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VOS/ABB loopt voorop met inkoopcollectief lesboeken 
 
VOS/ABB en inkooporganisatie Pro Mereor lopen voorop met het gezamenlijke 
inkoopcollectief voor lesmateriaal. Bovendien is de prijs voor deelname aan 
het collectief zeer aantrekkelijk. 
 
Terwijl collegaorganisaties nog bezig zijn om na de zomervakantie 
informatiebijeenkomsten over inkoopcollectieven te plannen, hebben VOS/ABB en 
Pro Mereor al sinds april een concreet aanbod. In mei waren de eerste 
informatiebijeenkomsten, die druk werden bezocht. 
 
De Samenwerkingsstichting SG VO Noordoostpolder meldde zich als een van eerste 
schoolbesturen aan voor het inkoopcollectief van VOS/ABB en Pro Mereor. Hoofd 
facilitaire dienst Hans Stel van het Zuyderzee College in Emmeloord zegt in het 
eerstvolgende nummer van Over Onderwijs dat op 18 juni verschijnt, dat hij voor 
VOS/ABB en Pro Mereor heeft gekozen, omdat hij 'het het liefst met een vertrouwde 
partner' in zee gaat. 
 
Stel kent Pro Mereor van eerdere projecten van VOS/ABB. Het Zuyderzee College 
doet mee aan de gezamenlijke inkoop van energie en aan het 
energiebesparingsprorgramma Check it out.  (Hierover meer op www.vosabb.nl > 
ledenservice > ledenvoordeel). 
 
Ver met marktverkenning 
Het bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) doet ook mee aan het 
inkoopcollectief voor lesmateriaal. Facilitair manager Frans Steine zegt in Over 
Onderwijs dat OOZ meedoet, omdat Pro Mereor al ver is met de marktverkenning en 
voorbereiding. Bovendien spreekt de regionale aanpak hem aan. 
 
Vergeleken met andere initiatieven, die nog maar net in de steigers staan, is het 
inkoopcollectief van VOS/ABB en Pro Mereor zeer aantrekkelijk geprijsd. Niet alleen 
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scholen met veel leerlingen, maar ook relatief kleine vo-scholen kunnen er al snel 
voordeel mee behalen. Bij andere initiatieven is dat niet het geval. Daar gelden hoge 
minimumprijzen, waardoor vooral kleine scholen te veel betalen. 
 
Kijk voor meer informatie over het Inkoopcollectief Lesmateriaal op www.vosabb.nl. 
Aanmelden kan nog tot 1 september. 
 
Informatie: Pro Mereor, 026-3701476, vosabb@pro-mereor.nl  
 
 
 
VO-raad: beloningsleidraad voor bestuurders 
 
De beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs zorgt voor 
een bescheiden beloningsniveau dat aansluit bij de (semi)-publieke en non-
profitsectoren. Dat meldt de VO-raad. De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt 
dat bestuurders veel te veel gaan verdienen. 
 
De beloningsleidraad voor vo-bestuurders is opgesteld door een commissie van 
toezichthouders uit het voortgezet onderwijs.  
 
De VO-raad meldt dat de beloning van vo-bestuurders 10 procent onder het landelijk 
gemiddelde van vergelijkbare functies ligt. ‘De leidraad voorkomt wildgroei, vergroot 
de transparantie en zorgt voor meer en betere verantwoording’, aldus de VO-raad.  
 
Voorzitter Sjoerd Slagter zegt dat het salaris wordt bepaald op basis van een 
complexiteitsfactor: ‘Een schoolorganisatie bestaande uit verschillende schooltypes, 
op meerdere locaties in verschillende gemeentes met veel leerlingen en personeel, is 
lastiger te besturen dan een kleine school in een middelgrote gemeente. Deze 
factoren wegen in de nieuwe beloningsleidraad dan ook mee bij het bepalen van de 
loonhoogte.’ Ook de grote verantwoordelijkheid van bestuurders weegt volgens hem 
mee. 
 
Balkenendenorm 
Bijna alle schoolbestuurders (96 procent) verdienen op basis van de leidraad 
maximaal 125.000 euro per jaar. De VO-raad meldt dat één bestuurder in de buurt 
komt van de Balkenendenorm (circa 174.000 euro bruto per jaar). Slagter: ‘We willen 
een open arbeidsmarkt, juist ook voor de bestuursfuncties. Het is belangrijk dat de 
bestuurders betaald worden voor het werk wat ze doen, hun verantwoordelijkheden 
en de risico’s die ze lopen. Een bestuurder wordt bijvoorbeeld veel makkelijker 
ontslagen dan een gewoon personeelslid.’  
 
