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'Met gemeenten meer onderwijspersoneel' 
 
Gemeenten kunnen scholen helpen bij het oplossen van personeelsproblemen. Het 
gaat daarbij om financiële regelingen of samenwerking op het gebied van 
combinatiefuncties. Op drie bijeenkomsten onder het motto 'Met gemeenten meer 
personeel in het onderwijs' worden deze mogelijkheden nader toegelicht. 
 
Twee staatssecretarissen spreken op de bijeenkomsten, omdat ze de samenwerking 
tussen scholen en gemeenten willen stimuleren. Het zijn Jetta Klijnsma van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en Marja van Bijsterveldt of haar collega Sharon Dijksma van 
Onderwijs.  
 
Gemeenten willen meer mensen aan het werk helpen, en scholen zitten te springen om 
personeel. Het nieuwe Wetsvoorstel Stimulering Arbeidsparticipatie (Stap) biedt beide 
partijen mogelijkheden. Het gaat dan met name om het aantrekken van ondersteunend 
onderwijspersoneel, zoals bijvoorbeeld conciërges, met behulp van loonkostensubsidies. 
Gemeenten hebben ook budget voor combinatiefuncties.  
 
In augustus 2008 bleek uit een panelonderzoek van het SBO dat van bijna 2500 
schoolbestuurders en schoolleiders ruim 80 procent onder voorwaarden interesse heeft 
voor ondersteuners via bijvoorbeeld participatieplaatsen en loonkostensubsidies. Verder 
heeft meer dan 60 procent interesse in combinatiefuncties. Toch worden de mogelijkheden 
onderbenut. Vandaar de informatie-ochtenden. 
 
Deze bijeenkomsten 'Met gemeenten meer personeel in het onderwijs' vinden plaats op 15 
januari in Eindhoven, op 29 januari in Arnhem en op 5 maart in Zwolle. De programma's en 
locaties staan op www.onderwijsarbeidsmarkt.nl. Daar staat ook informatie over diverse 
gemeentelijke regelingen en de helpdeskfunctie van het SBO.  
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De informatiedagen zijn bedoeld voor bestuurders, managers en personeelsfunctionarissen 
van het onderwijs en wethouders Onderwijs en Sociale Zaken, directeuren en 
medewerkers van gemeentelijke diensten. Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 
(SBO) uit Den Haag organiseert het geheel. 
 
 

Training 'Gesprekken met juridische risico's' 
 
Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij voor de VOS/ABB-training 'Gesprekken met 
juridische risico's' op woensdag 4 februari. De training wordt gehouden in de 
Sparrenhorst in Nunspeet.  
 
De training gaat over de juridische consequenties van lastige gesprekken met 
personeelsleden. Er komen gesprekstechnieken aan de orde die passen bij verschillende 
fasen in een juridisch (ontslag)traject. Het kan bijvoorbeeld gaan over disfunctioneren, een 
arbeidsconflict of plichtsverzuim.  
 
Na deze training gaat u met meer bagage de gesprekken met uw medewerkers in. U bent 
in staat om de juiste stappen te zetten in slechtnieuwsgesprekken. De training is bestemd 
voor (bovenschools) directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Als u aan de training op 4 februari wilt meedoen, is het raadzaam u snel online aan te 
melden via www.vosabb.nl. Voor eenzelfde training die in november werd gegeven, was 
het aantal aanmeldingen groter dan het aantal plaatsen.  
Uitgebreide informatie staat ook op www.vosabb.nl (tabblad training en advies). 
 
Informatie: Ankie Knijnenburg, 06-12928576, aknijnenburg@vosabb.nl  
 
 
 

Aanbod antivirusprogramma voor VOS/ABB-laptops 
 
Purchase IT heeft een exclusief aanbod van antivirussoftware voor leerlingen en 
personeel die via VOS/ABB een Acer-laptop kopen of al hebben aangeschaft.  
 
