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'Zonder extra geld geen passend onderwijs' 
 
Echt passend onderwijs kan niet optimaal worden ingevoerd als er niet meer 
budget komt. Deze dringende boodschap heeft VOS/ABB vrijdag, mede 
namens zeven andere onderwijsorganisaties, aan de Tweede Kamer verstuurd. 
 
In het invoeringsplan Passend Onderwijs heeft staatssecretaris Sharon Dijksma 70 
miljoen euro uitgetrokken. Eerder hadden de organisaties berekend dat er ca. een 
miljard euro nodig is om Passend Onderwijs zo in te voeren dat er een kwalitatief 
hoogstaand aanbod voor elk kind kan worden gerealiseerd. Nu er 930 miljoen minder 
wordt uitgetrokken, luiden de organisaties de noodklok. Als ook de Tweede Kamer 
straks besluit dat er niet meer geld komt voor deze taak, dan zullen de ambities 
moeten worden bijgesteld, zo schrijven de organisaties. 
 
'Spoor bijster' 
In hun brief berekenen zij dat met een structureel bedrag  van 20 euro per leerling 
net iets meer dan 0,1 formatieplaats per school kan worden ingericht. "Als daar alles 
van gerealiseerd moeten wat in het invoeringsplan wordt genoemd, is er volgens ons 
iemand het spoor bijster", aldus de brief. De organisaties zeggen ook het 
'onaanvaardbaar' te vinden om tot bevriezing van middelen voor kwetsbare leerlingen 
over te gaan. "Wij begrijpen dat de groei moet worden omgebogen. Dat zal echter 
moeten plaatsvinden vanuit een onderwijskundig perspectief, niet vanuit een 
financieel paradigma".  
 
De organisaties doen een ernstig beroep op de Kamerleden om bij de voorjaarsnota 
(als de cijfers van 1 oktober 2007 bekend zijn) tot een betere oplossing te komen. Op 
19 december vergadert de Vaste Kamercommissie Onderwijs over het 
invoeringsplan Passend Onderwijs. 
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De volledige brief, die naast VOS/ABB is ondertekend door AVS, AOC-raad, 
Besturenraad, LVGS, VBS, VGS en VO-raad, kunt u downloaden van www.vosabb.nl 
(dossiers>Onderwijs en zorg>Passend onderwijs). 
 
  
 
 
Wetsvoorstel vereenvoudiging planning 
 
Het langverwachte wetsvoorstel over de deregulering van de planning in het 
voortgezet onderwijs is vrijdag bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee wil 
staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de bestaande regels voor de planning 
vereenvoudigen en vo-scholen meer vrijheid geven.  
 
De regering streeft ernaar de nieuwe regeling met ingang van 1 augustus 2008 in 
werking te laten treden.  
 
De systematiek van het stichten van nieuwe scholen blijft gehandhaafd. Dat betekent 
dat de minister van OCW beslist over het oprichten van een nieuwe school. 
Iinitiatiefnemers moeten aantonen dat de nieuwe school aan de stichtingsnormen 
voldoet. Wel kan de procedure sneller worden afgewikkeld. Er komt geen plan van 
scholen meer, dat met de Tweede Kamer wordt besproken. De minister neemt 
rechtstreeks een besluit op een ingediend verzoek. 
 
Op een aantal onderdelen kunnen schoolbesturen zelfstandig besluiten nemen 
zonder de minister toestemming te hoeven vragen. Het gaat daarbij om de fusie van 
scholen, het zelf bepalen of men de atheneum- en/of gymnasium-stroom aanbiedt 
indien men over een vwo-licentie beschikt, en het aanbieden van intra- en 
intersectorale programma’s als de daarvoor onderliggende licenties aanwezig zijn. 
 
Regionaal plan onderwijsvoorzieningen 
De welbekende artikel 75 procedure verdwijnt. In plaats daarvan kunnen besturen 
een samenwerking met elkaar aangaan, waarbij zij een regionaal plan 
onderwijsvoorzieningen (RPO) vaststellen. Dit RPO wordt de opvolger van het 
regionale arrangement, met dien verstande dat nu ook voor de overige 
onderwijsvoorzieningen (praktijkonderwijs, havo en vwo) planningsafspraken kunnen 
worden gemaakt. 
 
