbesteding en 'niet op 
scherp' zouden staan.  
 
Goed uit de voeten 
De eerstelijnsadviseur wijst erop dat de vo-scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten 
goed geïnformeerd zijn over de Europese regels. 'We hebben vorig jaar een katern 
met informatie gemaakt en aan onze leden toegestuurd. Daarmee kunnen ze heel uit 
de voeten. We krijgen veel positieve reacties van vo-scholen die zeggen dat ze ons 
katern heel goed kunnen gebruiken, dus ik begrijp echt niet waar dat negatieve 
beeld vandaan komt dat in de Volkskrant wordt geschetst', aldus Van Soest.   
 
Hij wijst op katern 11 met de titel 'Wegwijzer aanbesteden', dat is opgenomen op een 
cd-rom die alle leden van VOS/ABB toegestuurd hebben gekregen. Deze 
informatieve cd-rom is ook voor niet-leden te bestellen via het  online bestelformulier 
op www.vosabb.nl (rubriek publicaties). 
 
Inkoopcollectief 
VOS/ABB biedt scholen via inkooporganisatie Pro Mereor bovendien de mogelijkheid 
om mee te doen aan een zeer aantrekkelijk inkoopcollectief. Daar wordt al veel 
gebruik van gemaakt. Zie de nadere informatie hierover op www.vosabb.nl 
(homepage of rubriek ledenvoordeel).  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405205 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Onderwijscafé: wat vindt u van passend onderwijs? 
 
Wilt u het eerste Onderwijscafé bijwonen, dat VOS/ABB samen met de PO-
Raad, VO-raad en AVS op 12 juni in Studio Dudok in Den Haag organiseert? 
Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt! 



Nieuwsbrief VO nr. 20 – 1 juni 2008 
 

 7

Het thema van het eerste Onderwijscafé is 'Elk kind een kans: passend onderwijs in 
2011'. Het wordt een bijeenkomst waarop u op informele wijze met politici, media, 
schoolleiders, bestuurders en andere beleidsmakers van gedachten kunt wisselen 
over passend onderwijs. 
 
Urgente kwestie? 
Senior beleidsmedewerker Anna Schipper zit namens VOS/ABB in de organisatie 
van het Onderwijscafé. 'Wat er besproken gaat worden, is wat er voor kinderen moet 
veranderen en wat ouders van ons verwachten. Een interessante vraag waar we het 
ook over kunnen hebben, is of scholen en besturen passend onderwijs wel een 
urgente kwestie vinden. En hoe voorkomen we bij regionalisering van de zorg dat er 
opnieuw veel bureaucratie ontstaat?' 
 
Aan het Onderwijscafé wordt meegewerkt door oud-Kamerlid Ursie Lambrechts van 
D66, die nu onder meer voorzitter is van de evaluatie- en adviescommissie passend 
onderwijs. Andere medewerkers zijn klinisch psycholoog en vmbo-zorgcoördinator 
Joseph Custers en bijzonder hoogleraar grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid Dolf 
van Veen. 
 
Waar en wanneer? 
Het Onderwijscafé op donderdag 12 juni begint om 16 uur in Studie Dudok aan de  
Hofweg 1a in Den Haag (vlak bij het Binnenhof). Het is de bedoeling om het 
Onderwijscafé enkele keren per jaar te organiseren, en om steeds een ander thema 
bij de kop te pakken.  
 
Aanmelden kan via www.VO-raad.nl/onderwijscafe  
 
 
Meeste besturen steunen Actieplan Leerkracht 
 
Een ruime meerderheid van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs 
heeft ingestemd met het Actieplan Leerkracht. Dat melden de 
Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), de PO-Raad en de VO-raad. 
 
Ruim 82 procent van de werkgevers in het primair onderwijs heeft door middel van 
een digitale stemming te kennen gegeven achter het Actieplan te staan. De WvPO 
en de PO-Raad hebben minister Ronald Plasterk hiervan op de hoogte gebracht. 
 
De WvPO en de PO-Raad overleggen met de onderwijsvakorganisaties om de 
afspraken in het Actieplan uit te werken in de CAO PO. Dat moet uiterlijk op 1 januari 
2009 zijn gebeurd. Dit betekent dat de CAO PO, die op 1 augustus zou aflopen, 
wordt verlengd tot 31 december 2008.  
 
Voortgezet onderwijs 
De VO-raad meldt dat bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs het 
van groot belang vinden om te investeren in een betere beloning voor docenten en 
meer hogere functies. De werkgeverskoepel benadrukt dat dit het onderwijs 
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aantrekkelijker maakt voor huidig en toekomstig personeel en academisch opgeleide 
leerkrachten.  
Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad: 'Met de maatregelen uit het Actieplan 
Leerkracht maken we het werken in het onderwijs aantrekkelijker. Door het inkorten 
van de salarislijnen loopt de beloning weer in de pas met het bedrijfsleven.' 
 
LD-functies 
Scholen maken zich volgens de werkgeverskoepel wel zorgen dat de afspraken over 
het functiebouwwerk en het percentage LD-functies het ontwikkelen van eigen 
personeelsbeleid beperken.  
 
