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Themabijeenkomsten over convenant LeerKracht 
 
VOS/ABB organiseert in november op zes plaatsen in het land 
themabijeenkomsten over het convenant LeerKracht van Nederland. De 
bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren, leidinggevenden en 
(G)MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs. Leden van VOS/ABB 
kunnen gratis deelnemen; niet-leden betalen 95 euro. 
 
In het convenant tussen minister Ronald Plasterk van OCW en de sociale partners in 
het onderwijs staan afspraken over een betere beloning, minder werkdruk, meer 
scholingsmogelijkheden en meer zeggenschap voor leraren. Het pakket maatregelen 
moet ervoor zorgen dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs en dat 
leraren voor het onderwijs behouden blijven. 
 
De uitvoering van het convenant gaat de komende jaren zijn stempel drukken op het 
onderwijs. Om hierop goed voorbereid te zijn, organiseert VOS/ABB in 
november door het hele land themabijeenkomsten. Er zijn afzonderlijke 
bijeenkomsten voor het primair en voortgezet onderwijs.  
 
Tijdens de bijeenkomsten wordt: 

• het convenant LeerKracht uitvoerig toegelicht en de dilemma’s aangegeven, 
• de uitwerking van de functiemix besproken, 
• uitgelegd wat u op bestuurs- en schoolniveau al kunt doen, 
• de rol van de medezeggenschapsraad besproken, 
• geschetst welke verschillende scenario’s mogelijk zijn. 
 

De themabijeenkomsten zijn voor het voortgezet onderwijs op de volgende data en 
locaties:  
4 november 's middags, Hotel Assen, Assen 
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7 november 's ochtends, Golden Tulip Alkmaar, Alkmaar 
12 november 's middags, Golden Tulip Papendrecht, Papendrecht 
14 november 's ochtends, Van der Valk Hotel Gilze-Rijen, Gilze-Rijen 
U kunt zich online aanmelden voor een van de themabijeenkomsten, via een 
formulier op de website www.vosabb.nl. 
 
Informatie: Paul Janssen, 06-53325092, pjanssen@vosabb.nl  
 
 
VOS/ABB naar Hoge Raad vanwege btw 
 
De juristen van VOS/ABB hebben cassatie laten instellen bij de Hoge Raad om 
definitief helderheid te krijgen over de btw-plicht binnen het onderwijs. Het 
gaat specifiek om het heffen van btw over vergoedingen die een school 
ontvangt voor de diensten van werknemers die zijn gedetacheerd bij het CITO. 
Hierover bestaat al langer onenigheid. VOS/ABB wil nu een principiële, 
bindende uitspraak van de Hoge Raad zodat het gehele onderwijs weet waar 
het aan toe is. 
 
De zaak die voor de Hoge Raad wordt gebracht, betreft een vo-school, die enkele 
werknemers tijdelijk heeft gedetacheerd bij het CITO. Deze werknemers verrichtten 
tussen 1998 en 2002 werkzaamheden voor het CITO, terwijl de school hun salaris 
doorbetaalde. De school heeft hiervoor financiële compensatie ontvangen van het 
CITO.  
 
De belastingdienst heeft de school vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, 
omdat deze verdiensten onder de omzetbelasting zouden vallen. VOS/ABB en de 
school vinden echter dat de diensten kunnen worden beschouwd als ‘nauw met het 
onderwijs samenhangend’. In dat geval zou er volgens de regelgeving over de btw 
geen sprake zijn van diensten waarover deze belasting moet worden geheven.  
 
De Rechtbank Arnhem en in tweede instantie het Gerechtshof Arnhem hebben 
eerder geoordeeld dat het hier wel gaat om prestaties die onder de omzetbelasting 
vallen. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is onbekend. VOS/ABB houdt er 
rekening mee dat dit een jaar kan duren. Wij houden u op de hoogte.  
 
Informatie: Dieuwke van Putten, 0348-405286, dvanputten@vosabb.nl.  
 
 
 
Nieuw: gratis Arbocatalogus-VO  
 
Het voortgezet onderwijs heeft als eerste sector in het onderwijs een eigen 
Arbocatalogus. Hierin staat een beschrijving van normen en regels voor een 
veilige werk- en leeromgeving. De Arbocatalogus-VO is een digitaal 
kennisplatform waar de scholen gratis gebruik van kunnen maken. 
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De Arbocatalogus-VO is de eerste onderwijscatalogus die is getoetst en 
goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Naast informatie over de arbo-regels en -
normen bevat de catalogus praktische oplossingen en hulpmiddelen. Verder staan er 
praktijkcases in. Dat zijn voorbeelden van oplossingen, bijvoorbeeld voor veiligheid in 
de lokalen, machineparkbeheer of het werken met preventiemedewerkers. Scholen 
worden uitgedaagd om eigen praktijkvoorbeelden toe te voegen en ervaringen uit te 
wisselen. Het gaat dus om een levend document dat scholen zelf continu kunnen 
aanvullen. De Arbocatalogus-VO is te vinden op www.arbocatalogus-vo.nl.  
 
