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VOS/ABB biedt petitie aan op 9 september 
 
Namens 400.000 schoolkinderen gaat VOS/ABB op 9 september de petitie voor 
een beter binnenmilieu aan de Tweede Kamer aanbieden. Daarbij zijn kinderen 
van obs De Paperclip in Krimpen aan den IJssel aanwezig, die met mondkapjes 
laten zien hoe de atmosfeer in de meeste scholen is: niet te harden! Heeft u de 
petitie nog niet getekend? Het kan nog tot en met 8 september! 
 
De petitie ‘Muffe lokalen: kabinet, doe er wat aan!’ is te zien als een noodkreet aan 
de Tweede Kamer. Vrijwel alle scholen in Nederland kampen met muffe lucht in de 
lokalen, maar de schoolbesturen hebben geen geld voor goede ventilatiesystemen. 
Ook de gemeenten, die voor de onderwijshuisvesting moeten zorgen, hebben hier 
geen budget voor. Er is dringend geld nodig om de Nederlandse scholen op te 
frissen!  
 
De afgelopen periode werd de petitie honderden keren online ondertekend: door 
schoolleiders, schoolbestuurders, leerkrachten én bezorgde ouders. Bij elkaar 
vertegenwoordigen zij circa 400.000 schoolkinderen, die allemaal les krijgen in muffe 
lokalen en daardoor minder presteren.  
 
Dit is geen probleem van grote steden: de reacties kwamen uit het hele land, ook uit 
het Groningse Winsum en uit Flevoland. Het is evenmin een probleem van oude 
gebouwen: zelfs in de nieuwste schoolgebouwen is vaak bezuinigd op de 
ventilatiesystemen. En het probleem speelt zowel in het primair als in het voortgezet 
onderwijs. Dat blijkt uit de vele reacties. Schoolleiders en bestuurders zijn zich zeer 
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bewust van het probleem en doen alle moeite om hun gebouwen op te frissen, maar 
er is simpelweg niet genoeg budget. Daar moet echt wat aan gedaan worden.  
 
Heeft u de petitie nog niet ondertekend? Het kan nog tot en met 8 september. Want 
elke steunbetuiging gaat mee naar Den Haag, en elke handtekening telt.  
Op 9 september om 13 uur is de delegatie van VOS/ABB met een delegatie 
schoolkinderen in Den Haag, om aandacht te vragen voor dit probleem.  
  
 

Reacties muffe-luchtpetitie blijven binnenstromen! 

Vlak voor de aanbieding van de muffe-luchtpetitie van VOS/ABB stromen de 
digitale handtekeningen nog binnen. Inmiddels hebben rond de 800 mensen de 
petitie ondertekend.  

Het zijn schoolleiders, schoolbestuurders, leerkrachten en bezorgde ouders, die met 
elkaar honderdduizenden leerlingen vertegenwoordigen. 

Hebt u de petitie nog niet ondertekend? Het kan nog tot dinsdagochtend, online op 
de website www.vosabb.nl.  

 
Eindrapport Adviesgroep vmbo gepresenteerd 
 
De Adviesgroep vmbo heeft dinsdag haar eindrapport overhandigd aan 
staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. In het rapport staan vier 
'vensters' centraal om het vmbo te verbeteren. 
 
In het eerste venster wordt een intensivering van loopbaanoriëntatie en -
begeleiding bepleit.  Die moet volgens de adviesgroep 'uit de periferie van het vmbo' 
worden gehaald. De leerloopbaan moet uitgangspunt worden, waarbij volgens de 
adviesgroep schooloverstijgende samenwerking belangrijk is. 
 
Het tweede venster gaat in op de vmbo-programmering in relatie tot de onderbouw 
en het vervolgonderwijs. De programmering zou eenvoudiger moeten worden 'door 
een combinatie van een beperkt aantal kernprogramma's met ruimte voor 
keuzeprogramma's'. 
 
De adviesgroep pleit in het derde venster voor een betere kwaliteitsbewaking. Er zou 
een landelijke examinering van kernprogramma's moeten komen. De 
keuzeprogramma's zouden regionaal geëxamineerd moeten worden. 
 