Op de Acer-laptops zit een tijdelijke versie van antivirussoftware. Zodra deze versie 
verloopt, kan de computer geïnfecteerd raken met schadelijke virussen. Het is dus zaak de 
laptop bijtijds van blijvende antivirussoftware te voorzien. Leverancier Purchase IT heeft 
namens VOS/ABB goede afspraken kunnen maken met G-DATA Software. De 
computerbeveligingsproducten van deze softwareleverancier zijn in 2007 en 2008 door de 
Consumentenbond beoordeeld als Beste Koop.  
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G-DATA Software biedt als enige een speciale laptopversie, inclusief een notebookslot. 
Om storing met andere antivirusprogramma's te voorkomen, spoort het programma van G-
DATA eerst oude virusprogramma's op en verwijdert deze, voordat het nieuwe programma 
wordt geïnstalleerd. Behalve antivirussoftware zitten in het pakket ook een personal 
firewall, een gegevenssafe (Topsecret), securitylock, backup en antispam / antiphishing-
software.  
 
Purchase-IT biedt het hele pakket aan voor slechts 51,80 euro inclusief btw en 
verzendkosten. De winkelwaarde bedraagt momenteel 69,75 euro (bijvoorbeeld bij 
Mediamarkt en Misco). Ook als u geen laptop van Purchase-It heeft (besteld), kunt u van 
dit aanbod van antivirussoftware gebruik maken. U kunt het bestellen door deze optie op 
het bestelformulier aan te vinken. Dat bestelformulier staat op www.purchase-
it.nl/scholierenlaptop. Meer informatie is daar ook te vinden. 
 
Inmiddels zijn via VOS/ABB ruim 500 laptops bij Purchase-IT besteld. Scholen die via hun 
bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen de Acer-laptop extra voordelig bestellen 
voor hun leerlingen en personeel.  
Meer informatie over het laptopproject van VOS/ABB en Purchase-IT op www.vosabb.nl 
(ledenservice>ledenvoordeel). 
 
 

Lerarenbeurs: nieuwe aanvraagronde 
 
Leraren kunnen van 12 januari tot en met 20 februari een beurs aanvragen voor een 
opleiding. De regeling geldt voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs en 
het middelbaar beroepsonderwijs. De Lerarenbeurs is bedoeld voor een bachelor- of 
mastersopleiding of een andere opleiding gericht op het verwerven van meer 
bekwaamheden.  
 
Voor de aanvraagronde in januari en februari is een beperkt aantal beurzen beschikbaar. 
Leraren die voor een beurs in aanmerking willen komen, moeten met hun opleiding 
beginnen tussen 1 februari en 1 oktober 2009. In de loop van 2009 komt er nog een 
aanvraagronde voor het schooljaar 2009-2010.  
 
De Lerarenbeurs voor scholing is een structurele regeling. Een leraar kan eenmaal in zijn 
of haar onderwijsloopbaan gebruikmaken van de beurs. De Lerarenbeurs vergoedt de 
kosten voor les- of collegegeld tot een maximum van 3500 euro per jaar. Ook biedt de 
lerarenbeurs een tegemoetkoming in de kosten voor studiemiddelen en reiskosten.  
Voor reguliere bachelor- of masteropleidingen geldt een subsidie voor maximaal drie jaar. 
Ook kan de werkgever een vergoeding krijgen voor vervanging tijdens studieverlof. Voor 
opleidingen gericht op het verwerven van extra bekwaamheden geldt de subsidie voor 
maximaal één jaar.  
Op de website van de IB-Groep, www.ib-groep.nl, staat meer informatie. 
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Wijzigingen ouderschapsverlof per 1 januari 
 
De Helpdesk van VOS/ABB krijgt de laatste tijd veel vragen over de wijzigingen van 
het ouderschapsverlof. Hieronder geeft eerstelijnsadviseur Myrna Houtman aan wat 
er verandert en wat dit betekent voor de cao's. Ook gaat ze in op de 
ouderschapsverlofkorting per 1 januari 2009. 
 
Het kabinet heeft het recht op onbetaald ouderschapsverlof verlengd van 13 weken naar 26 
weken. Dit zorgt er volgens het kabinet voor dat ouders werk en zorgtaken beter met elkaar 
kunnen combineren. De Tweede en vervolgens ook de Eerste Kamer zijn akkoord gegaan 
met deze wijziging (Staatsblad 565, 18 december 2008).  
 
