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Toelichting op stand van zaken BAPO en RJ271 
 
Adviseur Reinier Goedhart van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over 
de stand van zaken rond de BAPO-voorzieningen in relatie tot de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving (RJ271). 
 
In de toelichting gaat Goedhart in op de problemen die zich op dit terrein voordoen 
en de mogelijke oplossingen die het ministerie van OCW in oktober heeft 
gepresenteerd. Omdat de oplossingsvoorstellen van het ministerie nog niet zijn 
overgenomen door de Raad voor de Jaarverslaggeving is er nog onduidelijkheid over 
de bepaling van de hoogte van de BAPO-voorziening. 
 
Hij wijst ook op een voorstel om voor de BAPO een bepaald percentage in de 
lumpsumbekostiging te reserveren. Deze voorgestelde oormerking druist echter in 
tegen de principes van lumpsum, en zal daarom volgens Goedhart geen draagvlak 
krijgen in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
VOS/ABB kan in verband met de huidige onzekerheid nog geen model beschikbaar 
stellen waarmee schoolbesturen de hoogte van de BAPO-voorziening kunnen 
berekenen. Zodra er duidelijkheid is, zal het model op de website verschijnen.  
 
De toelichting van Goedhart staat op www.vosabb.nl,  in de rechterkolom van dit 
bericht (dossier financiën). 
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-404804, rgoedhart@vosabb.nl  
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Themabijeenkomsten LeerKracht drukbezocht 
 
De themabijeenkomsten over het Convenant LeerKracht die VOS/ABB de 
afgelopen tijd op diverse plaatsen in het land heeft georganiseerd, zijn 
drukbezocht. Er kwamen ongeveer 250 mensen uit het onderwijs op af, zowel 
leden als niet-leden van VOS/ABB. Dat meldt VOS/ABB-adviseur Paul Janssen. 
 
'Afgelopen maandag was in Zwolle de laatste themabijeenkomst over Convenant 
LeerKracht', aldus Janssen. Het waren volgens hem 'succesvolle en informatieve' 
bijeenkomsten. De aanwezigen hadden de nodige vragen over de uitvoering van het 
convenant, maar Janssen zegt dat er ook veel enthousiasme was om ermee aan de 
slag gaan. 
 
Informatie: Paul Janssen, 06-53325092, pjanssen@vosabb.nl  
 
 
 
Kabinet akkoord met combinatie vmbo-mbo 
 
De assistentopleiding van het mbo (niveau 1) wordt vanaf volgend schooljaar 
gecombineerd met het vmbo. Dit betekent dat leerlingen voortaan op het vmbo 
kunnen doorleren om daar niveau 1 van het mbo te halen. Het kabinet is 
akkoord met dit voorstel van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW.  
 
In de nieuwe situatie kunnen leerlingen al in het derde of vierde leerjaar van het 
vmbo met een mbo-opleiding op niveau 1 beginnen. Van Bijsterveldt op de website 
van het ministerie van OCW: 'Deze mogelijkheid biedt een steun in de rug aan 
leerlingen die dat nodig hebben en vermindert de kans op voortijdig schoolverlaten.'  
 
Er is inmiddels al met succes een aantal jaren proefgedraaid met deze combinatie 
vmbo-mbo. De vmbo-scholen en mbo-instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het programma-aanbod, de examinering en kwaliteit. Zowel de scholen als de 
leerlingen en hun ouders bleken enthousiast over dit aanbod. De leerling heeft met 
niveau 1 nog geen startkwalificatie, maar het blijkt dat de overstap naar het mbo, om 
niveau 2 te halen, toch makkelijker wordt als hij er al aan geroken heeft.  
 
Om de combinatie mogelijk te maken, worden de Wet op het voortgezet onderwijs en 
Wet educatie en beroepsonderwijs aangepast.  Verwacht wordt dat na 1 augustus 
2009 steeds meer vmbo-scholen deze assistentopleiding gaan aanbieden.  
 