Via het RPO kunnen afspraken worden gemaakt over onder meer de verplaatsing 
van een vestiging over meer dan 3 km, het stichten van een nieuwe nevenvestiging, 
splitsing van een scholengemeenschap, het realiseren van dubbelaanbod en de 
uitbreiding van vbo-afdelingen. Op basis van het vastgestelde RPO dient het 
betrokken schoolbestuur vervolgens vóór 1 november een aanvraag bij de minister 
in. Die verleent, mits aan de voorwaarden zijn voldaan, dan toestemming. 
Deelplanorganisaties – zoals VOS/ABB – en provincies adviseren niet meer over 
deze aanvragen. 
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De tekst van het wetsvoorstel en de toelichting kunt u downloaden vanaf 
www.vosabb.nl (dossiers>Planning). 
 
Op vrijdag 25 januari 2008 bespreekt de ledencommissie VO van VOS/ABB dit 
wetsvoorstel in haar vergadering. Opmerkingen over en kanttekeningen bij dit 
wetsvoorstel van leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom. U kunt deze vóór de 
vergadering van de ledencommissie toezenden aan Klaas te Bos. In de loop van 
2008 zal VOS/ABB de leden verder op de hoogte brengen over de inhoud en 
gevolgen van deze nieuwe wettelijke regeling. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl    
 
 
 
VOS/ABB bouwt aan nieuwe website 
 
VOS/ABB bouwt aan een nieuwe website, die volgens plan in februari online 
gaat. Daarmee wordt www.vosabb.nl sneller, terwijl de navigatie eenvoudiger 
wordt. De nieuwe website krijgt een eigentijds uiterlijk en biedt directe toegang 
tot de websites van Consulting en ECOO. 
 
De bouw van een nieuwe website is nodig omdat het aantal bezoekers het afgelopen 
jaar zo is toegenomen dat dit in het huidige systeem soms tot technische problemen 
leidt. In januari van dit jaar had www.vosabb.nl ruim 28.000 unieke bezoekers per 
maand, in september was dit getal gestegen tot 36.395, met een top in juni toen er 
52.822 unieke bezoekers kwamen.  
 
Met name op de maandag, de dag waarop de e-mailnieuwsbrief wordt verzonden, 
vertonen de statistieken uitschieters naar soms wel 2500 bezoekers per dag. Die 
belasting maakt de huidige site soms traag; de nieuwe website kan deze 
bezoekersaantallen aan.  
 
Meer mogelijkheden 
Niet alleen de techniek verbetert, de website krijgt ook meer functionaliteiten. Leden 
krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om via 'Mijn VOS/ABB' hun eigen gegevens in te 
voeren. Op uw persoonlijke pagina kunt u straks een eigen wachtwoord kiezen of uw 
e-mailadres veranderen.  
 
Wat uiteraard niet verandert op de nieuwe website, is de actualiteit van 
www.vosabb.nl. Elke dag al het onderwijsnieuws dat relevant is voor schoolleiding en 
bestuur.  
 
Leden van VOS/ABB ontvangen in januari nader bericht over de nieuwe website, de 
veranderingen en het exacte tijdstip waarop de site online gaat.  
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Praktijkgerichte leeromgeving: de tijd dringt! 
 
 
Vlak na de zomervakantie heeft VOS/ABB u via deze website en de e-
mailnieuwsbrieven geattendeerd op de realisatie en gereedmelding van 
bouwprojecten voor de praktijkgerichte leeromgeving. Hoewel het nog te vroeg 
is om ongerust te worden, begint de tijd te dringen. Dat geldt vooral voor 
diegenen die nog aan het begin staan van het aanpassingstraject. 
 