Werkgevers-werknemers 
Dit product is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de werkgevers- en 
werknemersorganisaties in het voortgezet onderwijs over de werkomstandigheden in 
de scholen. De afspraken zijn inmiddels in de cao VO vastgelegd. De 
Arbeidsinspectie hanteert de catalogus bij controle op naleving in het voorgezet 
onderwijs. De ontwikkeling en implementatie van de Arbocatalogus-VO vindt plaats 
onder de vlag van Arbo-VO, een onafhankelijk advies- en kenniscentrum voor het 
voortgezet onderwijs.  
 
Veilige praktijklessen 
De Arbocatalogus maakt het voor scholen makkelijker om aan wettelijke eisen te 
voldoen. Bijvoorbeeld in het vmbo: leerlingen zijn geen werknemers, maar moeten in 
praktijklessen wel leren om veilig te werken, zodat zij dat later in hun beroep als 
vanzelfsprekend ervaren. In de catalogus staat beschreven hoe praktijkdocenten en 
de school als organisatie daarin het goede voorbeeld kunnen geven. Ook zijn er 
nieuwe normen opgenomen voor ventilatie, temperatuur en luchtkwaliteit, zodat 
leerlingen les krijgen in gezonde en frisse lokalen. 
 
 
 
‘Gesprekken met juridische risico’s’ zeer gewild 
 
De training van VOS/ABB Consulting over de juridische consequenties van 
lastige gesprekken met personeelsleden, is in november volgeboekt. U kunt 
zich nog wel aanmelden voor de training op woensdag 4 februari. 
 
Tijdens deze eendaagse training 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 afloop van 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 trainingen zijn bestemd voor (bovenschools) 
directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
De belangstelling voor deze training is erg groot. Het is raadzaam om u snel aan te 
melden als u in februari aan de training wilt deelnemen. Uitgebreide informatie staat 
op www.vosabb.nl (dossier juridische zaken of tabblad training en advies). 
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Congres en discussie over schaalvergroting 
 
Is de schaalvergroting in zorg en onderwijs te ver doorgeschoten? Deze vraag 
staat centraal op een congres op 27 november, georganiseerd door het 
Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies van de Technische 
Universiteit Delft. 
 
Dat scholen en zorginstellingen de laatste decennia door fusies veel groter zijn 
geworden, is een gevolg geweest van bewust beleid. De motivatie was dat grotere 
instellingen doelmatiger opereren en meer kwaliteit kunnen leveren. De laatste jaren 
echter groeit de kritiek op dit beleid. Betrokkenen vragen zich af of de 
schaalvergroting te ver is doorgeschoten. Daardoor zouden doelmatigheid, kwaliteit 
en bereikbaarheid juist onder druk komen te staan. 
 
IPSE Studies heeft een aantal deskundigen uitgenodigd om hierover te praten en te 
discussiëren op 27 november. Behalve kopstukken uit de zorg, zijn dat prof. dr. P. 
Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, die spreekt over: 'Op grote 
schaal kleinschalig of op kleine schaal grootschalig?', en dr. M. Smet (senior 
onderzoeker van de Universiteit Antwerpen) die vertelt over schaalvergroting in het 
Vlaams onderwijs. Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad leidt daarna de 
forumdiscussie in.  
 
Het congres begint om 13 uur in het Museum voor Communicatie aan de Zeestraat in 
Den Haag. Deelname is kosteloos, het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie e 
aanmelden op www.tudelft.nl of via een link in dit bericht op www.vosabb.nl. 
 
 
 
LKC-symposium over 10 jaar klachtrecht 
 
De Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC) organiseert op woensdag 19 
november in het kader van het 10-jarig bestaan het studiesymposium '10 jaar 
klachtrecht in het onderwijs: werd u er beter van?'. 
 
Het symposium gaat over klachtrecht als onderdeel van kwaliteitsbeleid. Te gast is 
Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij stelt de vraag centraal of het 
klachtrecht heeft bijgedragen tot juridisering van het onderwijs.  
 
Andere onderdelen van het symposium zijn een forumdiscussie over de rol van de 
schoolleider en workshops. Meer inhoudelijke informatie en de mogelijkheid om voor 
dit symposium aan te melden, vindt u op www.lgc-lkc.nl.  
 
In Over Onderwijs nr. 5, dat op 17 september aan de leden van VOS/ABB is 
verstuurd, staat een interview met staatssecretaris Marianne Backer van de LKC 
over 10 jaar klachtrecht.  
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Meer academici voor de klas door nieuwe studie 
 
Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat nog dit schooljaar een nieuwe leerroute 
ontwikkelen, met als doel meer academici voor de klas te krijgen. Het gaat om 
een nieuwe educatieve minor, waarmee bachelors de bevoegdheid krijgen in 
het vmbo-tl en de onderbouw havo/vwo les te geven. 
 
