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Programma van ontmoetingstour VOS/ABB-congres 
 
Het programma van de Openbaar Onderwijs Ontmoetingstour naar het 
jubileumcongres van VOS/ABB op 2 oktober in Singer Laren is bekend. De 
authentieke schoolbussen vertrekken vanaf drie plaatsen in het land. 
Onderweg gaan ze langs bij scholen die laten zien hoe zij aan hun openbare 
identiteit werken. Leden van VOS/ABB kunnen gratis mee! 
 
Als u zich nog niet hebt aangemeld voor een van de ontmoetingstours, kunt u 
dat alsnog doen via het online aanmeldformulier op de website www.vosabb.nl 
 
U krijgt gratis een geheel verzorgde dag die in het teken staat van het openbaar 
onderwijs. VOS/ABB zorgt voor ontbijt in de bussen, die 's ochtends vertrekken van 
de stations Apeldoorn, Alkmaar en Eindhoven. U komt rond 13 uur aan bij het 
VOS/ABB-congres in Singer Laren, waar de lunch voor u klaarstaat. Het congres 
staat in het teken van het tienjarig bestaan van VOS/ABB. 
 
Apeldoorn-Zwolle-Harderwijk 
De bus die om 07.30 uur vertrekt van station Apeldoorn gaat eerst naar Zwolle. Daar 
wordt een bezoek gebracht aan sbo De Sluis. Deze school die onder het bestuur 
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) valt, heeft als motto 'Samen zetten we 
de schouders eronder'. U wordt ontvangen door directeur Eise Eizenga. 
 
Van Zwolle vertrekt de bus naar Harderwijk, waar u een bezoek brengt aan RSG 
Slingerbos Levant. Algemeen directeur Fred Timmermans laat u zien hoe de 
openbare identiteit gestalte krijgt in het voortgezet onderwijs in een regio waar van 
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ouds de protestants-christelijke scholen een sterke positie hebben.  
 
Eindhoven-Helmond-Soest 
De ontmoetingsbus die om 8 uur 's ochtends uit Eindhoven vertrekt, gaat eerst naar 
het Jan van Brabant College in Helmond. Gastvrouw is directeur Corrie Pepping van 
de vestiging Molenstraat. Het Jan van Brabant College is een openbare school 
midden in het van oorsprong katholieke Brabant. 
 
Vervolgens gaat u met de bus naar openbare basisschool De Egelantier in Soest, 
waar u wordt ontvangen door directeur Marijke Kemp. Zij heeft, tevens als directeur 
van obs De Buut, de openbare identieit ingezet om haar scholen met succes van de 
andere scholen in Soest te onderscheiden.  
 
Alkmaar-Enkhuizen-Kampen 
De VOS/ABB-ontmoetingsbus in Alkmaar vertrekt rond 07.30 uur naar Enkhuizen, 
waar u te gast bent bij de Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost 
(SOOWFO). Deze stichting versterkt met ondersteuning van VOS/ABB het imago 
van het openbaar onderwijs in Enkhuizen en omgeving. 
 
Van Enkhuizen gaat de bus via Lelystad naar het Almere College in Kampen. Rector 
Gerdien Brinkman laat zien wat deze openbare school in een van oorsprong streng 
protestants-christelijk gebied verstaat onder de term 'ontmoetingsschool'.  
 
Singer Laren 
De ontmoetingsbussen komen alledrie rond 13 uur aan bij Singer Laren. Na de lunch 
begint het VOS/ABB-jubileumcongres. Speciale gasten zijn staatssecretaris Sharon 
Dijksma van OCW, stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart 
en oud-minister Pieter Winsemius. Dagvoorzitter is acteur, zanger en kinderheld 
Edwin 'Ome Willem' Rutten. 
 
