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Geen kort geding tegen Inkoopcollectief Lesmateriaal 
 
Schoolboekenleverancier Van Dijk Educatie ziet af van een kort geding tegen 
het Inkoopcollectief Lesmateriaal, waarin 47 schoolbesturen van VOS/ABB zijn 
verenigd. Het project is dan ook niet in gevaar, hoewel Inkoopkenniscentrum 
Pro Mereor niet uitsluit dat marktpartijen in een later stadium naar de rechter 
stappen. Er is echter tijd genoeg. Zelfs enig uitstel van de definitieve gunning 
levert geen risico op voor de tijdige levering van schoolboeken.  
 
Dit zegt projectleider Kasper van Pinxteren van Pro Mereor, in een reactie op de 
recente gebeurtenissen. Van Dijk Educatie heeft inmiddels ruim 700 vragen gesteld 
over het Aanbestedingsdocument, die het Inkoopkenniscentrum Pro Mereor 
binnenkort zal beantwoorden.  
 
'Wij vinden het begrijpelijk wat er de afgelopen dagen is gebeurd, want er staat voor 
de leveranciers veel op het spel. Toch bestaat het vermoeden dat Van Dijk Educatie 
met het stellen van zoveel vragen niet alleen nadere informatie wenst over het 
Aanbestedingsdocument, maar ook de procedure probeert te vertragen', aldus Pro 
Mereor. Ook in een volgende ronde krijgen de inschrijvers weer gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is echter geen sprake van een heraanbesteding. Wel is de 
datum voor het indienen van een inschrijving uitgesteld vanwege het grote aantal 
ingediende vragen.  
 
De projectleiding heeft inmiddels, in nauwe samenwerking met VOS/ABB, extra 
overleg gevoerd met het ministerie van OCW. Ook met de stuurgroep van het 
Inkoopcollectief zal extra worden overlegd.  Er komen ook weer vier 
regiobijeenkomsten voor de deelnemers van het collectief : van 1 t/m 4 december in 
respectievelijk Bussum, Wassenaar, Emmeloord en Roosendaal. Zie hiervoor de 
agenda op www.vosabb.nl 
 
De berichtgeving over het Inkoopcollectief Lesmateriaal was voor de Vaste 
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Kamercommissie voor OCW aanleiding vragen te stellen aan staatssecretaris Marja 
van Bijsterveldt. De vragen van de commissie en de antwoorden van de 
staatssecretaris staan bij dit bericht op www.vosabb.nl (dossier schoolkosten). 
 
Informatie: Kasper van Pinxteren, Pro Mereor, 026-3701476, kvanpinxteren@pro-
mereor.nl.  
 
 
Ook werkdrukverlaging voor deeltijders mogelijk 
 
Werkdrukverlaging voor docenten die in deeltijd werken, is wel degelijk 
mogelijk. Dat stelt de VO-raad, die benadrukt dat maatwerk hiervoor de enige 
oplossing is. 
 
De VO-raad zegt in het kader van de cao-ruzie met de onderwijsbonden 'een groot 
misverstand' uit de weg te willen ruimen. De algemene belangenbehartiger voor 
werkgevers in het voortgezet onderwijs zegt dat er wel degelijk afspraken kunnen 
worden gemaakt over werkdrukverlaging voor parttimers. Hiermee lijkt de VO-raad 
een opening te bieden aan de bonden. 
 
De cao-ruzie, die in de media wordt gezien als een machtsstrijd tussen de VO-raad 
en de bonden, concentreert zich op de vraag of de cao-afspraken voor 
werkdrukvermindering alleen gelden voor voltijders of ook voor deeltijders. De 
bonden verwijten de VO-raad star vast te houden aan het eerste. 
 
50 miljoen euro 
De VO-raad stelt nu 'binnen de financiële kaders van de cao' afspraken te willen 
maken over werkdrukverlaging voor zowel fulltimers als parttimers. Daarvoor zou 50 
miljoen euro beschikbaar zijn. 'Die 50 miljoen moet daadwerkelijk ten goede komen 
aan het personeel', aldus de VO-raad. 
 
De werkgevers vinden 'maatwerk' de enige oplossing, omdat er een grote diversiteit 
aan werksituaties is en ook de werkdruk van persoon tot persoon heel verschillend 
kan worden ervaren. 'Werkdrukverlaging wordt alleen bereikt als gekeken wordt naar 
het hele takenpakket van een docent en niet alleen naar het aantal lesuren.' 
 
