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Financiële uitwerking van Convenant LeerKracht 
 
Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen veel vragen binnen over de financiële 
consequenties van het convenant LeerKracht. 
 
De meeste vragen gaan over de volgende onderwerpen:  

• de eenmalige nominale uitkering van � 200 
• de verkorting van de salarislijnen vanaf 1 januari 2009 
• het schaaluitloopbedrag van � 61 per maand 
• de toelage van de directeuren van � 275 
• de positie van de adjunct-directeuren 
 

Op www.vosabb.nl staat (In de rechterkolom van ditzelfde bericht in dossier 
werkgeverszaken) uitgebreide informatie, zowel voor het primair als voortgezet 
onderwijs. Het is nog niet mogelijk om op alle vragen antwoorden te geven, omdat 
die nog uitgewerkt moeten worden in de CAO-PO en CAO-VO. 
 
Themabijeenkomsten 
VOS/ABB organiseert in november in het hele land themabijeenkomsten over het 
convenant Leerkracht. Leden van VOS/ABB hebben gratis toegang. Ook hierover op 
www.vosabb.nl meer informatie met de data en locaties en de mogelijkheid om u 
online aan te melden.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
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Tweede Kamer steunt motie voor fusiestop 
 
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor een fusiestop in het 
onderwijs. De motie was ingediend door Staf Depla van de PvdA en Jasper van 
Dijk van de SP en kreeg steun van die twee partijen en het CDA, GroenLinks, 
D66, de Partij voor de Dieren, de SGP en de PVV. 
 
In de motie van 30 september staat dat de regering met voorstellen moet komen voor 
een fusietoets. In afwachting daarvan zou in het onderwijs een fusiestop moeten 
worden afgekondigd. 
 
De motie van PvdA en SP volgt op een plan van de regering voor de 'menselijke 
maat' in het onderwijs. Veel politici vinden bestuurlijke fusies ongewenst, omdat die 
tot 'anonieme leerfabrieken' zouden leiden.  
 
De politiek lijkt hiermee de maatregelen over het hoofd te zien die schoolbesturen 
intern nemen om te voorkomen dat er op schoolniveau te grote eenheden ontstaan. 
Een groot bestuur betekent geenszins dat de scholen die daaronder vallen, ook groot 
zijn.  
 
VOS/ABB vindt de motie een slechte ontwikkeling, omdat de wetgever geen 
wettelijke normen zou moeten stellen voor bestuurlijke schaal. Dit tast de autonome 
positie van de schoolbesturen aan.  
 
Het is nog niet bekend of de regering de motie uitvoert.  
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
VOS/ABB-boekje 'Over Openbaar Onderwijs' 
 
VOS/ABB heeft het jubileumboekje 'Over Openbaar Onderwijs' aan alle leden 
toegestuurd. Het boekje kan ook van de website worden gedownload en 
worden nabesteld.  
 
Het eerste exemplaar van het boekje werd op 2 oktober tijdens het VOS/ABB-
jubileumcongres in Singer Laren door directeur Theo Hooghiemstra overhandigd aan 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. De deelnemers aan het congres, dat in 
het teken stond van het 10-jarig bestaan van VOS/ABB, kregen het boekje toen ook. 
 
Leden van VOS/ABB die niet bij het congres aanwezig waren, hebben het boekje per 
post toegestuurd gekregen. Het is ook te downloaden van www.vosabb.nl.  Eén of 
meer gedrukte exemplaren bijbestellen kan ook. Stuurt u dan een e-mail aan Jan 
Scholten: jscholten@vosabb.nl.  
 
Leden betalen 8,50 euro per stuk, niet-leden 11.50 euro per boekje (prijzen zijn 
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inclusief btw) . U kunt in uw e-mail aangeven hoeveel exemplaren u wilt 
hebben. Vergeet uw bank- of gironummer en uw postadres niet! 
 
 
Gratis juridische toets van boekencontracten 
 
Schoolbesturen die zijn aangesloten bij VOS/ABB kunnen gratis een eerste 
juridische toets van hun huidige contract voor lesmateriaal laten uitvoeren. 
Daarmee kan duidelijkheid worden verschaft over de vraag of de huidige 
leverancier met een claim kan komen als het bestuur overgaat tot de verplichte 
Europese aanbesteding van lesboeken. 
 