Het vierde en laatste venster gaat over de versterking van de schakelfunctie van de 
theoretische leerweg en de verbetering van de doorstroommogelijkheden naar mbo 
en havo. De verplichtingen in dit kader zouden moeten worden teruggebracht tot 
'essenties', zodat er meer ruimte ontstaat om leertrajecten te laten aansluiten op 
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vervolgopleidingen. 
 
De Adviesgroep vmbo heeft naast het eindrapport ook de eenmalige uitgave VMBO! 
uitgebracht. Het eindadvies en de eenmalige uitgave kunt u bekijken op 
www.vosabb.nl. Namens VOS/ABB zat senior adviseur Betty Smits-van Sonsbeek in 
de Adviesgroep vmbo. 
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl  
 
 
Maatschappelijke stages: 12 miljoen extra 
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor 
regionale pilots met maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Dat 
heeft ze vorige week bekendgemaakt op het Kadinsky College in Nijmegen. 
Er worden 21 pilots uitgevoerd, waaraan in totaal circa 275 scholen deelnemen. De 
pilots zijn bedoeld om scholen en organisaties die stages aanbieden van elkaar te 
laten leren, zodat de invoering van de maatschappelijke stage in het vo in 2011 goed 
verloopt. 
 
Eerder maakte de staatssecretaris al bekend dat ze 15 miljoen euro beschikbaar zou 
stellen aan scholen die maatschappelijke stages aanbieden, maar niet aan de pilot 
meedoen. Van Bijsterveldt voorspelde in Nijmegen, bij de opening van het vo-
schooljaar, dat de maatschappelijke stage 'het meest populaire vak op school' wordt.  
 
De lijst met de scholen die aan de pilot deelnemen, staat in de rechterkolom bij dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier onderwijs). 
 

Imago en identiteit: cursusaanbod VOS/ABB 

VOS/ABB biedt verscheidene workshops en cursussen aan waarin imago en 
identiteit centraal staat. Het aanbod wordt deels verzorgd door het 
Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB. 

Consultant Ankie Knijnenburg van VOS/ABB: 'In gesprekken die we voeren met 
scholen en besturen hoorden we dat veel bestuurders en managers grote 
belangstelling hebben voor de identiteitsvraagstukken in het openbaar onderwijs. Dat 
pakken we dus op.' 
 
VOS/ABB heeft het onderstaande aanbod ontwikkeld: 
 
* Werkconferentie en studiedagen over de ontwikkeling van de openbare identiteit.  
* Burgerschap en sociale integratie: werken met de dynamiek van interculturele 
groepen.  
* Een groeiend leerlingaantal door een krachtige profilering 
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* Driedaagse leergang marketing voor niet-marketeers (po) 
* Aan de slag met communicatie in het primair onderwijs 
* Profileer uw school: maak een film! 
 
Meer in de brochure 'Opleidingen en trainingen' 
 
Informatie: Ankie Knijnenburg, 06-12928576, aknijnenburg@vosabbconsulting.nl  

 

Jasper van Dijk (SP) stelt artikel 23 ter discussie 

SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt op het weblog van dagblad Trouw artikel 23 
over de vrijheid van onderwijs ter discussie. Hij pleit voor 'algemene scholen' 
die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Het weblog van Van Dijk op www.trouw.nl  is een reactie op het pleidooi van 
stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart om op openbare 
scholen islamlessen te introduceren. Van Dijk noemt dat idee 'eenzijdig', omdat 
Marcouch niet pleit voor bijvoorbeeld lessen in humanisme op bijzondere scholen. 
 
Het SP-Kamerlid stelt voor om in het kader van de discussie over het voorstel van 
Marcouch artikel 23 van de Grondwet ter discussie te stellen. 'Is het niet beter om te 
pleiten voor 'algemene scholen', waar alle kinderen welkom zijn? Waar aandacht 
wordt besteed aan álle geestelijke stromingen, zonder één stroming te 
bevoordelen?', aldus Van Dijk.  
 