De assistentopleiding is overigens iets anders dan het experiment met de 
doorlopende leerlijn vmbo-mbo, dat op 1 augustus 2008 van start is gegaan. In dit 
experiment leiden de vmbo's in samenwerking met mbo-instellingen hun leerlingen in 
zes jaar meteen op tot niveau 2. Meer over dit experiment op www.vosabb.nl (dossier 
vmbo). 
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-12939680, bsmits@vosabb.nl  
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Slimmer werken levert tevreden leraren op  
 
Een slimmere manier van werken verhoogt het werkplezier, verlaagt de 
werkdruk en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van leraren. Dat bevestigt 
onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). 
 
Het SBO liet door het Regioplan Beleidsonderzoek het rapport 'Slimmer werken. 
Over de betekenis van slimmer werken voor het primair en voortgezet onderwijs' 
opstellen. SBO-directeur Freddy Weima meldt op basis van dit rapport dat leraren 
graag willen werken voor een school die voortdurend vernieuwt en er telkens in 
slaagt om te inspireren. 'Vooral als de initiatieven van onderaf komen, zijn leraren erg 
tevreden', aldus Weima.  
 
Lees het SBO-rapport op ww.vosabb.nl. U kunt het aanklikken in dit bericht in dossier 
kwaliteit. 
 
 
Nationale ombudsman: investeer in conflicthantering! 
 
Het onderwijs moet meer investeren in conflicthantering. Dat heeft de Nationale 
ombudsman Alex Brenninkmeijer woensdag in Amersfoort gezegd op het 
jubileumsymposium van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 
 
Brenninkmeijer was samen met professor Paul Zoontjens van de Universiteit van 
Tilburg gastspreker op het studiesymposium in Amersfoort, dat in het teken stond 
van het 10-jarig bestaan van de LKC. De Nationale ombudsman benadrukte dat 
conflicten voor organisaties waardevol kunnen zijn, mits de partijen zich niet in 
procedures verliezen, maar uitgaan van het proces. 
 
'Het dossier is niet waar het om gaat', aldus Brenninkmeijer. 'Je moet met een 
inhoudsvolle interactie een verandering in de realiteit tot stand brengen'. Hij wees 
erop dat interventies over het algemeen tot tevredenheid leiden. 'Van louter 
procedures wordt niemand gelukkig. Het is de kunst om met zo min mogelijk 
uitspraken zoveel mogelijk op te lossen. Goede communicatie is daarbij essentieel.' 
 
Klachtrecht in context 
Professor Paul Zoontjes van de Universiteit van Tilburg, die tevens lid is van de 
Onderwijsraad, hield een presentatie over de context waarin het klachtrecht staat. Hij 
ging onder meer in op de historie, waarbij hij wees op de verschuiving in de 
afgelopen tien jaar van de aandacht voor de rechten van de onderwijsorganisaties 
(de aanbieders) naar de leerlingen en de ouders (vragers).   
 
Zoontjens sprak ook over het gebruik van het klachtrecht door te verwijzen naar de 
relatief geringe aantallen klachten die door de LKC en andere commissies worden 
behandeld. In 2007 nam de LKC 165 klachten in behandeling, terwijl deze 
commissie voor 780.000 leerlingen werkt. Hij noemde dit lage aantal opmerkelijk, 



Nieuwsbrief VO nr. 39 – 24 november 2008 
 

 4

omdat er in de media en de politiek (commissie-Dijsselbloem) wel veel over het 
onderwijs wordt geklaagd. 
 
Voor de toekomst ziet Zoontjens één klachtencommissie voor het gehele primair en 
voortgezet onderwijs voor zich, omdat 'openbare' klachten niet wezenlijk verschillen 
van 'katholieke' klachten. Wellicht kan de Nationale ombudsman hier een rol bij 
spelen, zo suggereerde hij. 
 
Binnenkort komt op www.lgc-lkc.nl een uitgebreid verslag van het studiesymposium. 
 
 
Aantal stakende docenten niet erg groot 
 
Een beperkt aantal leerkrachten in het voortgezet onderwijs heeft woensdag 
meegedaan aan de landelijke stakingsdag, die door de onderwijsbonden was 
georganiseerd. De stakingsdag in het voortgezet onderwijs volgde op het 
vastlopen van de hernieuwde cao-besprekingen.  
 