Eerstelijnsadviseur Koos Roos van de Helpdesk van VOS/ABB zegt dat er geregeld 
vragen binnenkomen van besturen die zich afvragen of hun huidige 
boekenleverancier een claim kan indienen als het lopende contract moet 
worden verbroken vanwege de verplichte Europese aanbesteding.  
Roos benadrukt dat dit sterk afhangt van wat een bestuur in het verleden met een 
leverancier heeft afgesproken. De contractuele voorwaarden kunnen per bestuur 
sterk verschillen, wat de situatie er niet gemakkelijker op maakt. Leden van 
VOS/ABB kunnen hun contract opsturen om er door VOS/ABB naar te laten kijken. 
De eerste toets is gratis voor VOS/ABB-besturen.  
 
Meer informatie over het gevaar dat leveranciers claims gaan indienen,is te vinden 
op de website www.vosabb.nl.  Daar staat ook informatie over het 
boekeninkoopcollectief voor leden van VOS/ABB bij inkooporganisatie Pro Mereor en 
over de weigerachtige opstelling van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van 
OCW, die om hulp was gevraagd vanwege de problemen rond de 'gratis' 
schoolboeken. Zie ook de artikelen hieronder in deze nieuwsbrief. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Boeken: OCW dumpt verantwoordelijkheid bij besturen 
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW legt de juridische en 
financiële gevolgen van de verplichte Europese aanbesteding van de 'gratis' 
schoolboeken volledig bij de schoolbesturen neer. Dat bleek vorige week 
tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. 
 
Het spoeddebat in de Kamer ging over de Europese aanbestedingsregels in relatie 
tot de huidige contracten van schoolbesturen met boekenleveranciers. De vrees 
bestaat  dat de leveranciers vanwege nog lopende contracten hoge claims zullen 
indienen als de besturen overgaan tot de verplichte aanbesteding.  
 
Staatssecretaris Van Bijsterveldt maakte tijdens het spoeddebat duidelijk dat zij de 
kosten die met de gevreesde claims samenhangen, niet zal vergoeden. Zij vindt dat 
de schoolbesturen de problemen zelf met de boekenleveranciers kunnen oplossen. 
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In feite dumpt ze het probleem hiermee bij de besturen. De staatssecretaris denkt 
daar zelf heel anders over. 
 
Ze stelt zich op het standpunt dat de afgesloten contracten met de 
boekenleveranciers weliswaar illegaal zijn, omdat geen Europese aanbesteding heeft 
plaatsgevonden, maar wel rechtsgeldig. Bij problemen zal de rechter hierover een 
uitspraak moeten doen, zei ze.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
 
 
VO-raad inventariseert problemen 'gratis' lesboeken 
 
De VO-raad roept scholen op zich te melden als zij juridische en/of financiële 
problemen hebben met het opzeggen van een lopend contract met een 
schoolboekenleverancier.  
   
De VO-raad overweegt juridische stappen tegen leveranciers en distributeurs om 
antwoord te krijgen op de vraag of afkoopsommen en boetes voor het voortijdig 
beëindigen van langlopende contracten daadwerkelijk moeten worden betaald.  
 
Scholen die juridische en/of financiële problemen hebben die verband houden met 
dreigende afkoopsomen, kunnen zich melden bij de VO-raad via e-mail: 
helpdeskschoolboeken@vo-raad.nl.  
 
VOS/ABB initiatief groot succes! 
Inmiddels blijkt het Inkoopcollectief voor het voortgezet onderwijs, dat door 
VOS/ABB en inkooporganisatie Pro Mereor is opgezet, een groot succes. Hiervoor 
hebben zich 46 schoolbesturen met in totaal 124 scholen en 129.000 
leerlingen aangemeld.  
 
Meer informatie over het inkoopcollectief voor leden van VOS/ABB op 
www.vosabb.nl (dossier financiën>schoolkosten). 
 
 
Foto-album van VOS/ABB’s jubileumcongres 
 
Het foto-album van VOS/ABB's jubileumcongres is gereed.  
 
In het online-album vindt u foto's van de Openbaar Onderwijs Ontmoetingstour, die 
met schoolbussen door het land reed, foto's van de lunch in het sfeervolle Singer 
Theater in Laren en uiteraard van het programma met entertainer Edwin Rutten, 
staatssecretaris Sharon Dijksma, stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch en oud-
minister Pieter Winsemius. Ook veel bezoekers staan op de foto's.  
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De foto's zijn voor het grootste deel gemaakt door fotografe Martine Sprangers uit 
Almere. Een enkele foto is van Martin van den Bogaerdt.  
 
Het foto-album is te vinden via de startpagina van www.vosabb.nl. 
 