Door deze uitbreiding van het wettelijke recht op ouderschapsverlof is het maximale bedrag 
van de ouderschapsverlofkorting hoger. Deze korting werd alleen toegepast als de ouder in 
het desbetreffende jaar inlegde in de levensloopregeling. Vanuit oogpunt van 
vereenvoudiging is deze koppeling per 1 januari 2009 losgelaten. De 
ouderschapsverlofkorting is daarmee volledig los komen te staan van de 
levensloopregeling.  
 
Wat betekent dit voor de cao’s? 
Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs werd er al meer ouderschapsverlof 
gegeven dan de wet voorschreef.  
 
* Primair onderwijs: 
Een werknemer heeft recht op 995 uur ouderschapsverlof, waarvan 415 uur betaald (55% 
doorbetaling) en 580 uur onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent dat in onderwijsland al 
wordt voldaan aan de wijziging die het kabinet heeft doorgevoerd. 
 
Alleen voor meerlingen is de regeling iets aangepast. Voor een drieling gold 995 uur 
ouderschapsverlof, waarvan 415 uur betaald en 580 uur onbetaald voor het eerste kind, 
voor het tweede en derde kind van de drieling elk 415 uur betaald verlof, dus totaal 1825 
uur, waarvan 1245 uur betaald ouderschapsverlof (55% doorbetaling) en 580 onbetaald 
ouderschapsverlof.  
Vanaf 1 januari 2009 wordt niet aan de voorwaarden voldaan van 26 weken volledig 
ouderschapsverlof. Dit betekent concreet dat de werknemer die nog geen onbetaald 
ouderschapsverlof heeft aangevraagd, alsnog recht krijgt op extra onbetaald 
ouderschapsverlof van 2 x 415 uur. De verwachting is dat dit in de CAO PO 2009 wordt 
aangepast.  
 
* Voortgezet onderwijs:  
Een werknemer heeft recht op 830 uur ouderschapsverlof, waarvan 415 uur betaald (55% 
doorbetaling) en 415 onbetaald ouderschapsverlof. Bij een meerling is dit aantal 
verdubbeld, dus bij een tweeling heeft men recht op 830 uur betaald (55%) en 830 
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onbetaald verlof.  
 
Deze regeling voldoet aan de nieuwe 26 wekennorm. Er hoeft geen wijziging van de CAO 
VO plaats te vinden.  
 
Wat is de ouderschapsverlofkorting per 1 januari 2009? 
De ouderschapsverlofkorting bedraagt met ingang van 1 januari 2009 de helft van het 
minimumloon per opgenomen ouderschapsverlofuur. Dat komt in het jaar 2009 neer op een 
bedrag van € 3,99 per opgenomen uur. Een werknemer kan vanaf 2009 in een 
kalenderjaar maximaal aanspraak maken op 26 weken ouderschapsverlof, ofwel 26 weken 
x 36,86 uur x € 3,99 = € 3823,86. Of dit betaald of onbetaald ouderschapsverlof is, maakt 
niet uit.  
De ouderschapsverlof kan niet hoger zijn dan het jaarloon in 2008 min het jaarloon in 2009 
(vereiste van de Belastingdienst) en dient aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. 
  
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 

Humorworkshop op terugkomdag basisleergang P&O 
 
 
Voor alle deelnemers van de vier basisleergangen P&O organiseert VOS/ABB op 15 
januari een terugkommiddag. Onderdeel van deze middag is een workshop over 
humor in het onderwijs. 
 
De workshop die wordt verzorgd door bureau Jobtraining en Consultant, stelt humor en 
creativiteit in de organisatie centraal. Humor kan de creativiteit en de flexibiliteit van 
mensen bevorderen, wat gunstig is voor het oplossen van problemen. Bovendien kan 
humor stress verminderen. Bij de workshop hoort een boekje, waarin wordt ingegaan op 
wat u binnen uw organisatie met humor kunt bereiken.  
 
De terugkommiddag bevat meer dan humor alleen. VOS/ABB-adviseur Paul Janssen gaat 
in op het laatste nieuws over het Convenant LeerKracht. De middag wordt besloten met 
een drankje, waarbij u met uw medecursisten kunt napraten.  
 
De terugkommiddag wordt gehouden in Regardz La Vie in Utrecht van 13.30 tot 17 uur. Er 
zijn voor de ex-cursisten geen kosten aan verbonden.  
 