De cao-onderhandelingen in het vo liepen dindag nadat ze waren hervat, vrijwel 
onmiddellijk weer vast. De onderwijsbonden AOb, ABVAKABO, FNV en CNV 
Onderwijs stapten uit het overleg. De VO-raad verwijt de bonden dat die een 
'innovatief en interessant voorstel om de werkdruk substantieel te verlagen' zonder 
discussie hebben verworpen. De bonden zouden 'eenzijdig een dictaat op tafel 
hebben gelegd'. 
 
Stakingsbereidheid  
Uit een rondgang maandag van Het Parool langs scholen in Amsterdam kwam al 
naar voren dat maar een klein deel van de docenten bereid was te gaan staken en 
naar de landelijke manifestatie in Utrecht te gaan. De AOb meldt dat woensdag in 
totaal 13.000 leraren en onderwijsondersteuners het werk hebben neergelegd. Circa 
4000 stakers kwamen volgens de bond naar Utrecht.  
De VO-raad benadrukt dat het grootste deel van de docenten woensdag gewoon aan 
het werk was. Van de 70.000 leraren in het hele land die op woensdag hadden 
moeten werken, staakten er volgens de VO-raad 5000. In totaal werken er in het vo 
110.000 mensen, van wie 77.000 leraren. 
 
Het conflict 
De ruzie tussen de VO-raad draait vooral om werkdrukverlaging. 'De werkgevers 
boden aan tafel geen garanties en halveerden hun eerder inzet om de werkdruk te 
verlagen', aldus de AOb. 'Dit is onacceptabel. Wij willen in de cao garanties voor een 
aantrekkelijk beroep en een goede onderwijskwaliteit.' 
 
De VO-raad meldt dat het uitgangspunt is 'dat elke docent individueel recht krijgt op 
een persoonlijke invulling van werkdrukverlaging'. Hierbij kan worden gedacht 
aan lestaakvermindering, maar ook aan minder niet-lesgebonden taken, zoals 
surveilleren of mentoruren.  
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De werkgeversorganisatie zegt dat haar voorstel gebaseerd is op gesprekken met 
het personeel over werkdrukverlaging. 'Daaruit blijkt dat je werkdruk moet oplossen 
op individueel en schoolniveau. Uitgangspunt is dat er 1 procent van de financiële 
ruimte beschikbaar is voor werkdrukverlaging. Werkgevers willen zonder meer dat dit 
geld ten goede komt aan het personeel.'  
 
Overeenstemming 
De VO-raad benadrukt dat er al in een eerder stadium overeenstemming was bereikt 
over een loonsverhoging van 7 procent. Dat geldt ook voor een aantal afspraken 
voor het onderwijsondersteunend personeel, zoals extra recht op scholing 
en een extra eindejaarsuitkering van 150 euro.  
Het is nog niet bekend wanneer de cao-partijen weer met elkaar gaan praten. De 
VO-raad zegt bereid te zijn op elk moment weer aan tafel te gaan. 
 
Tips van VOS/ABB 
De Helpdesk van VOS/ABB heeft tips opgesteld voor werkgevers die te maken 
hebben met stakende docenten. Leden kunnen hiervoor – na inloggen - de 
veelgestelde vragen op www.vosabb.nl raadplegen (arbeidsvoorwaarden) 
raadplegen (zie onder stakingen). 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl   
 
 
Cramer wil gillen op schoolplein wettelijk toestaan 
 
Minister Jacqueline Cramer van VROM wil het zogenoemde Activiteitenbesluit 
aanpassen, zodat het wettelijk is toegestaan dat buiten spelende kinderen op 
schoolpleinen de normen voor geluidsoverlast overschrijden. De toezegging 
van Cramer volgt op een voorstel van PvdA-Kamerlid Jan Boelhouwers. 
 
Het is de bedoeling dat voor schoolpleinen dezelfde wettelijke uitzonderingssituatie 
gaat gelden als voor zwembaden en andere sportvoorzieningen die geluidsoverlast 
kunnen veroorzaken. Dit moet voorkomen dat omwonenden juridische 
procedures kunnen aanspannen tegen bijvoorbeeld het gegil van buiten spelende 
kinderen. 
 
