
de indruk mag ontstaan dat hiermee 

álle schoolkosten van de baan zijn. 

‘Voor de overige schoolkosten zullen

oudergeledingen en medezeggenschaps-

raden nog steeds afspraken moeten

maken met de schoolleiding. Hierbij 

moet worden gedacht aan vergoedingen

voor schoolexcursies en overige les-

materialen.’

Boze reacties

Met het verdwijnen van de kosten voor de

almaar duurder wordende schoolboeken

zullen ouders niet meer jaarlijks worden

geconfronteerd met een hoge rekening.

‘Dit leidde elk jaar weer tot boze reacties

van ouders in de richting van scholen die

daar nauwelijks iets aan konden doen’,

aldus Geelkerken.

In Over Onderwijs nummer 6 van 2005

heeft VOS/ABB al een artikel gewijd aan

de schoolkosten. 

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl 
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VOS/ABB is blij met het kabinets-

voornemen om voor circa 900.000

leerlingen in het voortgezet onder-

wijs de kosten voor schoolboeken te

gaan betalen. Na de afschaffing van

het verplichte lesgeld vorig jaar, is dit

een grote stap in de richting van kos-

teloos onderwijs. PvdA, SP en Chris-

tenUnie dringen al langer, gesteund

door VOS/ABB, aan op invoering van

kosteloos onderwijs, zoals dat in veel

Europese landen het geval is.

‘Nederland begint hiermee eindelijk in de

pas te lopen met de rest van Europa. Het

heeft even geduurd, maar we zijn blij dat

het nu eindelijk zover is’, zegt VOS/ABB-

directeur Philip Geelkerken. Hij wijst erop

dat er nog wel kritisch moet worden ge-

keken naar de hoogte van de vergoeding

en het tijdstip van invoering. Ook vindt hij

dat scholen niet te maken mogen krijgen

met meer administratieve rompslomp. 

De VOS/ABB-directeur benadrukt dat met

de vergoeding van de schoolboeken niet
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VO-raad opgericht

Het voortgezet onderwijs bundelt zijn

krachten in één sectororganisatie

met de naam VO-raad. Dit hebben de

leden van het Werkgeversverbond

Voortgezet Onderwijs (WVO) onlangs

besloten tijdens een bijzondere leden-

vergadering in de Jaarbeurs in

Utrecht. 

De VO-raad is een werkgeversorganisatie

voor het hele voortgezet onderwijs. De

raad gaat in nauw overleg met de leden

een beleidsagenda opstellen. Daarnaast

vertegenwoordigt de raad de leden bij

overheid, andere onderwijssectoren en

maatschappelijke organisaties. 

Sectoroverstijgende onderwerpen zullen

worden afgestemd met de Bve Raad, de

HBO-raad, de VSNU en te zijner tijd de

sectororganisatie voor het primair onder-

wijs.

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Nieuw kernthema: ‘Identiteit 
en imago’

‘Identiteit en imago’ is het nieuwe

kernthema van VOS/ABB. Op

www.vosabb.nl staat een dossier

over dit onderwerp. 

VOS/ABB heeft besloten dit jaar extra

aandacht te besteden aan het imago van

het openbaar en algemeen toegankelijk

onderwijs. Deze maand wordt daarmee

een start gemaakt tijdens een serie thema-

bijeenkomsten voor het primair onderwijs.

Met de leden wordt gepraat over de

noodzaak van en de mogelijkheden tot

verbetering van het imago.

Good practice

Het is de bedoeling dat het dossier de

komende maanden wordt uitgebreid met

good-practiceartikelen van en over scho-

len, zowel in het primair als het voortgezet

onderwijs. Het eerste staat er al: een 

artikel over de imagocampagne van OBS

De Vossener in Blerick. Deze school zet

ouders in als ambassadeurs. Het artikel

stond in het maartnummer van Over

Onderwijs. Binnenkort verschijnt het jaar-

verslag van VOS/ABB, met meer artikelen

over dit onderwerp.

Hebt u ook goede ervaringen met een

imagocampagne of ideeën om de identi-

teit van uw school vorm te geven?

Mail dan naar webmasters@vosabb.nl.

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Minder vakantie, 
meer professionalisering

De schoolvakanties moeten voor het

personeel korter worden om meer

ruimte te maken voor verdere profes-

sionalisering in het onderwijs. Dat

zegt rector Leendert van Driel van

het Koningin Wilhelmina College in

Culemborg. 