Hebt u zich nog niet voor het congres aangemeld? Dat kan alsnog! U kunt in het 
aanmeldformulier voor het congres meteen aangeven of u mee wilt met een van de 
Openbaar Onderwijs Ontmoetingsbussen. U kunt zich ook telefonisch of per mail 
opgeven bij Anna Schipper: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl  
 
Op de website www.vosabb.nl staat uitgebreide informatie over het VOS/ABB-
jubileumcongres. 
 
 
 
Al 90.000 leerlingen in Inkoopcollectief Lesmateriaal 
 
Al 27 schoolbesturen met 90.000 leerlingen hebben zich aangemeld voor het 
Inkoopcollectief Lesmateriaal, een project van VOS/ABB en Pro Mereor. 
Scholen kunnen zich nog aansluiten tot 1 oktober. Via dit project kopen de 
scholen gezamenlijk boeken in, waarbij de Europese aanbesteding door Pro 
Mereor wordt gedaan.  
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Op 1 oktober begint de procedure van de Europese aanbesteding. Pro Mereor houdt 
voor die datum nog twee voorlichtingsmiddagen voor geïnteresseerde vo-scholen in 
haar eigen kantoor in Arnhem. "We merken dat veel scholen er nog mee bezig zijn, 
maar er is geen tijd meer om hen allemaal persoonlijk te bezoeken", zegt 
projectleider Kasper van Pinxteren van Pro Mereor. "Daarom hebben we deze 
middagen bij ons op kantoor georganiseerd, waar geïnteresseerden welkom zijn om 
hun vragen te stellen".  
 
Deze open middagen zijn op woensdag 24 en maandag 29 september vanaf 15 uur, 
op het adres Burgemeester Weertsstraat 69a, 6814 HM in Arnhem.  
Hoe meer scholen meedoen in het Inkoopcollectief, hoe groter de inkoopkracht en 
hoe voordeliger de contracten kunnen worden afgesloten. Om te voorkomen dat 
alleen de grootste aanbieders van schoolboeken mee kunnen bieden, wordt de 
aanbesteding verdeeld over vijf regio's. Zo krijgen ook regionale boekenleveranciers 
de kans om een bod uit te brengen.  
 
Pro Mereor begeleidt alle deelnemende scholen bij de aankoop van hun boeken en 
ander materiaal. Van Pinxteren verwacht de komende weken nog veel 
aanmeldingen. Veel scholen hebben de informatiebijeenkomsten van de Taskforce 
Gratis Schoolboeken bijgewoond en zoeken nu de beste manier om de boeken aan 
te besteden. Het Inkoopcollectief van VOS/ABB en Pro Mereor biedt de scholen 
zowel gemak als voordeel.  
 
Meer informatie over het Inkoopcollectief op www.vosabb.nl  (dossier schoolboeken). 
 
 

De juridische kant van arbeidsongeschiktheid 

De VOS/ABB-training 'Arbeidsongeschiktheid - de juridische kant' is voor 
december volgeboekt. Er is nog plaats voor de training die in april 2009 wordt 
gegeven, maar hier zijn ook al veel aanmeldingen voor binnen. Als u aan deze 
training wilt deelnemen, is het raadzaam u snel aan te melden. 

Het is al vervelend genoeg als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Dat  
brengt emotionele en organisatorische problemen met zich mee, maar er zijn ook 
ingrijpende juridische consequenties. Daarom is het voor uw organisatie van groot 
belang dat u weet hoe u moet handelen. 
 
VOS/ABB-advocaat Erik Brouwer, die gespecialiseerd is in arbeids- en 
onderwijszaken, geeft u in de training 'Arbeidsongeschiktheid - de juridische kant' 
inzicht in de juridische aspecten van het ziektetraject. Hij weet precies wat u beter 
niet en wat u juist wel moet doen. 
 
De belangstelling voor deze training is erg groot. De training die in december wordt 
gegeven, zit vol. Er is nog wel plaats voor de training op 2 april 2009, maar ook hier 
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komen de aanmeldingen al voor binnen.  
 