Directe aanleiding voor het voorstel van Boelhouwer was een juridische 
procedure van inwoners van Heemstede tegen geluidsoverlast van het kleuterplein 
van openbare basisschool De Crayenester. De rechtbank in Haarlem bepaalde 
eerder dit jaar in kort geding dat de wettelijke geluidsnormen van tijd tot tijd 
inderdaad worden overschreden, maar dat omwonenden zich moeten aanpassen of 
anders moeten verhuizen. 
 
Tegelijkertijd zei de rechter dat scholen beperkende maatregelen moeten nemen om 
geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door er bij leerlingen op 
aan te dringen minder luidruchtig te zijn. VOS/ABB verleende in deze zaak juridische 
bijstand aan de school in Heemstede. De omwonenden gingen overigens in hoger 
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beroep, waarvan de uitspraak op 5 december is. 
 
Reactie school 
Directeur Martin Baas van de Crayenesterschool laat desgevraagd aan VOS/ABB 
weten dat hij blij is met de toezegging van minister Cramer. Hij verwacht dat de 
positie van zijn school erdoor wordt versterkt. 'Als dit wet wordt, dan blijft de huidige 
situatie -de kleuters kunnen spelen op het achterterrein- zoals die is. Baas wijst erop 
dat de kwestie niet alleen bij hem speelt, maar ook bij andere scholen. 'Deze zaak 
wordt door scholen bij ons in de regio goed gevolgd.' 
 
Hij benadrukt dat de Crayenesterschool al maatregelen neemt om de overlast die 
buurtbewoners ervaren, te verminderen. 'Kleuters die op het plein machinistje willen 
spelen, mogen geen fluitje meenemen. Ook vertellen we kinderen dat ze niet hoeven 
te schreeuwen, maar dat als ze iets willen, dat ook gewoon kunnen zeggen. En we 
smeren de wielen van de karren heel goed, zodat ze niet piepen.' 
 
De uitspraak in het kort geding staat in de rechterkolom. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
 
 
Kinderombudsman voor klachten over het onderwijs 
 
Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter het voorstel voor een 
nationale kinderombudsman. Het voorstel is afkomstig van PvdA-Kamerlid 
Khadija Arib. 
De nationale ombudsman speciaal voor kinderen wordt een onafhankelijk instituut 
onder de hoede van de Nationale ombudsman. Arib op de website van de PvdA: 'Met 
het instellen van een kinderombudsman in Nederland wordt in een grote behoefte 
voorzien.'  
 
De kinderombudsman gaat het jeugdbeleid onder de loep nemen en de regering 
hierover adviseren. Het wordt ook zijn of haar taak om klachten van kinderen te 
behandelen over onder meer het onderwijs.  
Arib lanceerde het plan voor de kinderombudsman ook al in 2001, maar ze kreeg er 
toen te weinig politieke steun voor. Die steun is er nu wel, zowel van de Tweede 
Kamer als van het kabinet.  
 
 
Artikel 23 blijft uit beginselprogramma VVD 
 
Grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs blijft uit het 
beginselprogramma van de VVD. Dat bleek zaterdag in Rotterdam tijdens de 
algemene ledenvergadering van de liberalen. 
 
Enkele VVD-leden hadden graag gezien dat de vrijheid van onderwijs werd 
opgenomen in het beginselprogramma van de VVD, maar dat stuitte op 
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weerstand. Partijcoryfee Henk Vonhoff verwees naar de situatie in 1917, toen artikel 
23 het licht zag: 'Op basis van de pacificatie hebben we in ons land vrijheid van 
onderwijs, maar daarmee is het geen liberaal beginsel en daarom hoort het niet thuis 
in een liberaal beginselprogramma.' 
 
VVD-leider Mark Rutte benadrukte dat de VVD niet wil gaan tornen aan de vrijheid 
van onderwijs, maar net als Vonhoff zei hij dat artikel 23 niet thuishoort in het liberale 
beginselprogramma. Opmerkelijk is dat de VVD in haar beginselprogramma wel 
verwijst naar de joodse-christelijke-humanitische traditie van ons land. Die verwijzing 
is volgens Rutte echter 'geen belijdenis, maar een constatering'.  
 
 
Vacatures (1) 
 
Coördinator personeels- en salarisadministratie in Den Haag 
 
Zie voor meer informatie de advertentie op www.vosabb.nl (personeel gezocht of 
ledenservice>vacaturebank). 
 