Tot op heden heeft CFI nog maar 48 gereedmeldingen ontvangen, terwijl vrijwel alle 
scholen voor één of meerdere afdelingen een subsidie hebben aangevraagd en 
gekregen. Dat is dan ook de reden dat OCW u binnenkort een inventarisatieformulier 
stuurt, waarop u kunt aangeven hoever u bent gevorderd met de realisatie van uw 
project(en).  
 
Dit formulier kan tevens dienen als gereedmeldingsformulier, zodat u daarvoor geen 
aparte brief hoeft te sturen. 
 
Ambassadeurs 
Op basis van goede voorbeelden in het land is een aantal zogenoemde 
ambassadeurs per regio bereid gevonden om u met raad en daad bij te staan. Zij 
kunnen u informeren over hun visie, ervaringen en oplossingen over de realisatie van 
de praktijkgerichte leeromgeving: 
 
* Regio Amsterdam: Paul Brugman, Rosa/beroepscollege zorg en welzijn, 020-
6316711, p.brugman@isa-vo.nl  
* Gelderland: Twan van den Hazelkamp, Kandinsky College, 06-24100605, 
t.vdhazelkamp@kandinsky.nl  
* Gelderland: Ton Spierings, Groenhorst College, 0318-675300 / 06-13227924, 
t.spierings@groenhorstcollege.nl  
* Zuid-Nederland: Peter de Kreij, Nehalennia VMBO, 0118-655755 / 06-50960251, 
pkreij@nehalennia.nl  
* Zuid-Holland: Frank Out, Fioretticollege, 0252-435020, F.Out@fioretti.nl  
* Twente: Tonnie Franke, Twents Carmel College, 0541-532333, 
t.franke@twentscarmelcollege.nl  
* Regio Groningen: Hiltje Rookmaker, Reitdiepcollege, 050-5472230 / 06-33988671, 
h.c.rookmaker@reitdiep.nl  
* Regio Utrecht: Jan Mulder, Delta College, 030-2440334, j.mulder@delta-college.nl  
 
De lijst wordt binnenkort uitgebreid.  
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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Plasterk blijft bij prestatiebeloning 



Minister Plasterk blijft van mening dat een hoger loon voor hoger opgeleide 
leraren geen automatisme moet zijn. Dat had de commissie Rinnooy Kan, die 
hem adviseerde, wel aanbevolen. De minister geeft echter de voorkeur aan 
prestatiebeloning. 
 
Dit zei hij donderdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting en het 
actieplan LeerKracht in de Tweede Kamer. 'Een hoger opgeleide leraar is niet per 
definitie ook een betere leraar is", aldus Plasterk. Hij wil dat schoolbesturen beslissen 
over loonsverhoging in relatie tot prestatie. Wel moet een schoolbestuur het duidelijk 
kunnen verantwoorden als een leraar die een hogere bevoegdheid haalt, geen 
promotie krijgt naar een hogere beloningsschaal.  
 
Naast de prestatiebeloning komt er een verbetering van arbeidsvoorwaarden, 
waardoor lerarensalarissen sneller gaan stijgen. Dit zullen de leraren volgens 
Plasterk snel gaan merken, met salarisstijgingen van gemiddeld 6,5 procent in het 
basisonderwijs en 10 procent in het voortgezet onderwijs.   
 
In de Tweede Kamer benadrukte Plasterk ook dat de beloning van nieuwe 
bestuurders in het onderwijs moet voldoen aan de zogenoemde 'Balkenende-norm'. 
Dat betekent dat deze bestuurders niet meer mogen verdienen dan 185.000 euro per 
jaar. 
 
Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de minister.  Alleen de SP blijft zich 
verzetten; deze partij wil een vaste koppeling tussen opleidingsniveau en salaris. De 
SP maakte ook bezwaar tegen het voorstel om te bezuinigen op de ouderenregeling 
(de Bapo) om de loonsverhoging voor de leraren te kunnen financieren. Plasterk 
vindt dat oudere leraren langer door moeten werken, ook met het oog op het 
lerarentekort. De Algemene Onderwijs Bond heeft kritiek op het plan; de VO-Raad 
steunt Plasterk, zo blijkt uit een artikel vandaag in Trouw. De minister denkt in open 
overleg met de bonden tot overeenstemming te kunnen komen. 
 