De salarissen uit de leidraad kunnen volgens Slagter niet vergeleken worden met de 
cao-directieschalen: ‘Als je dat doet, vergelijk je echt appels met peren. Omdat 
bestuurders niet langer onder de CAO-VO vallen, leveren ze bijvoorbeeld de 
bovenwettelijke werkeloosheidsuitkering in, de BAPO en een groot deel van de 
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vakantiedagen. Dat zijn bijna twee maandsalarissen. Die loonderving wordt 
gecompenseerd in het salaris van de leidraad.’  
 
Bond boos 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) is boos over de leidraad, zo meldt Trouw in de 
zaterdageditie van 31 mei. In de krant, die zich baseert op berekeningen van de 
AOb, staat dat bestuurders in het voortgezet onderwijs er gemiddeld 37 procent op 
vooruitgaan. ‘Het gros van de bestuurders kan 111.000 euro gaan verdienen. Nu 
blijven de meesten steken op ruim 83.000 euro’, meldt Trouw. 
 
In de krant staat ook dat de AOb boos is over de mogelijkheid om bestuurders 
bonussen toe te kennen. ‘Van hogescholen weten we dat dat gierend uit de hand kan 
lopen’, zo citeert Trouw de AOb. 
 
Hay Group 
De leidraad is opgesteld volgens de systematiek van de Hay Group, die ook 
betrokken was bij het opstellen van de beloningsleidraden voor bestuurders van 
universiteiten en mbo- en hbo-instellingen. Over de precieze positionering van de 
leidraad ten opzichte van de cao voert de VO-raad nog overleg met de 
onderwijsbonden. 
 
Het artikel uit Trouw staat op www.vosabb.nl,  in de rechterkolom bij dit bericht.  
 
 
 
Kamervragen over beloningsleidraad VO-raad 
 
Het CDA heeft Kamervragen gesteld over de beloningsleidraad van de VO-raad. 
Tweede Kamerlid Jan de Vries vreest een te grote 'loonafstand' tussen 
leerkrachten en bestuurders. 
 
CDA'er De Vries vraagt aan staatssecretaris en partijgenoot Marja van Bijsterveldt 
onder meer of zij het redelijk en verantwoord vindt 'dat de beloningshoogte is 
gebaseerd op de totale directeurenmarkt, inclusief het bedrijfsleven en semi-publieke 
sectoren'. 
De leidraad maakt volgens hem 'een forse verhoging van het maximale jaarsalaris 
naar 174.200 euro' mogelijk, wat volgens hem neerkomt op een stijging van 
ongeveer 70 procent. Hij spreekt van een 'loonopdrijvend effect, waarbij de afstand 
tot de beloning op de werkvloer te groot wordt'.  
 
De Vries wijst erop dat bestuurders in het voortgezet onderwijs met de nieuwe 
beloningsleidraad in de hand meer kunnen gaan verdienen dan een minister. Hij 
vraagt aan Van Bijsterveldt hoe zij daarover denkt. De CDA-onderwijsspecialist vindt 
dat de beloningsleidraad nog niet mag worden toegepast als die nog niet als 
onderdeel van een code voor goed bestuur door de staatssecretaris is goedgekeurd. 
 
De Kamervragen van Jan de Vries staan op www.vosabb.nl. 
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Flyer werkt: veel ouders steunen petitie CO2 
 
Steeds meer ouders van scholen die de flyer tegen muffe lokalen hebben 
verspreid, ondertekenen online de VOS/ABB-petitie voor een beter 
binnenklimaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele reacties die binnenkomen uit 
Ridderkerk en Den Haag. 
 
Directeur Henk van der Keur van openbare basisschool De Botter in Ridderkerk 
verspreidde maandag, na het binnenkomen van de e-mailnieuwsbrief van VOS/ABB, 
de flyer tegen muffe lokalen onder de ouders. Direct kwamen bij VOS/ABB de digitale 
handtekeningen van ouders binnen. Er staan vaak reacties bij die aan duidelijk niets 
te wensen overlaten, zoals 'Gezondheid moet geen bezuinigingspost zijn' en 'Doe 
snel wat aan die muffe lokalen!'. 
 
De hoofdlocatie van obs De Botter dateert van de jaren '80, terwijl de dependance in 
2000 in gebruik is genomen. Beide gebouwen hebben een slecht binnenklimaat. 'Het 
is er snel warm en de lucht is heel droog. Ik krijg van leerkrachten te horen dat ze 
met hoofdpijn naar huis gaan. Ook ouders vertellen mij dat hun kinderen hoofdpijn 
krijgen.' 
 