Wilt u aan de training in april meedoen? Kijk op www.vosabb.nl voor nadere 
informatie (dossier juridische zaken of tabblad training en advies). Daar kunt u direct 
inschrijven.  

Informatie: Erik Brouwer, 0348-404819, ebrouwer@vosabbconsulting.nl  

 

Functiemix voor veel managers nog toekomstmuziek 

Gemiddeld 85 procent van de managers weet niet hoe zij de functiemix en 
daarmee meer hogere functies voor leraren gaan realiseren. Dit blijkt uit een 
panelonderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). 

Het SBO voerde het onderzoek uit naar aanleiding van het Convenant LeerKracht en 
de professionalisering van leraren. Er werkten bijna 1100 schoolleiders, managers en 
P&O-functionarissen in het primair, voortgezet en middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs aan mee. Vooral in het primair onderwijs weten veel managers nog 
niet wat ze met de functiemix aan moeten.  

De functiemix gaat over de verdeling van leraren over de salarisschalen. Op iedere 
school zouden volgens het convenant voor leraren meer functies met hogere 
salarisschalen moeten worden gecreëerd. Dat betekent dat scholen meer leraren 
moeten laten doorstromen naar hogere functies of dat ze meer hoog gekwalificeerde 
leraren moeten aantrekken.  Kijk op www.vosabb.nl (dossier werkgeverszaken) voor 
het panelonderzoek en meer informatie over de functiemix. 

 
Jubileumnummer van Over Onderwijs is uit 
 
Het jubileumnummer van Over Onderwijs is uit. Dit extra dikke nummer is ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van VOS/ABB in een feestelijk jasje 
gestoken. De special van acht pagina's gaat over de ontwikkeling die VOS/ABB 
in tien jaar heeft doorgemaakt. Daarnaast zijn er weer veel actuele- en 
achtergrondverhalen. 
 
In de special artikelen over de Helpdesk, die meer dan 40.000 vragen heeft 
beantwoord, en de onderwijsjuristen, die het almaar drukker krijgen. Directeur Theo 
Hooghiemstra gaat in op de toekomst van VOS/ABB. 
 
Verder in deze Over Onderwijs een verhaal over de muffe-luchtpetitie, die inmiddels 
met al uw handtekeningen aan de Tweede Kamercommissie VROM is aangeboden. 
"Deze noodkreet moeten de Kamerleden nu toch wel serieus nemen", concludeert 
directeur Hooghiemstra in zijn commentaar.  
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Ook in dit nummer een gesprek met Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van 
Amsterdam-Slotervaart, die regelmatig in het nieuws is. Hij blikt vooruit op zijn 
optreden op het jubileumcongres van VOS/ABB op 2 oktober.  
 
Een ander artikel gaat in op het opmerkelijke pleidooi van Jaap Slob, directeur vmbo 
van Het Westeraam in Elst, voor afschaffing van het vmbo-examen. Hij komt op dat 
idee omdat juist op het moment van overgang van vmbo naar mbo veel scholieren 
uitvallen. "Haal dat tijdrovende examengebeuren er tussenuit, dan wordt de route 
vmbo-mbo een doorlopende leerweg", aldus Slob.  
 
Verder in dit extra dikke nummer:  
* Loten mocht op Gymnasium Haarlem 
* Basisschool in Kampen heeft snel succes met nieuwe naam  
* Voordelige laptop voor leerlingen en personeel 
* De kansen van mpv (meervoudig publieke verantwoording) 
* De gelukkigste klassen: ze zijn gevonden 
* De strijd van het openbaar onderwijs in katholiek Limburg 
* Een jubilerend schoolgebouw in Purmerend 
* Vijf vragen voor het Coenecoop College in Waddinxveen 
* De vernieuwing van een basisschool in Maassluis 
* De International School in Eindhoven  
 
Het blad Over Onderwijs is op woensdag 17 september bij de leden op de mat 
gevallen. Niet ontvangen? Bel dan met VOS/ABB, tel. 0348-405298, of bekijk het 
blad op de website. 
 