Dit is een van de maatregelen uit de kwaliteitsagenda 'Krachtig meesterschap', die 
moeten leiden tot meer en beter opgeleide leraren. "Met de educatieve minor kunnen 
studenten al vroeg ontdekken wat een geweldig vak het leraarschap is, en boren we 
nieuw goud aan om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten", aldus Van 
Bijsterveldt bij de presentatie van 'Krachtig meesterschap'.  
 
In de kwaliteitsagenda staan meer maatregelen die tot 2011 worden genomen om de 
kwaliteit van de opleidingen van leraren te versterken en de instroom in de 
opleidingen te vergroten. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar.  
 
Eisen aan instroom- en uitstroomniveau 
Om de kwaliteit van lerarenopleidingen te versterken wil Van Bijsterveldt duidelijke 
eisen stellen aan het in- en uitstroomniveau en de toetsing daarvan. Om het 
instroomniveau van de studenten te vergroten komen er intakegesprekken en 
worden achterstanden weggewerkt door een summercourse voorafgaand aan de 
opleiding. Om deze achterstanden te voorkomen komt er op korte termijn een 
onderzoek naar een verplicht vakkenpakket in de vooropleiding, met name in het 
mbo.  
Opleiden in de school (onderwijspersoneel op de –toekomstige- werkplek opleiden) 
wordt structureel verankerd in het onderwijsstelsel. Doelstelling is om het aantal 
studenten dat een duale opleiding volgt te verdubbelen in 2011. Daarbij wordt een 
keurmerk ontwikkeld voor opleidingsscholen, dat tevens een voorwaarde wordt voor 
extra financiering.  
 
Academici sneller bevoegd 
De introductie van de educatieve minor geeft academici de kans om sneller een 
gedeeltelijke tweedegraads bevoegdheid te krijgen en aan de slag te gaan voor de 
klas.  Afgestudeerde bachelors kunnen in een latere fase eventueel doorstromen 
naar een educatieve master om een eerstegraads bevoegdheid te halen. Ook 
kunnen studenten tijdens een reguliere master naast hun studie, in plaats van de 
gebruikelijke bijbanen in kroeg of supermarkt, alvast aan de slag in het onderwijs, 
mits ze hun bachelor mét educatieve minor succesvol hebben afgerond.  
Experimenten op het gebied van excellentie worden gestimuleerd. In dat kader wordt 
bijvoorbeeld 1 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de universitaire pabo 
in Utrecht. Staatssecretaris van Bijsterveldt wil toe naar projecten waarbij 
uitblinkende studenten aan het begin van hun carrière een aantal jaren lesgeven 
alvorens zij een baan krijgen bij een groot bedrijf. Op dit moment wordt hierover 
overleg gevoerd met een aantal grote bedrijven en VNO-NCW.  
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Differentiatie in opleiding en beroep 
Om voldoende goed opgeleide leraren te krijgen, zijn niet alleen goede 
lerarenopleidingen nodig, maar ook een aantrekkelijke beroepsperspectief. Daarom 
doet Van Bijsterveldt een appèl op scholen om na te denken over de 
schoolorganisatie van de toekomst, waarbinnen meer ruimte is voor doorgroei en 
inzet van onderwijsassistenten, associate degree afgestudeerden tot en met 
bevoegde docenten.  
 
Daarnaast vraagt Van Bijsterveldt advies aan de nieuwe Stichting van het Onderwijs 
i.o. over de wenselijkheid en eventuele vormgeving van smallere kwalificaties 
(splitsing jonger en ouder kind in het basisonderwijs en splitsing algemeen vormend 
en beroepsonderwijs).  
 
De Kwaliteitsagenda ‘Krachtig meesterschap’ is in te zien op www.vosabb.nl. 
 
 
AVS-conferentie voor vrouwelijke schoolleiders 
 
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) organiseert voor de vijfde keer 
een conferentie speciaal voor vrouwelijke schoolleiders. De conferentie is op 
donderdag 13 november in Ehzerwold bij Deventer. 
 
De vrouwenconferentie van de AVS gaat over conflicthantering. Onderwerpen die 
aan bod komen, zijn mediation, onderhandelen en bemiddeling. Op de conferentie 
wordt ook ingegaan op het versterken van de eigen emotionele weerbaarheid en 
stressbestendigheid en op cultuurverschillen. Meer informatie op www.avs.nl. 
 
  
Vacatures (3) 
 
Directeur Daltonschool in Bolsward 
Twee obs-directeuren in de Hoeksche Waard 
Junior/senior adviseurs en juridisch adviseur/advocaat bij VOS/ABB 
 
Meer informatie over de vacatures op www.vosabb.nl (personeel gezocht of 
ledenservice/vacaturebank). 