Plasterk gaf in zijn betoog verder aan dat hij deze kabinetsperiode niet wil morrelen 
aan het vmbo. "Er komen geen grote stelselwijzigingen, we gaan het vmbo niet 
opheffen en we gaan ook geen scholen splitsen", aldus de minister. Net als zijn 
voorgangster Maria van der Hoeven kiest hij voor rust in het onderwijsveld. 
 
  
 
AOb wil overleggen met Plasterk 



De Algemene Onderwijsbond (AOb) wijst het lerarenplan van minister Plasterk 
af, maar wil er wel nader overleggen. Dat is de uitkomst van de 
ledenraadpleging van de AOb van vrijdag 14 december.  
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Veel leden van de AOb geloven niet dat de leraar echt zal profiteren van de 1,1 
miljard euro die Plasterk heeft voor zijn plan. “De uitnodiging om te praten met de 
minister grijpen we aan. Maar dan een echt overleg en niet op basis van een dictaat”, 
laat Gerrit Stemerding, bestuurslid en actiecoördinator van de bond, weten. De 
stakingskas is geopend, meldt hij. 
 
Plasterk is blij dat alle betrokkenen nu bereid zijn het overleg met hem aan te gaan. 
Hij verwacht met de bonden tot een akkoord te komen over een versterking van het 
beroep van leraar.  
 
De bond vindt het onjuist dat salarisverhogingen worden uitgesmeerd tot 2020 en de 
verkorting van de salarislijnen over twee kabinetsperioden. Een groot deel van het 
extra budget komt bovendien terecht bij de schooldirecties, aldus de bond. Verder 
wekt de afschaffing van de Baporegeling voor oudere leraren in het primair onderwijs 
veel verzet. De bond houdt volgende maand in het hele land bijeenkomsten om de 
leden te informeren over de voortgang van de onderhandelingen met de minister.  
 
 
 
Rinnooy Kan in Over Onderwijs nr. 6 
 
Het decembernummer van Over Onderwijs is deze week verschenen. Het bevat 
onder meer een interview met Alexander Rinnooy Kan, die daarin zegt dat een 
goed management heel belangrijk is voor het onderwijs. Andere onderwerpen 
in dit nummer: school en bioritme, betaalde pleinwacht en een 
miljoenenvoordeel door samenwerking. 
 
 Het miljoenenvoordeel wordt behaald in Zeeland, waar zestien onderwijsinstellingen 
een gezamenlijke inkooporganisatie hebben opgericht. Het artikel, waarin rector 
Toine Wevers van Pontes Het Goese Lyceum vertelt hoe de nieuwe organisatie 
werkt, staat op bladzijde 12/13.  
 
Pittig debat 
Ook in dit nummer een prikkelend debat over de feminisering van het primair 
onderwijs. Gerda Geerdink, hoofddocent pabo in Arnhem, verdedigt hier haar stelling 
dat de feminisering leidt tot minder vakinhoud, omdat vrouwen meer gericht zijn op 
de kinderen en de sfeer, en minder op de inhoud van de vakken. Tegenover haar 
staat Mineke van Essen, hoogleraar in Groningen, die deze stelling 'te gek voor 
woorden' vindt. Op deze website kunt u mee-debatteren en er wordt inmiddels al flink 
gestemd op de poll 'Met wie bent u het eens?' 
 
Overige onderwerpen in dit nummer: 
* een kleurrijke school in Tiel (blz. 7) 
* andere dagindeling op een school in Gouda (blz 10) 
* reorganisatie van een school in Amsterdam (blz 14) 
* interview met Guido Beckers van Het Kwadrant in Weert (blz 18) 
* binnenkijken in een rijksmonument ni Den Haag (blz 20) 
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* een professionele leergemeenschap in Helmond en omgeving (blz 22) 
* de vijf vragen gesteld aan Con Smith uit Berlicum (blz 24) 
* betaalde pleinwacht in Tilburg (blz 25) 
* een incompany-workshop in Amsterdam (blz 29) 
 
Het blad is op 12 december aan alle leden van VOS/ABB toegestuurd. Het magazine 
is op www.vosabb.nl online te lezen (Publicaties>Over Onderwijs). 
 