Slagter: 'Het realiseren van activerend en wervend personeelsbeleid is een hele 
uitdaging voor de sector. De VO-raad zal dit proces nauwlettend volgen en waar 
nodig de minister wijzen op problemen in de uitvoering van het Actieplan.' 
 
 
Subsidie om agressie en geweld tegen te gaan 
 
Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken stelt subsidie beschikbaar 
om de veiligheid te vergroten van werknemers in de publieke sector, 
waaronder het onderwijs. Het is een tijdelijke subsidieregeling tot 2011. 
 
De 'Tijdelijke subsidieregeling voor een veilige publieke taak' is bedoeld om gericht te 
kunnen investeren in de totstandkoming, invoering en borging van veiligheidsbeleid 
op het gebied van agressie en geweld. Onderwijsorganisaties kunnen deze subsidie 
ook aanvragen. 
 
Waarvoor? 
In de aanvraag moet duidelijk staan voor welke activiteiten de subsidie wordt 
aangevraagd. Er moet tevens worden aangegeven hoe deze activiteiten agressie en 
geweld tegen werknemers verminderen en de veilige respectvolle uitvoering van de 
publieke taak bevorderen. 
 
Het moet gaan om initiatieven ter voorkoming, beperking en afhandeling van 
voorvallen van agressie en geweld, gericht op zowel werknemers als de 
werkomgeving. Hierbij valt te denken aan: 
 
* initiatieven die de aangiftebereidheid stimuleren; 
* ontwikkeling van strategieën of trainingen die de respectvolle omgang bevorderen; 
* voorlichtingsmateriaal dat de grenzen aangeeft; 
* maatregelen die door agressie of geweld verkregen voordeel terughalen. 
 
De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de begrote kosten van de 
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt. 
 
1 juli 
De aanvraag dient vóór 1 juli voorafgaand aan het betreffende tijdvak te worden 
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ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, t.a.v. 
Sjaak Krombeen, Programma Veilige Publieke Zaak, Postbus 20011, 2500 EA Den 
Haag.  
De complete regeling staat op www.vosabb.nl (dossier financiën). 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
 
Betere samenwerking met jeugdhulpverlening 
 
Een betere samenwerking met de jeugdhulpverlening maakt het voor scholen 
mogelijk om meer tijd te besteden aan het onderwijs. Dat heeft staatssecretaris 
Marja van Bijsterveldt van OCW gezegd bij de presentatie van het programma 
Intensivering Kwaliteit Zorg- en Adviesteam (IKZ). 
 
De staatssecretaris maakte bekend dat gemeenten meer sturingsmogelijkheden 
krijgen om snel goede hulp te kunnen verlenen aan kinderen en jongeren met 
problemen. Ze zei ook dat scholen onder gemeentelijke regie wettelijk worden 
verplicht met de jeugdhulpverlening samen te werken. 'Door betere samenwerking 
kan de school meer toekomen aan haar kerntaak, namelijk lesgeven', aldus Van 
Bijsterveldt. 
 
Samen met haar collega Sharon Dijksma en minister André Rouvoet van Jeugd en 
Gezin zet Van Bijsterveldt in op één landelijk steunpunt voor zorgadviesteams, dat 
moet gaan samenwerken met ondersteuningstrajecten als passend onderwijs, 
veiligheid en de Centra voor Jeugd en Gezin. Dit moet leiden tot ontkokering van het 
jeugdbeleid. 
 
Het IKZ-programma is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut, dat 21 locaties 
in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs heeft 
onderzocht. Daaruit blijkt dat po- en vo-scholen problemen van leerlingen al redelijk 
snel signaleren en aanpakken. In het middelbaar beroepsonderwijs lopen de 
resultaten wat achter. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl 
 
 
Openbare besturen voor 75% verzelfstandigd 
 
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zet flink door. Dat meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
  
Eind maart van dit jaar was driekwart van de openbare schoolbesturen 
verzelfstandigd. Begin 2007 was dat de helft. 'De trend van verzelfstandiging die eind 
1996 is begonnen, zet hiermee flink door', aldus het CBS.  
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De meest voorkomende rechtsvorm van verzelfstandigde besturen is de stichting. 
Het CBS meldt verder dat inclusief het bijzonder onderwijs, dat altijd al bestuurlijk 
zelfstandig is, nog 8 procent van het basisonderwijs via de gemeente wordt bestuurd. 
In het voortgezet onderwijs is dit ruim 6 procent. 
 
De cijfers van het CBS zijn online in te zien via www.vosabb.nl (dossier bestuurlijke 
verzelfstandiging). 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
 
Lerarenbeurs voor verdere professionalisering 
 
Leraren die zich verder willen professionaliseren, kunnen daarvoor een 
Lerarenbeurs aanvragen. De beurs vergoedt les- en collegegeld, 
studiemiddelen en reis- en vervangingskosten. 
 
De lerarenbeurs kan dit jaar tussen 1 en 15 juli worden aangevraagd bij de Informatie 
Beheer Groep (IB-Groep). Ook in 2009 en daaropvolgende jaren kunnen aanvragen 
voor een Lerarenbeurs worden ingediend.  
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Lerarenbeurs, is 
dat een docent een onderwijsbevoegdheid heeft en minimaal één jaar in dienst is.   
 
Meer informatie staat op de website van het ministerie van OCW, www.minocw.nl. 
 