 
Coaches van VOS/ABB voor onderwijsmanagers 
 
De persoonlijke coaches van VOS/ABB begeleiden managers in het primair en 
voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld als zij hun leidinggevende kwaliteiten 
verder willen ontwikkelen. Een coach kan het beste in mensen naar boven 
halen. 
 
De coaches van VOS/ABB luisteren, stellen vragen en geven feed back. Te vaak 
wordt nog gedacht dat onderwijsmanagers en –bestuurders geen coach nodig 
zouden hebben. Maar juist deze groep, die soms eenzaamheid aan de top ervaart, 
kan behoefte hebben aan een luisterend oor.  
 
Een van de coaches van VOS/ABB is Betty Smits-van Sonsbeek, die 16 jaar lang 
rector is geweest in Nijmegen en Den Bosch. Zij vertelt u in een persoonlijke gesprek 
graag meer over wat zij of een van haar collega-coaches voor u kan betekenen. U 
kunt haar mailen of bellen: bsmits@vosabb.nl, 06-22939680. 
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (tabblad training en advies). 
 
 
Managers doorslaggevend voor goed werkklimaat 
 
Leidinggevenden in het onderwijs spelen een doorslaggevende rol bij het 
creëren van een goed werkklimaat. Dat stelt consultant en oud-leraar Peter 
Langerak van het internationale onderzoeks- en adviesbureau Hay Group.  
  
De Hay Group presenteerde aan het begin van de Nationale Onderwijsweek het 
onderzoeksrapport 'Lessen in leiderschap'. Bij dit onderzoek werden 1500 leraren 
betrokken. Het blijkt dat veel van hen willen dat de school beter wordt georganiseerd 
en dat er meer nadruk komt op hun eigen prestaties. Leidinggevenden spelen hierbij 
een doorslaggevende rol, stelt Langerak. Hij zegt dat managers op het netvlies 
moeten hebben wat hun impact is.   
 
Hij benadrukt dat juist in het onderwijs een motiverend klimaat van belang is om te 
garanderen dat jonge mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 'Op te weinig 
scholen voelen leraren zich uitgedaagd tot persoonlijke ontwikkeling en het boeken 
van resultaten,' aldus Langerak. Volgens leraren is het goed voor het 
werkklimaat als managers duidelijk zijn en oog hebben voor resultaat.  
Volgens Hay Group richt de focus van politici, leraren en leerlingen voor verbetering 
van het onderwijs zich nog te veel op de leraren, terwijl vooral ook moet worden 
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gekeken naar de rol van de leidinggevenden. 
 
Het onderzoek ‘Lessen in leiderschap’kan online via www.vosabb.nl (dossier bestuur 
en management) worden geraadpleegd. 
 
 
Tekorten leiden al tot minder bevoegde leraren 
 
Bijna 70 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs neemt soms leraren 
in dienst, die niet voldoen aan de vereiste bevoegdheid. Ze zijn daartoe 
gedwongen door de krapte op de arbeidsmarkt. In het primair onderwijs 
gebeurt dat minder vaak, hetgeen logisch is, want daar is het formeel niet 
toegestaan, zij-instromers uitgezonderd. 
 
Dit blijkt uit het onderzoek 'Werving van leraren', uitgevoerd in opdracht van het 
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Circa 2140 schoolleiders, managers en 
personeelsfunctionarissen uit het primair en voortgezet onderwijs zijn hiervoor 
ondervraagd.  
 
Ruim 20 procent van de vo-scholen verlaagt soms de eisen aan wenselijke 
competenties op bijvoorbeeld vakinhoudelijk, didactisch of organisatorisch gebied 
omdat ze anders helemaal niet aan leraren komen.  
SBO-directeur Freddy Weima:'‘Op veel scholen in het voortgezet onderwijs staan 
onbevoegden en onderbevoegden voor de klas. Dat kunnen goede leraren zijn, maar 
op zich is deze situatie onwenselijk. Het is zaak dat scholen en deze leraren zelf 
ervoor zorgen dat zij, via scholing en opleiding, zo snel mogelijk bevoegd zijn voor de 
lessen die ze geven.'  
 
Personele krapte, nu en straks 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs en 
één op de tien basisscholen kampt met vacatures. De scholen verwachten wel snel 
meer personeel aan te kunnen trekken; daarnaast hebben ze ook te maken met 
moeilijk vervulbare vacatures. Vooral de scholen in de Randstad en grote steden 
zoeken nog personeel.  
 