Mail uw aanmelding naar Kitty Dolman, kdolman@vosabb.nl. Vermeld daarbij uw naam, de 
naam van uw school en uw e-mailadres. 
 
Informatie: Ankie Knijnenburg, 06-12928576 of aknijnenburg@vosabb.nl  
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Bijscholing voor Utrechtse vmbo-docenten 
 

 
Het ministerie van OCW investeert 1,3 miljoen euro in de bijscholing van ruim 300 
vmbo-docenten in Utrecht. De bijscholing richt zich op rekenen, taal en burgerschap. 
 
Het project Meesterdocent is een gezamenlijk initiatief van de Utrechtse schoolbesturen die 
vmbo-scholen onder zich hebben. Alle vmbo's in de stad Utrecht doen eraan mee.  
 
Directeur Bart Engbers van het bij VOS/ABB aangesloten Vader Rijn College in de wijk 
Overvecht legt in het Algemeen Dagblad uit dat alle docenten een behoorlijk niveau 
moeten hebben voor de drie 'ankervakken' rekenen, taal en burgerschap. Alleen dan wordt 
voor iedereen helder welke problemen vmbo-leerlingen kunnen tegenkomen op reken- en 
taalgebied. Dat geldt ook voor burgerschap. 'Leerlingen moeten leren hoe de samenleving 
in elkaar zit: dat we in een democratie leven, en wat dat inhoudt', aldus Engbers in het AD.  
 
De training voor de Utrechtse vmbo-docenten wordt ontwikkeld door de Hogeschool 
Utrecht, de Theo Thijssen Academie en de Marnix Academie (beide pabo's). 
 
 
 

Conferentie over policy governance 
 
'Policy Governance in management' is de titel van een conferentie op 3 februari in 
Nieuwegein voor schoolleiders- en bestuurders in het primair en voortgezet 
onderwijs. Op die dag staat het Policy Governance-model van John Carver centraal.  
 
Het Policy Governance-model van Carver wordt steeds meer toegepast door besturen en 
toezichthouders in onderwijsorganisaties. Leidinggevenden in het primair en voortgezet 
onderwijs kunnen ook baat hebben bij de principes van dit model. Zij komen in hun 
beroepspraktijk vergelijkbare vraagstukken tegen op het gebied van aansturing en 
verantwoording. Om die reden kan Policy Governance een welkome aanvulling zijn op hun 
repertoire, vinden de vijf organisaties die de conferentie organiseren. Dat zijn de Algemene 
Vereniging van Schoolleiders, CPS, Maas Bestuursvraagstukken, Infinite Financieel en 
H.E. van Ravestein Consultancy. 
 
Inhoud conferentie 
De conferentie biedt leidinggevenden en stafleden in het primair en voortgezet onderwijs 
mogelijkheden om de leidinggevende capaciteiten en de keuze van het 
managementinstrumentarium uit te breiden of te herijken. Het programma op 3 februari 
wordt ingeleid door Eric Craymer, hoofdbestuurslid van de International Policy Governance 
Association. Craymer werd door dr. John Carver persoonlijk opgeleid en geldt als een van 
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dé experts op het gebied van Policy Governance. Verder worden zeven workshops 
aangeboden in drie sessies. 
 
Voor wie 
De conferentie 'Policy Governance in management' is bedoeld voor colleges van bestuur, 
bovenschools management en schooldirecteuren in het primair onderwijs en colleges van 
bestuur, rectoren, locatiemanagement/middenmanagement werkzaam in het voortgezet 
onderwijs en voor stafleden in beide sectoren. 
 
Informatie bij de AVS, Carine Hulscher-Slot, e-mail c.hulscher@avs.nl, www.avs.nl. De 
inschrijving wordt verzorgd door CPS Academie: (033) 453 43 03, e-mail: 
academie@cps.nl. 
 
 
 

Vacatures (2) 
 
Directeur obs in Ede 
Teamleider/controller openbaar onderwijs Lelystad 
 
Nadere informatie over de vacatures vindt u in de advertenties op www.vosabb.nl, op de 
homepage (personeel gezocht) of bij ledenservice>vacaturebank. 
 
 
 
 
 
 
 