Ledenraadpleging 
De VO-raad meldt verder dat uit een recent gehouden ledenraadpleging blijkt dat, als 
er in de cao geld beschikbaar komt voor werkdrukverlaging, ruim 30 procent van de 
scholen extra ondersteunend personeel wil inzetten, 24 procent de klassen wil 
verkleinen en 15 procent docenten in staat wil stellen om het aantal lesuren aan te 
passen. 
 
Het bericht van de VO-raad over de mogelijkheden om voor parttimers de werkdruk 
te verlagen, staat in het kader van de dreigende landelijke staking op woensdag 19 
november. In oktober werden al regionale estafettestakingen gehouden, maar de 
actiebereidheid bleek toen veel minder groot dan de bonden hadden verwacht. 
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De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen van schoolbesturen wat zij moeten 
doen als er stakingen zijn. Zie hiervoor de veelgestelde vragen (alleen toegankelijk 
voor leden van VOS/ABB). De vragen over stakingen in het voortgezet onderwijs 
staan bij vo>arbeidsvoorwaarden>staking. 
 
Informatie: helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
VOS/ABB-training 'Opzetten en leiden projectteams' 
 
VOS/ABB organiseert in januari in samenwerking met Mensen in Bedrijf 
opnieuw de training 'Opzetten en leiden van projectteams in het onderwijs'. 
Deze populaire training is bestemd voor iedereen die in het primair of 
voortgezet onderwijs met projectteams werkt en de effectiviteit hiervan wil 
vergroten. 
 
In de training gaat u aan de slag met een gesimuleerd project, waarin u de dynamiek 
van leidinggeven kunt ervaren.  
 
Onderwerpen die aan bod komen:  
• Hoe kan ik sturen op resultaten?  
• Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met de beschikbare tijd?  
• Hoe ga ik om met onverwachte tegenslagen?  
• Hoe motiveer ik het projectteam?  
• Hoe beïnvloed ik en ga ik om met beïnvloeding?  
 
De training wordt gegeven op dinsdag 20 januari in Woerden. Leden van VOS/ABB 
betalen 420 euro (niet-leden betalen 500 euro).  Er geldt een collegakorting van 10 
procent. Er is al belangstelling voor de training in januari. Als u eraan wilt meedoen, 
is het raadzaam u snel aan te melden. Meer informatie en aanmelden via 
www.vosabb.nl. 
 
 
Vergoeding bij ontslag wordt goedkoper 
 
Met ingang van 1 januari 2009 hanteert de kantonrechter een nieuwe formule 
bij ontslagprocedures. De Kring van Kantonrechters heeft dit eind oktober 
besloten, omdat de oude kantonrechtersformule (uit 1996) toe is aan een 
update. Het gaat om aanpassingen van de vergoedingen bij ontslag. 
 
De kantonrechtersformule geldt alleen voor werknemers van (algemeen) bijzondere 
schoolbesturen, omdat personeelsleden in dienst van openbare schoolbesturen die 
het met ontslag oneens zijn in beroep moeten gaan bij de bestuursrechter.  
In de nieuwe formule worden minder maandsalarissen per gewerkt jaar toegekend tot 
een leeftijd van 55 jaar. Opvallend is dat de kantonrechter door de vernieuwde 
formule voortaan ook de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële 
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positie van de werkgever betrekt bij het bepalen van de ontslagvergoeding.  
 
Dergelijke criteria werden door de bestuursrechter reeds meegenomen bij de 
bepaling van de hoogte van een financiële compensatie voor ontslag. Van belang is 
daarbij dat de bestuursrechter, dus voor werknemers in het openbaar onderwijs, 
meestal alleen een financiële compensatie op zijn plaats vindt als het ontslag is 
verleend wegens 'gewichtige redenen', en dan nog niet in alle gevallen. Dit mede 
omdat een werknemer in het openbaar onderwijs vaak al aanspraak maakt op hoge 
(bovenwettelijke) uitkeringen.  
 
In de schaarse gevallen waarin wel een vergoeding werd bepaald, zocht de 
bestuursrechter weliswaar aansluiting bij de kantonrechtersformule, maar paste hij 
die toch op andere wijze toe. De Centrale Raad van Beroep heeft zich in 2007 echter 
duidelijk uitgesproken dat toepassing van de kantonrechtersformule in 
ambtenarenzaken niet voor de hand ligt.  
 