 
Sterke profilering door juiste communicatie 
 
Steeds meer scholen maken gebruik van de in company-adviestrajecten die 
VOS/ABB aanbiedt op het gebied van imago, profilering en communicatie.  
 
De kwaliteit van uw onderwijs is dik in orde, toch trekt uw school niet het gewenste 
aantal leerlingen. Dat kan te maken hebben met de niet optimale profilering van uw 
organisatie. Ouders en leerlingen kiezen tegenwoordig niet meer automatisch voor 
een school, ze zijn kritische klanten! 
 
Met een goede profilering en communicatiestrategie kunt u het imago van uw 
onderwijsorganisatie verstevigen. U zult merken dat dit positief effect heeft op de 
belangstelling voor uw school en in het verlengde daarvan op het leerlingenaantal.  
 
VOS/ABB biedt aan steeds meer scholen in het primair en voortgezet onderwijs een 
in company-training aan om de profilering en het imago met de juiste communicatie 
te versterken. Kijk op www.vosabb.nl  (dossier identiteit en imago of tabblad training 
en advies) voor meer informatie over deze in company-training. 
 
Informatie: Ronald Dolfing, 06-22939687, rdolfing@vosabbconsulting.nl  
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Vervolgonderzoek naar medezeggenschap 
 
Het Nijmeegse onderzoeksbureau ITS voert onderzoek uit naar de kwaliteit van 
de medezeggenschap in het onderwijs.  
 
Het is een vervolg op eerder onderzoek naar de invoering van de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). De resultaten van dat onderzoek zijn 
samengebracht in het boekje 'Van een kabbelend beekje naar een bruisende 
waterval?' . 
 
De projectgroep WMS, waarin VOS/ABB is vertegenwoordigd, vraagt uw 
medewerking om ook aan het nieuwe onderzoek mee te werken. Dat kan door online 
een enquête in te vullen. De link staat op www.vosabb.nl in dit bericht (dossier 
medezeggenschap). 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
 
Haagse scholen werven onder eigen leerlingen 
 
Ruim veertig scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving 
organiseren gezamenlijk een evenement om hun eigen leerlingen te 
interesseren voor een loopbaan in het onderwijs. De scholen doen dat omdat 
ze in 2012 al een tekort van 190 docenten voorzien. In 2015 loopt dat tekort 
naar verwachting op tot 380. 
 
De scholen nodigen hun eigen leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo uit voor een 
feestelijke oriëntatiemarkt op 3 oktober in Theater aan het Spui. Daar wordt 
informatie gegeven over het leraarsberoep en de lerarenopleidingen in de regio. De 
dag wordt aangekleed met een verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar. De 
drie genomineerde docenten zijn door de leerlingen voorgedragen en zij hebben 
ieder een wervende commercial voor het leraarsberoep gemaakt, die natuurlijk op de 
informatiemarkt wordt vertoond.  
 
Het is de tweede keer dat het evenement, getiteld 'Voor de klas', wordt 
georganiseerd. Vorig jaar kwamen er 200 leerlingen op af. De deelnemende vo-
scholen werken samen in De Rode Loper, een project dat het lerarentekort actief wil 
aanpakken. Het integrale plan van aanpak van De Rode Loper staat op www.de 
rodeloper.nu.  
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OCW publiceert 'Werken in het onderwijs 2009' 
 
Het ministerie van OCW heeft de nota 'Werken in het onderwijs 2009' 
gepubliceerd. In de nota worden vele aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt 
belicht, waarbij het Actieplan LeerKracht centraal staat. 
De nota gaat onder meer in op beloning, loopbaanperspectief en personeelsbeleid. 
Het Actieplan LeerKracht komt uitgebreid aan bod, waarbij ook wordt ingegaan op de 
ontwikkeling van het aantal vacatures in het onderwijs en andere verwachtingen voor 
de toekomst. 
 