Op het VOS/ABB-jubileumcongres op donderdag 2 oktober zal stadsdeelvoorzitter 
Marcouch aanwezig zijn om zijn visie op de rol van het openbaar onderwijs toe te 
lichten.  Leden van VOS/ABB kunnen gratis met speciale bussen naar het congres in 
Laren. Nog niet opgegeven voor de VOS/ABB Openbaar Onderwijs 
Ontmoetingstour? Het kan nog via www.vosabb.nl.  Oud-minister Pieter Winsemius 
zal ook op het VOS/ABB-jubileumcongres aanwezig zijn. Gastheer is Edwin Rutten. 
Deelname aan het congres is voor leden van VOS/ABB gratis. 
 
 
Onderwijsraad: 'Zet in op open leermiddelen' 
 
Het onderwijs moet meer gebruik gaan maken van open, digitale leermiddelen. 
Dat vindt de Onderwijsraad, die deze week het advies 'Onderwijs en open 
leermiddelen' aan de Tweede Kamer presenteerde. 
 
Volgens de Onderwijsraad is nu het moment aangebroken om het gebruik en de 
ontwikkeling van open leermiddelen een impuls te geven. Docenten zijn 
tegenwoordig meer en meer bereid om gebruik te maken van de innovatieve 
mogelijkheden van ict. Zij kunnen deze open digitale leermiddelen zelf arrangeren, 
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aanvullen of veranderen. Dit versterkt volgens de Onderwijsraad de vakinhoudelijke 
en didactische professionaliteit van de leraar.  
 
Neveneffect van een grotere inzet van ict kan zijn dat het beroep van leraar 
aantrekkelijker wordt voor jongere generaties Daarnaast wordt het onderwijs op deze 
manier meer op maat, interactiever, actueler en aantrekkelijker en dat komt de 
kwaliteit ten goede.  
 
De overheid kan deze ontwikkelingen stimuleren door als voorbeeld een open 
leergang voor een kernvak te laten maken voor 3-18-jarigen, maar ook door good 
practices te ondersteunen. De Ondewijsraad adviseert verder een werkgroep in te 
richten, die een sturende en ondersteunende rol speelt op juridisch, 
bedrijfseconomisch en onderwijskundig terrein.  
 
Lees het volledige advies van de Onderwijsraad, “Onderwijs en open leermiddelen’ of 
de samenvatting op www.vosabb.nl (dossier politiek). De publicatie is ook te 
bestellen op www.onderwijsraad.nl.    
  
  
Onderzoek naar brede vo-scholen 
 
De Universiteit Maastricht gaat onderzoek doen naar brede scholen in het 
voortgezet onderwijs. Het onderzoek maakt deel uit van een 
onderzoeksprogramma dat zich richt op de steden. 
 
Het concept van de brede school is tot nu toe vooral geland in het primair onderwijs. 
Het voortgezet onderwijs kent wel brede scholen, maar het zijn er nog niet veel. De 
ervaringen met brede scholen zijn over het algemeen positief: de leerprestaties en de 
kwaliteit van het onderwijs gaan vooruit. Het ministerie van OCW ziet het concept als 
een middel om sociale achterstanden te verminderen.  
 
Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht maakt deel 
uit van het onderzoeksprogramma 'Kennis voor krachtige steden' onder regie van het 
Nicis Institute. Speerpunt van dit programma is het thema Onderwijs & Arbeidsmarkt 
met als belangrijkste onderdeel de brede school in het voortgezet onderwijs.  
 
Andere onderzoeksterreinen van 'Kennis voor krachtige steden' zijn voorschoolse 
educatie, voortijdig schoolverlaten, re-integratie op de arbeidsmarkt en dynamiek van 
de stedelijke arbeidsmarkt. 
 
  
VO-raad wil minder bemoeizucht van politiek 
 
De politiek moet zich minder bemoeien met het onderwijs. Dat vindt voorzitter 
Sjoerd Slagter van VO-raad. Hij kwam met zijn pleidooi in zijn toespraak op een 
bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar. 
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'Kies voor de dialoog met de scholen in plaats van de monoloog van regelgeving', 
aldus Slagter. Op de bijeenkomst in Utrecht waren, naast staatssecretaris Marja van 
Bijsterveld van OCW, bestuurders, schoolleiders en  docenten aanwezig.   
  