Met vragen over details van de regeling kunnen leden terecht bij de Helpdesk en de 
juristen van VOS/ABB, of kijk op www.rechtspraak.nl. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Strippenkaart voor extra vrije dagen verboden 
 
Het is scholen niet toegestaan om met een soort strippenkaart leerlingen extra 
vrije dagen te geven. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma weten aan de 
Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Ze verwijst naar een brief die ze in mei 
aan de gemeente Tholen heeft geschreven. Daar kwam het idee vandaan om 
met een strippenkaart voor extra vrije dagen te gaan werken. 
 
Dijksma laat in een brief aan de Kamercommissie voor OCW weten dat de 
Leerplichtwet geen ruimte biedt om het strippenkaartsysteem toe te passen. De 
strippenkaart voor vier extra vrije dagdelen per jaar werd geïnitieerd door het bestuur 
VPCO Tholen e.o. Dit protestants-christelijke bestuur vindt dat de Leerplichtwet uit 
1969 niet meer voldoet aan de huidige maatschappelijke wensen, en dat ouders de 
mogelijkheid moeten krijgen om hun kinderen buiten de vakanties voor vier dagdelen 
van school te houden.  
 
De Inspectie van het Onderwijs had hier bezwaar tegen. In afwachting van landelijke 
regelgeving besloot het Tholense college van B&W echter het systeem te 
handhaven. Na een brief die Dijksma hierover in mei schreef, werd besloten de 
strippenkaart voor extra vrij in te trekken.  
 
De staatssecretaris laat nu aan de Kamercommissie weten dat er geen wettelijke 
basis voor het systeem is, en dat de Leerplichtwet voldoende mogelijkheden biedt 
om, als daar echt een goede reden voor is, leerlingen buiten de vakanties vrij te 
geven. 
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De brieven van Dijksma aan de Kamercommissie en aan het college van B&W van 
de gemeente Tholen staan in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier politiek). 
 
 
Sterke medezeggenschap goed voor bestuur 
 
Bestuurlijke kwaliteit is gebaat bij een sterke medezeggenschap. Dat heeft 
directeur Theo Hooghiemstra van VOS/ABB gezegd op het congres van de 
Algemene Vereniging van Medewerkers in het Onderwijs (AVMO) van de 
Algemene Onderwijsbond (AOb). 
 
Thema van het congres was 'De toestand van het openbaar onderwijs en de positie 
van de leraar daarin'. Hooghiemstra nam op uitnodiging van de AVMO deel aan een 
forumdiscussie, waarin onder meer medezeggenschap aan bod kwam. 
Hooghiemstra: 'Ik vind dat het van goed bestuur getuigt en dat het de kwaliteit ten 
goede komt als je als bestuurder een sterke medezeggenschap organiseert en 
equipeert.' 
 
Op het congres kwam ook de 'menselijke maat' in het onderwijs aan de orde. Er werd 
onder meer gesproken over de mogelijkheid om een bestuurlijke fusiestop in te 
voeren. Dit is een politiek voorstel dat door de AOb wordt omarmd, maar waar 
VOS/ABB geen heil in ziet. Het standpunt van VOS/ABB is dat de wetgever geen 
wettelijke normen moet stellen voor bestuurlijke schaal, omdat anders de autonomie 
van de schoolbesturen wordt aangetast (zie een eerder bericht hierover op 
www.vosabb.nl). 
 
Andere deelnemers aan de forumdiscussie waren directeur Rob Limper van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), voorzitter Rob Tielman van het Landelijk 
Platform Openbaar Onderwijs CBOO en voorzitter Martien Hietbrink van de 
AVMO/AOb. Afgesproken is dat VOS/ABB de komende tijd met genoemde 
organisaties in gesprek gaat over kwesties met een gemeenschappelijk belang. 
Daarbij zal onder meer over de positie van het openbaar onderwijs binnen 
samenwerkingsbesturen worden gesproken. 
 
In de rechterkolom bij dit bericht op www.vosabb.nl (dossier medezeggenschap) 
staat het congresverslag, opgesteld door voorzitter Martien Hietbrink van de AVMO. 
 
 
WIA-uitkering terecht geweigerd na te lang verlof 
 
Een werknemer die langer dan 18 maanden met onbetaald verlof is, heeft geen 
recht meer op een WIA-uitkering. De Centrale Raad van Beroep bevestigt dit. 
De kwestie gaat over een groepsleerkracht in het primair onderwijs die 
arbeidsongeschikt werd toen zij al langer dan 18 maanden met onbetaald verlof 
was. 
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Bij het toekennen van lang buitengewoon (onbetaald) verlof door de werkgever aan 
een werknemer, dient te worden beseft dat een werknemer gedurende de 
verlofperiode maximaal 18 maanden verzekerd is voor de werknemersverzekeringen 
(ZW, WIA, WW). Dit krachtens de Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de 
Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van 
belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof 
(Staatsblad 412, 1998).  
 