Van der Keur heeft onlangs een meting laten uitvoeren door de GGD. Die adviseerde 
hem CO2-meters op te hangen, zodat duidelijk wordt wanneer het kooldioxidegehalte 
in de lokalen te hoog wordt. 'Maar ja, dat is natuurlijk geen oplossing! Het probleem 
is dat er te weinig ventilatie mogelijk is. Er is bij de bouw bezuinigd, en wij zitten nu 
met de gebakken peren.' 
 
Goede actie! 
Er komen ook veel digitale handtekeningen binnen uit Den Haag, waar openbare 
basisschool De Archipel een eerder bericht over de VOS/ABB-petitie digitaal onder 
de ouders heeft verspreid. Directeur Els de Jeu: 'Dit vind ik zo'n goede actie, dat ik 
besloot om het bericht met de flyer via de e-mail aan de ouders van onze leerlingen 
te sturen. Ik heb er dus geen enkel velletje papier voor hoeven te gebruiken, via 
internet is veel gemakkelijker en snel!' 
 
De Archipelschool is een redelijk nieuw gebouw uit de jaren '90, maar heeft 
desondanks te kampen met een slecht binnenklimaat. 'Met het mooie weer in april 
was het in een van de lokalen 32 graden! Er kan maar één raam open. Een 
aantal lokalen heeft een daklicht, heel mooi voor de lichtval natuurlijk, maar een 
regelrechte ramp als de zon erop staat!' 
 
Nog meer hantekeningen nodig! 
De flyer voor de VOS/ABB-petitie voor een beter binnenklimaat is beschikbaar 
gesteld door het bestuur OPOCK in Capelle en Krimpen aan den IJssel, dat heel 
actief is om in de scholen een beter binnenklimaat te realiseren. VOS/ABB roept de 
schoolbesturen en scholen in het hele land op de flyer onder de ouders te 
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verspreiden, zodat de petitie zo breed mogelijk wordt ondersteund. De flyer bestaat 
uit een Word-document, dat aan de eigen wensen worden aangepast. Hij is te 
downloaden vanaf www.vosabb.nl. 
 
Het is de bedoeling om de VOS/ABB-petitie voor Prinsjesdag en de 
begrotingsbehandeling aan te bieden aan de Tweede Kamer. VOS/ABB hoopt de 
politiek zo duidelijk te maken dat er meer geld moet komen om schoolbesturen in 
staat te stellen het probleem van de muffe lokalen goed aan te pakken. De petitie 
kan nog steeds online worden ondertekend. Ga hiervoor naar de homepage van 
www.vosabb.nl. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 
 
Haarlems gymnasium wint zaak om loting 
 
De voorzieningenrechter in Haarlem heeft de ouders die voor hun kinderen een 
plaats eisten op het categorale Stedelijk Gymnasium in die stad, in het ongelijk 
gesteld. De zaak ging over de loting die het bestuur van het gymnasium 
toepast. Het bestuur van de school werd juridisch bijgestaan door advocaat 
Jack Heussen van VOS/ABB. 
 
In zijn uitspraak van 3 juni heeft de Haarlemse voorzieningenrechter de beroepen die 
de ouders hadden ingebracht, ongegrond verklaard. De verzoeken om het treffen 
van een voorlopige voorziening zijn afgewezen. 
 
Algemene toegankelijkheid 
Een aantal ouders was naar de rechter gestapt, omdat zij voor hun kinderen een 
plaats eisten op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Ze voerden onder meer aan 
dat de school geen loting mocht uitvoeren, omdat dat in strijd zou zijn met de 
algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs. 
 
De voorzieningenrechter, die zich baseert op artikel 23 van de Grondwet en de artikel 
5 en 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), is het daar niet mee eens. 
Deze artikelen bepalen volgens de rechter alleen dat er voldoende openbaar 
voortgezet onderwijs aanwezig moet zijn, waaronder onderwijs op vwo-niveau, 
maar er staat nergens vermeld dat ouders voor hun kinderen recht hebben op 
categoraal gymnasiumonderwijs. 
 