Het eenrichtingsverkeer vanuit Den Haag roept volgens Slagter steeds meer verzet 
op. Als voorbeelden noemde hij de regelgeving rond de minimale onderwijstijd en de 
zogenoemde gratis schoolboeken. Andere voorbeelden die Slagter noemde, zijn de 
maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs en de nadruk die de politiek legt 
op taal en rekenen.  
 
De politiek moet volgens Slagter meer gebruik maken van de expertise van de 
scholen zelf. Het onderwijs is volgens hem niet gebaat bij 'versleten ideeën over 
regelgeving van bovenaf'. 
 
 
Geweld op scholen blijft op zelfde niveau 
 
Het aantal geregistreerde geweldsincidenten in het voortgezet onderwijs is in 
het afgelopen schooljaar toegenomen tot ruim 8500, maar het aantal incidenten 
per school bleef nagenoeg gelijk. Dat meldt het registratieprogramma IRIS. 
IRIS registreert sinds 2002 het aantal geweldsincidenten in het onderwijs. In het 
schooljaar 2007-2008 werkten ruim 300 vo-scholen met het registratiesysteem, dat 
bedoeld is voor incidenten als diefstal, vernielingen, vechtpartijen en pesten.  
Registratie voorkomt geen incidenten, maar geeft volgens IRIS wel een beeld van 
wat zich afspeelt in en om de school. Mede op basis van de registratie kunnen 
scholen de eigen veiligheidssituatie analyseren, verbanden leggen en trends 
ontdekken.  
 
Het aantal geregistreerde incidenten nam vorig schooljaar toe tot ruim 8500, maar 
omdat het aantal scholen dat met IRIS werkt toenam, bleef het aantal meldingen per 
school met 42 nagenoeg gelijk.  
 
De lijst met incidenten wordt net als voorgaande jaren aangevoerd door 
vechtpartijen, diefstal, bedreiging en vernieling. Het aantal vechtpartijen nam toe met 
2 procent, terwijl het aantal diefstallen voor het derde opeenvolgende jaar met 2 
procent afnam. Het percentage pestincidenten bleef gelijk.  
 
Scholen geven na een incident meestal een waarschuwing, gevolgd door schorsing 
en verwijdering uit de les. Deze laatste aanpak liet een opmerkelijke stijging zien: het 
percentage lesverwijdering steeg van 5 naar 9 procent. In 4 procent van de 
incidenten werd een taakstraf gegeven. 
 
 
Zij-instromers gewaardeerd, maar wel duur 
 
Scholen vinden dat ze te veel tijd en geld kwijt zijn aan zij-instromers. Toch 
worden deze werknemers gezien als een aanwinst voor het onderwijs. Dat blijkt 
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uit onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 
(SBO). 
 
Uit het onderzoek 'Het managen van verwachtingen', dat werd uitgevoerd door 
Bureau Astri, komt naar voren dat zij-instromers over het algemeen in het onderwijs 
blijven werken. Degenen die dat niet doen, vertrekken doorgaans aan het begin van 
hun onderwijscarrière. De reden voor hun vertrek is meestal dat ze de combinatie 
van werk en opleiding te zwaar vinden. 
 
SBO-directeur Freddy Weima meldt op de website van zijn organisatie dat zij-
instromers vooral worden gewaardeerd vanwege hun levenservaring en 
gedrevenheid. Tegelijkertijd geven veel scholen aan dat zij-instromers over het 
algemeen een wel erg forse investering vergen. De vergoeding die scholen daarvoor 
krijgen, is volgens hen vaak onvoldoende. 
 
In het primair en voortgezet onderwijs werken tussen de 4000 en 5000 zij-instromers. 
Het onderzoek ‘Het managen van verwachtingen’ kunt u inzien op www.vosabb.nl 
(dossier financiën). 
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Directeuren en medewerker stafbureau Giethoorn 
Algemeen directeur in Zuid-Kennemerland 
Directeur obs in Enkhuizen 
Adviseur bedrijfsvoering VOS/ABB 
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