Pijnlijke confrontatie 
Een groepsleerkracht die in dienst was van de Bestuurscommissie Openbaar Primair 
Onderwijs Smallingerland, werd pijnlijk met deze regelgeving geconfronteerd in een 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 16 oktober jongstleden. De raad stelt 
dat haar terecht een WIA-uitkering is geweigerd.  
 
De werkgever kende de vrouw per 1 augustus 2003 onbetaald verlof toe. Op 3 juli 
2006 vroeg ze een WIA-uitkering aan, omdat ze eerder, op 18 april 2005, 
arbeidsongeschikt was geworden als gevolg van oogklachten. In eerste instantie is 
deze uitkering op 13 februari 2007 door UWV geweigerd. Bij beslissing op bezwaar 
op 7 augustus 2007 is de weigering gehandhaafd.  
 
De rechtbank in Leeuwarden stelde vast dat de groepsleerkracht zich op 18 april 
2005 heeft ziekgemeld, ruim 20 maanden na 1 augustus 2003. De rechtbank 
constateerde vervolgens dat haar onbetaald verlof is verleend van 1 augustus 2003 
tot 15 oktober 2005.  
 
Zij was op het moment van ziekmelden op 18 april 2005 dus al meer dan 18 
maanden met onbetaald verlof, en dus niet meer verzekerd voor de WIA. Daarom 
kan ze geen aanspraak maken op een WIA-uitkering. De rechtbank verklaarde het 
beroep dan ook ongegrond.  
 
De Centrale Raad van Beroep bevestigt de uitspraak van de rechtbank en stelt ook 
vast dat er onbetwistbaar sprake is van onbetaald verlof ten tijde van de ziekmelding 
van betrokkene. De volledige uitspraak staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier juridische zaken). 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Jelle Kaldewaij van Inspectie naar NUOVO 
 
Jelle Kaldewaij, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs bij de Inspectie van het 
Onderwijs, wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van het College van 
Bestuur van NUOVO, de stichting openbaar voortgezet onderwijs Utrecht. Hij 
volgt Ria Sluiter op, die deze functie tien jaar heeft vervuld. 
 
Kaldewaij (54) brengt inhoudelijke deskundigheid en ruime managementervaring 
mee naar zijn nieuwe functie als eindverantwoordelijk bestuurder. Kaldewaij: "Vanuit 
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de onderwijsinspectie heb ik mogen zien hoe boeiend, maar ook hoe ingewikkeld het 
is om het onderwijs in de grote steden op een hoog niveau te verzorgen.  Ik vind het 
een voorrecht om leiding te mogen geven aan het openbaar onderwijs in Utrecht. 
NUOVO is dan ook nog eens bijzonder aantrekkelijk door de rijke schakering aan 
soorten scholen. De inspectie staat vanuit haar functie (steeds meer) op een afstand; 
voor een daadwerkelijke bijdrage aan onderwijskwaliteit moet je bij de scholen zelf 
zijn. De kwaliteit van het onderwijs zie je concreet terug in de wijze waarop docenten 
met leerlingen omgaan. Docenten en hun professionaliteit staan voor mij dan ook 
centraal als het om onderwijsverandering en –verbetering gaat.”  
 
Hans Stellingsma, voorzitter Raad van Toezicht van NUOVO is verheugd over de 
benoeming van Kaldewaij. “Vanuit zijn brede achtergrond zal hij een significante 
bijdrage gaan leveren aan de positieve ontwikkelingen binnen NUOVO op zowel 
onderwijskundig gebied als qua bedrijfsvoering. Ook zal hij instrumenteel zijn bij het 
vormgeven van de verdere groei van de organisatie”.  
 
NUOVO, lid van VOS/ABB, bestuurt in Utrecht de volgende scholen:  

• Internationale Schakelklassen 
• Leidsche Rijn College  
• Meerstroom College  
• POUWER  
• UniC 
• Utrechts Stedelijk Gymnasium 
• Vader Rijn College 
• Via Nova College 
• Wim Sonneveldschool 
• X11, school voor grafimedia 

 
 
Vacatures (3) 
 
Directeur openbare basisschool in Ede 
Medewerker ondersteuning GMR in Den Haag 
Directeur openbare basisschool in Woudenberg 
 
Interesse? Bekijk de volledige advertenties op www.vosabb.nl (personeel gezocht of 
ledenservice>vacaturebank). 
 
 
 