 
 
Rebound voor spijbelaars werkt 
 
Het opvangproject Rebound boekt succes. Het Landelijk Centrum Onderwijs en 
Jeugdzorg bevestigt een bericht daarover in het Algemeen Dagblad. 
 
Rebound biedt tijdelijke opvang aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die zoveel 
problemen veroorzaken dat ze op school niet meer te handhaven zijn. In de 
reboundvoorziening volgt de leerling een niet-vrijblijvend programma om binnen 
enkele maanden een nieuwe start te maken in het reguliere onderwijs. 
 
De leerlingen volgen een speciaal programma, dat aandacht besteedt aan sociale 
vorming. Het blijkt dat 62 procent van de leerlingen terugkeert naar het reguliere 
onderwijs. De rest gaat naar het speciaal onderwijs of een andere opleiding. De 
meeste leerlingen die naar een reboundvoorziening gaan, komen uit het vmbo. 
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl  
 
 
 
Minder leerlingen in primair onderwijs 
 
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs zal tot 2013 naar verwachting met 
60.000 afnemen. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft 
nagenoeg gelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn 
jongste bevolkingsprognose.  
 
Het CBS baseert zijn verwachting op het aantal geboorten sinds de eeuwwisseling. 
Het totale aantal jongeren van 0 tot 19 jaar zal tot 2013 met 100.000 dalen. De daling 
is het sterkst in de basisschoolleeftijden: 60.000. Het aantal kinderen jonger dan 4 
jaar neemt naar verwachting met 30.000 af. 
 
Voor het voortgezet onderwijs verandert er nauwelijks iets. Het aantal jongeren van 
13 jaar en ouder blijft de komende vijf jaar nagenoeg gelijk, verwacht het CBS. 
 
Meer informatie in dit bericht op www.vosabb.nl (dossiers>werkgeverszaken). 
 
 



����������	
��
��
��
�
��
��������
����






 �


Laatste nieuwsbrief van 2007 
 
Vandaag verschijnen de laatste e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB voor PO en 
VO van 2007. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op 14 januari. Wel 
komen deze week nog een ECOO-Nieuwsbrief en een Nieuwsplein met 
algemeen onderwijsnieuws uit. 
 
Mocht u nog niet alle nieuwsbrieven van VOS/ABB ontvangen, dan kunt u zich op elk 
moment nog aanmelden via www.vosabb.nl/nieuwsbrief. De maandelijkse ECOO-
nieuwsbrief bevat specifiek nieuws voor openbare scholen; Nieuwsplein bevat 
algemeen onderwijsnieuws uit diverse media. Nieuwsplein verschijnt wekelijks, maar 
niet in de kerstvakantie. Na de aflevering van 20 december komt Nieuwsplein weer 
uit op 10 januari. 
 
Bent u al abonnee van onze nieuwsbrieven, maar wilt u gegevens wijzigen (zoals het 
e-mailadres), dan vindt u daarvoor de mogelijkheid onderaan elke nieuwsbrief. 
 
Kerstvakantie 
Het kantoor van VOS/ABB is de komende week, van 24 december t/m 1 januari, 
gesloten. Ook de Helpdesk is dan niet bereikbaar. Vanaf 2 januari staan wij weer 
voor u klaar. 
 
VOS/ABB wenst al haar leden prettige feestdagen en een voorspoedig 2008! 
 
 
Vacatures  (3) 
 
Directeur obs in Noordwijkerhout 
Directeur obs in Rolde 
Directeur montessorischool in Roosendaal 
 
Meer infomatie over de vacatures op www.vosabb.nl (homepage>personeel 
gezocht). 
 