Van Driel is onlangs aan de Universiteit

Utrecht gepromoveerd op een onderzoek

naar de professionalisering van docenten

in het voortgezet onderwijs. Een van zijn

conclusies was dat leerkrachten door de

hoge werkdruk die zij vaak ervaren en het

vaste vakantieschema waarin zij zitten, te

weinig tijd hebben om zichzelf verder te

professionaliseren. ‘Het is nu zo dat leer-

krachten in de lesweken veel te hard wer-

ken en dat ze daar in de vakanties van

moeten bijkomen of ziek worden’, zo liet

Van Driel aan VOS/ABB weten.

Verplicht op school

Dit probleem kan volgens de onderzoeker

worden opgelost door bijvoorbeeld van

de zeven weken zomervakantie in het

voortgezet onderwijs een week af te

halen. Hij stelt voor dat docenten in de

laatste week van de zomervakantie 

zich goed moeten voorbereiden op het

komende schooljaar. Dat zouden ze niet

thuis, maar verplicht op school moeten

doen. Dat bevordert volgens Van Driel

onderling overleg, wat de kwaliteit van 

het onderwijs ten goede komt.

In ruil voor de week zomervakantie die

leerkrachten in het voortgezet onderwijs

zouden moeten inleveren, stelt Van Driel

voor om docenten in de rest van het jaar

buiten de schoolvakanties om in de ge-

legenheid te stellen vrij te nemen. Hij

spreekt zelf van een ‘constructief voorstel’

om overbelasting tegen te gaan. ‘De

vakantieregeling in het onderwijs gaat dan

iets meer lijken op die van de rest van de

samenleving’.

Het Debat

In het meinummer van Over Onderwijs zal

Van Driel nader ingaan op zijn voorstel.

Docent Laurens van Lier van de locatie

van het Carmel College in Hengelo zal 

er kritiek op leveren. Binnen het Carmel 

College was enige jaren geleden al een

felle discussie over dit onderwerp. De

meningen van Van Driel en Van Lier zullen

te lezen zijn in de rubriek Het Debat.

Informatie: Martin van den Bogaerdt,

0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl
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Evaluatie materiële bekostiging

De directie VO van het minsterie 

van OCW begint aan de vijfjaarlijkse

evaluatie van de materiële bekosti-

ging in het voortgezet onderwijs

(BSM-vergoeding). 

Bij de komende evaluatie gaat het aller-

eerst om een extern onderzoek naar 

de toereikendheid van de bekostiging.

Daarnaast richt het onderzoek zich op de

systematiek nu en in de toekomst. OCW

wil hiervoor de werkwijze van de zoge-

noemde versnellingskamer inzetten. Zo

kan snel een aantal sleutelfiguren uit het

voortgezet onderwijs interactief zijn

mening geven.

De komende maanden buigt een begelei-

dingscommissie met leden van de bestu-

renorganisaties en de VO-raad zich over

het onderzoek naar toereikendheid. Hier-

bij staan de volgende vragen centraal:

welke items moeten worden onderzocht,

welk bureau gaat dat doen en welke

scholen worden in september benaderd? 

Uitgangspunten voor het onderzoek zijn

continuïteit en actualiteit. De uitkomsten

moeten enerzijds vergelijkbaar zijn met

het vorige onderzoek uit 2001-2002. Dat

betekent dat de kosten van onderhoud,

inventaris en energie onderwerp van 

studie zouden moeten zijn.

Anderzijds zijn er nieuwe factoren die de

materiële uitgaven omhoog stuwen, zoals

de kosten van elektronische leermiddelen,

softwarelicenties, belasting en heffingen

en kosten van arbeidsomstandigheden en

veiligheid in en om de school. Naast een

kwalitatief onderzoek met interviews, zou

ook de analyse van kengetallen uit ‘Onder-

wijs in cijfers’ een rol kunnen spelen.

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Arboregels vrijwilligers deels
vervallen

Vooruitlopend op de herziening van

de Arbowetgeving is besloten om

vrijwilligers vrij te stellen van enkele

verplichtingen uit de Arbowet en het

gehele Arbobesluit, met uitzondering

van een aantal ernstige risico’s.