Verder besteedt de nota aandacht aan onder meer kwaliteitsbeleid, het imago van 
het leraarschap, de cao-ontwikkelingen en de beloning van bestuurders. 
 
De integrale online versie van de nota ‘Werken in het onderwijs 2009’ staat op de 
website van het ministerie van OCW. 
 
 
Regelingen zij-instroom in besluit vastgelegd 
 
Minister Plasterk van OCW heeft de interimwet voor zij-instromers ingetrokken. 
Hiervoor is het 'Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs' 
(Staatsblad 336) in de plaats gekomen. 
 
Na invoering van de Wet BIO per 1 augustus 2006 zijn de primaire regels met 
betrekking tot de zij-instroom in de WPO, WEC en WVO verankerd. In het Besluit 
worden nadere regels gesteld met betrekking tot het geschiktheidsonderzoek en de 
beoordeling daarvan. Doel hiervan is om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen 
en te bewaken.  
De details van de regeling staan in de bijlage van dit bericht op de website 
www.vosabb.nl (dossier werkgeverszaken). 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl 
 
 
Veldraadplegingen over doorlopende leerlijn 
 
De PO-Raad organiseert dit najaar een veldraadpleging over het advies van de 
Expertgroep Doorlopende Leerlijn. Er zijn bijeenkomsten op verschillende 
plaatsen in het land.  
De Expertgroep Doorlopende Leerlijn (zie foto) werd in mei vorig jaar geïnstalleerd, 
en richt zich met name op het lees- en rekenonderwijs.  
 
De bijeenkomsten van de veldraadpleging  zijn op onderstaande data en plaatsen: 
 
* 23 september, Driebergen, carrouselbijeenkomst van 10 tot 17 uur 
* 6 oktober, Eindhoven, rondetafelbijeenkomst van 14 tot 16:30 uur 
* 15 oktober, Zwolle, rondetafelbijeenkomst van 14 tot 16:30 uur 
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* 16 oktober, Amsterdam, rondetafelbijeenkomst van 14 tot 16:30 uur 
* 22 oktober, Arnhem, rondetafelbijeenkomst van 14 tot 16:30 uur 
* 30 oktober, Rotterdam, rondetafelbijeenkomst van 14 tot 16:30 uur 
 
Aanmelden kan via veldraadpleging@poraad.nl 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231. shbaas@vosabb.nl  
 
 
Manifestatie over buurtalliantie 
 
Samenwerking in de buurt. Daarover gaat de manifestatie Buurtalliantie, die op 
donderdag 20 november wordt gehouden in de Van Nelle Ontwerpfabriek in 
Rotterdam. 
 
Buurtalliantie is een samenwerkingsverband van vijfentwintig verschillende 
maatschappelijke organisaties (waaronder de PO-raad), die ideeën willen 
ontwikkelen voor innovatief maatschappelijk ondernemen in de eigen omgeving. 
Brede scholen zijn daar meestal bij betrokken. 
 
Door de wijkproblematiek in veel steden zoeken professionals en bestuurders elkaar 
steeds vaker op. Er zijn al zeker 100 samenwerkingsprojecten. Zulke projecten staan 
centraal op 20 november. De manifestatie omvat verder een markt, excursies en 
verdieping in de vorm van debatten, masterclasses, workshops en films met 
nagesprekken. Bevlogen professionals, bestuurders en buurtbewoners vertellen over 
hun successen én missers.  
 
De brochure met het programma kunt u downloaden van www.vosabb.nl (dossier 
school en omgeving). Kaarten kunt u bestellen via www.buurtalliantie.nl. 
 
  
 Vacatures 
 
Twee obs-directeuren in de Hoeksche Waard 
Directeur Daltonschool in Bolsward 
 
Nadere informatie over de vacatures vindt u in de advertenties op www.vosabb.nl 
(personeel gezocht of ledenservice>vacaturebank). 
 