Toelatingsbevoegd 
Ook andere standpunten van de ouders werden door de voorzieningenrechter 
verworpen. Zo was de rector van het Stedelijk Gymnasium wel degelijk bevoegd om 
besluiten te nemen over het al of niet toelaten van leerlingen. De ouders zeiden dat 
alleen het bestuur dat mocht doen, maar in het managementstatuut is volgens de 
rechter duidelijk vastgelegd dat de rector van het bestuur beslissingsbevoegdheid 
heeft.  
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De voorzieningenrechter vindt voorts dat de school de ouders voldoende heeft 
geïnformeerd over de mogelijkheid dat er kinderen konden worden uitgeloot. De 
rechter hecht geen waarde aan beweringen van de ouders als zouden zij door 
leerkrachten al zijn gefeliciteerd met de toelating van hun kind. Afgezien van de 
vraag of dit überhaupt zou zijn gebeurd, benadrukt de rechter dat leraren 
niet toelatingsbevoegd zijn. 
 
De rechter volgde het bestuur en de school in hun argument dat loting noodzakelijk is 
vanwege de beperkte beschikbare huisvesting. Het is volgens de rechter voldoende 
aannemelijk gemaakt dat het tekort aan lokalen niet op korte termijn kan worden 
opgelost, ook niet extern. 
 
Procedures in orde 
Rector Joop Olgers van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem is blij dat de rechter 
positief heeft geoordeeld over de procedures die het bestuur en de school 
hanteren. 'Maar deze uitspraak is natuurlijk geen oplossing voor het tekort 
aan plaatsen op categorale gymnasia. Ik ben dus wel blij dat onze procedures in 
orde zijn, maar niet dat we in Haarlem leerlingen moeten weigeren.' 
 
Hij wijst erop dat de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia met andere besturen 
en de gemeente Haarlem in gesprek is om het tekort aan categorale 
gymnasiumplaatsen op te lossen. 'Waar wij op aansturen is dat er voldoende 
plaatsen beschikbaar komen. Over het hoe, waar en wanneer zijn we nu aan het 
overleggen. Een tweede categoraal gymnasium in Haarlem behoort tot de 
theoretische mogelijkheden', aldus Olgers. 
 
VOS/ABB-advocaat 
Het Stedelijk Gymnasium en de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia werden 
juridisch bijgestaan door advocaat Jack Heussen van VOS/ABB. 'De rechter heeft 
gedaan wat hij moest doen. Ik ben blij met zijn uitvoerig gemotiveerde besluit en vind 
het ook heel goed dat hij niet op de stoel van het bestuur is gaan zitten. De uitspraak 
bevestigt de beleidsvrijheid die besturen hebben’, aldus Heussen.  
 
De volledige uitspraak kunt u downloaden van www.vosabb.nl. Daar staan ook een 
eerder nieuwsbericht over deze zaak en een commentaar van VOS/ABB-directeur 
Theo Hooghiemstra.  
 
Informatie: Jack Heussen, 0348-405275, gheussen@vosabb.nl  
 
 
'Sectororganisatie geen verlengstuk van OCW' 
 
De PO-Raad, VO-raad en de andere sectoroganisaties in het onderwijs mogen 
geen verlengstuk worden van het ministerie van OCW. Dat stelt de 
Onderwijsraad. 
De raad meldt in het rapport Richtpunten bij onderwijsagenda’s dat 
presetatieafspraken met de sectororganisaties een belangrijk instrument zijn voor de 
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uitvoering van strategische beleidsagenda's van OCW. Maar dit mag volgens de 
raad niet 'in de plaats komen van de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de 
overheid voor met name het leerplichtig onderwijs'. 
 
'Realistische resultaatafspraken' zijn volgens de Onderwijsraad alleen mogelijk als de 
sectororganisatie voldoende mandaat van hun leden krijgen. 'Sectororganisaties uit 
het leerplichtig onderwijs kunnen en mogen daarbij echter niet fungeren als 
verlengstuk van het departement.' 
 
 
Vijf regio's starten veldinitiatief passend onderwijs 
 
In augustus kunnen naar verwachting vijf regio's beginnen met een 
veldinitiatief voor passend onderwijs. Dat meldt staatssecretaris Sharon 
Dijksma van OCW in een voortgangsrapportage die zij vrijdag naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. 
 
De vijf regio's die waarschijnlijk op 1 augustus aanstaande met een veldinitiatief 
beginnen, zijn Midden-Brabant, Eemland, Duin- en Bollenstreek, Twente en Arnhem.  
Dijksma meldt ook dat er regio's zijn die een afwachtende houding aannemen. Om 
ook deze regio's te stimuleren, is afgesproken dat er bij de PO-Raad een steunpunt 
komt waar regio's met hun vragen terecht kunnen. Het steunpunt is naar 
verwachting aan het begin van het schooljaar 2008-2009 operationeel. Tot die tijd is 
de landelijk coördinator Henk Keesenberg de vraagbaak. Hij is bereikbaar op 06-
51926723 of henk@passendonderwijs.nl.  
 