Circa 12 procent van de schoolleiders in het primair onderwijs en 47 procent van die 
in het voortgezet onderwijs ervaart problemen met het aantrekken van leraren. Ruim 
driekwart van het voorgezet onderwijs verwacht de komende jaren grote tekorten in 
de personeelsvoorziening.  
 
Het rapport 'Werving van leraren' kunt u downloaden op www.vosabb.nl (dossier 
werkgeverszaken). 
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Kabinet investeert extra in sport op school 
 
Het kabinet stelt voor de komende drie jaar 28 miljoen euro extra beschikbaar 
om leerlingen meer te laten sporten. Dat hebben de staatssecretarissen Sharon 
Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW samen met hun collega Jet 
Bussemaker van VWS woensdag bekendgemaakt. 
 
Het kabinet wil met extra sport in het onderwijs de strijd aangaan tegen overgewicht 
en schooluitval. De doelstelling is om de helft van de jongeren voldoende te laten 
bewegen. Nu beweegt 40 procent genoeg.  
 
De aandacht richt zich met nadruk op het vmbo en het mbo, omdat daar de meeste 
leerlingen zitten die niet of nauwelijks sporten. Het extra geld is echter ook bedoeld 
om leerlingen in andere sectoren van het onderwijs meer te laten sporten.   
 
Meer informatie staat in het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de 
ministeries van OCW en VWS. U vindt het via een link op de website www.vosabb.nl 
(in ditzelfde bericht in dossier politiek). 
 
Meer sporten, zelfde prestaties 
Uit de Balans Bewegingsonderwijs - die ook op woensdag is gepubliceerd, maar dan 
door het Cito - blijkt dat basisschoolleerlingen in de afgelopen jaren meer aan 
buitenschoolse sportactiviteiten zijn gaan deelnemen. Toch blijken de prestaties in 
het bewegingsonderwijs op hetzelfde niveau te liggen als eerst. Ook hierover meer 
op www.vosabb.nl. 
 
 
Proef met wijkscholen voor probleemjongeren 
 
In Rotterdam wordt vanaf 2009 een proef gehouden met wijkscholen voor 
probleemjongeren. Het kabinet stelt daar 5,6 miljoen euro voor beschikbaar.  
 
Het gaat om een nieuw onderwijsconcept voor jongeren tot 23 jaar zonder 
startkwalificatie, baan of opleiding. Ze krijgen persoonlijke ondersteuning om 
onderwijs te volgen en werkervaring op te doen. In de wijkscholen worden onderwijs, 
zorg en werk geïntegreerd.  
 
Als de tweejarige proef in Rotterdam slaagt, wordt de financiering door de minister 
van Jeugd en Gezin structureel voortgezet. De wijkscholen passen in het beleid van 
het kabinet om schooluitval tegen te gaan. 
 
Op de website van het ministerie van OCW www.minocw.nl staat meer informatie. 
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Plasterk maakt Leraren van het Jaar bekend 
 
Miriam Stuut-Kok, Jean Pierre de Bont en Petra Bosgraaf zijn Leraar van het 
Jaar. Minister Ronald Plasterk heeft dat zondagavond bekendgemaakt in een 
speciale tv-uitzending van Teleac/NOT op Nederland 2. 
 
De jury van Leraar van het Jaar kreeg 2311 aanmeldingen binnen, waaruit negen 
kandidaten werden geselecteerd in de categorieën primair onderwijs (po), voortgezet 
onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er werd bij de selectie gelet 
op diverse competenties. 
 
Miriam Stuut-Kok, de winnaar in de categorie po, geeft les op de christelijke 
basisschool De Höchte in het Groningse Alteveer. De winnaar in de categorie vo, 
Jean Pierre de Bont, werkt op het Mill Hill College in Goirle. Petra Bosgraaf, de 
winnaar in de categorie mbo, doceert aan het Noorderpoortcollege in Groningen. 
 
De organisatie van de verkiezing van de Leraar van het Jaar is in handen van de 
Stichting Beoepskwaliteit Leraren (SBL), de omroep Teleac/NOT en productiebedrijf 
Skyhigh TV. 
 
Meer informatie staat op de website van de Leraar van het Jaar, te bereiken via een 
link in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier kwaliteit). 
 
 
Vacatures (3) 
 
Directeur openbare jenaplanschool in Assen 
Directeur openbare basisschool in Oosterwolde (Fr) 
Junior/senior adviseurs en juridisch adviseur/advocaat bij VOS/ABB 
 
Meer informatie over de vacatures staat in de advertenties op www.vosabb.nl 
(personeel gezocht op de startpagina of ledenservice>vacaturebank). 
 