Er worden ook voorbereidingen getroffen voor een netwerk van gesprekspartners. 
Teamleider Joop Vlaanderen van VOS/ABB zit in de regiegroep voor passend 
onderwijs en is in die hoedanigheid nauw betrokken bij deze voorbereidingen. 
 
Voor meer informatie over passend onderwijs, zie www.passendonderwijs.nl.   
De voortgangsrapportage en de bijlagen staan op www.vosabb.nl (dossier passend 
onderwijs). 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
 
 
Meer geld voor maatschappelijke stages 
 
Er komt voor het schooljaar 2008-2009 een bedrag van 15 miljoen euro extra 
beschikbaar voor de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Dat 
heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW bekendgemaakt. 
 
De staatssecretaris kwam met het nieuws op een conferentie in Amersfoort over de 
maatschappelijke stages in het vo. Ze zei daar ook dat het geld vanaf volgend jaar 
wordt toegekend op basis van het aantal leerlingen per school. De Tweede Kamer 
had daarop aangedrongen na signalen uit het onderwijsveld.  
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Het extra geld betekent dat elke school die maatschappelijke stages organiseert, 
daarvoor een vergoeding krijgt van 136 euro per leerling, met een minimum van 
18.000 euro per school.  
 
Van Bijsterveldt zei ook dat de bureaucratie wordt aangepakt. Scholen die al 
maatschappelijke stages aanbieden, hoeven voor komend jaar niet opnieuw een 
schriftelijke aanvraag voor de tegemoetkoming in te dienen.  
Momenteel wordt proefgedraaid met de maatschappelijke stages in het voortgezet 
onderwijs. vanaf 2011 moeten de stages een vast onderdeel van het 
onderwijsaanbod zijn. 
 
 
Antispijbelbeleid moet in schoolgids 
 
Scholen moeten hun beleid over spijbelen en voortijdige schoolverlaters in hun 
schoolgids opnemen. Bovendien moet het bestuur in het jaarverslag duidelijk 
maken wat het heeft gedaan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs 
volgen. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW neemt dit advies over 
van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ). 
 
Van Bijsterveldt schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het verwarrend is dat 
de verantwoordelijkheid voor het toezicht op scholen om verzuim en uitval te melden 
nu nog bij de gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs ligt. Ze gaat in gesprek 
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om het toezicht 'eenduidig te 
beleggen'. 
 
In de brief staat verder dat er één digitaal loket komt voor het melden van verzuim en 
dat er één geldstroom komt voor leerplicht en de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie (RMC). Bovendien komt er één verantwoordingsrapportage. De 
verantwoordelijkheid voor de rapportages komt bij de afzonderlijke gemeenten te 
liggen. Van Bijsterveldt schrijft ook dat scholen de ouders nadrukkelijk bij het 
antispijbelbeleid moeten betrekken.   
 
De staatssecretaris heeft de brief mede namens haar collega Sharon Dijksma van 
OCW, minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin, minister Ernst Hirsch Ballin van 
Justitie en staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken gestuurd. 
 
De brief aan de Tweede Kamer staat op www.vosabb.nl (dossier school en 
omgeving).. 
 
 
Maatregelen tegen schooluitval missen doel 
 
Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) kan omlaag door meer aandacht 
te besteden aan individuele problemen binnen deze groep. Dat stelt de 
Rotterdamse Rekenkamer. 
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In een stad als Rotterdam verlaten meer dan 10.000 jongeren de school zonder 
diploma. De gemeente wil dat aantal verminderen, maar richt zich volgens de 
Rotterdamse Rekenkamer te veel op de beschikbaarheid van opleidingsplaatsen. In 
het rapport ‘Zonder diploma geen relaxed werk’ staat dat daardoor de 'niet-willers' en 
de 'niet-kunners' onvoldoende worden bereikt.  
 
Uit gesprekken die de Rotterdamse Rekenkamer met 54 vsv’ers voerde, kwam naar 
voren dat de meeste van hen hun opleiding hadden afgebroken vanwege individuele 
problemen. Het beleid om schooluitval tegen te gaan, moet zich daarom meer richten 
op de sociale omgeving van de doelgroep. Lees het rapport op www.vosabb.nl 
(dossier jeugdbeleid). 
 
 