Per 15 maart jongstleden is een aantal

artikelen uit de Arbowet, Arbobesluit en

Arboregeling niet meer op de vrijwilligers

van toepassing. Uitzonderingen hierop

zijn het werken met gevaarlijke stoffen en

biologische agentia. 

De volgende artikelen zijn voor de vrijwilli-

gers niet van toepassing: 

* 5 (risico-inventarisatie en evaluatie)

* 12 tot en met 15 (samenwerking en

deskundige bijstand)

* 18 (arbeidsgezondheidskundig onder-

zoek)

Ook wordt het gehele Arbeidsomstandig-

hedenbesluit voor hen buiten werking

gesteld.

De doelstelling is om de wet- en regel-

geving te vereenvoudigen en de admini-

stratieve lasten te beperken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


Operatie Jong blij met jeugd-
wethouders

Commissaris Steven van Eijck van

het projectbureau Operatie Jong 

is verheugd dat in verscheidene

gemeenten is afgesproken dat bij de

formatie van het college van b&w een

aparte wethouder voor de jeugd

komt. 

De gemeente Utrecht is de eerste van de

vier grote steden waar nu ook een jeugd-

wethouder komt. Steven van Eijck: 

‘De afgelopen weken heeft het project-

bureau al een tiental telefoontjes gehad

uit gemeenten over het concept van de

jeugdwethouder. Inmiddels is de Nationale

Jeugdraad een lobby richting de politieke

partijen gestart.’

Operatie Jong vindt dat het kind centraal

moet staan en dat verkokering moet wor-

den aangepakt. ‘Dit moet niet alleen bij

het Rijk, maar juist ook bij de gemeenten

gedaan worden’, aldus van Eijck. ‘Mijn

hoop is dat in ieder gemeentelijk coalitie-

akkoord een positieve passage over jon-

geren staat en dat in elke gemeente een

wethouder komt die speciaal verantwoor-

delijk is voor het jeugdbeleid.’

Meer over de lobby van de Nationale

Jeugdraad op www.jeugdraad.nl. 
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Voor VOS/ABB-leden

Personeelsadvertenties
tegen voordelig tarief

Informatie bij Godding & co

013-5186158, info@godding-co.nl

Meer op www.vosabb.nl 

(ledenservice/adverteren)




Meetlat voor kwaliteitszorg

De Meetlat is een instrument voor

scholen voor voortgezet onderwijs

om te zien hoe ver ze zijn met kwali-

teitszorg. Het instrument is ontwik-

keld door projectgroep Isis/Q5. 

Veel scholen werken aan de invoering van

een integraal systeem voor kwaliteitszorg.

Voorwaarde voor een geslaagde imple-

mentatie is een professionele cultuur. 

De Meetlat bestaat uit een vragenlijst

waarmee de schoolleiding kan bepalen in

hoeverre kwaliteitszorg is gerealiseerd en

wat de vervolgstappen kunnen zijn.

De Meetlat staat op www.isisq5.nl


Externe vertrouwenspersonen

Het Project Preventie Seksuele Inti-

midatie (PPSI) organiseert op 13 juni

in Utrecht de conferentie ‘Externe

vertrouwenspersonen op het randje’.

De conferentie is exclusief bedoeld voor

externe vertrouwenspersonen die in het

onderwijs werken. Het programma begint

met de lezing ‘De externe vertrouwens-

persoon gaat digitaal’. Daarna volgen

twee workshops met aandacht voor de

praktijk. 

Meer informatie op www.ppsi.nl


Symposium over middenschool

Op dinsdag 23 mei organiseert de

Scholengemeenschap Lelystad een

symposium annex reünie over de

middenschool. 

Het is 30 jaar geleden dat werd begonnen

met het middenschoolexperiment. Op het

programma staan een rondgang door de

school, een middenschoolexpositie en een

symposium. Er verschijnt ook een boek.

Informatie: Ed Schüssler, 

0320-220045, schssler@scarlet.nl 


Onderwijs Research Dagen

‘Samen kennis ontwikkelen’ is het

centrale thema van de Onderwijs

Research Dagen op 10, 11 en 12 mei

in Amsterdam.

Aan de orde komen vragen als: hoe ont-

wikkel je wetenschappelijke kennis samen

met en voor de praktijk? Welke problemen

doen zich daarbij voor en hoe zijn die te

overwinnen? De Onderwijs Research

Dagen worden georganiseerd door de

Vrije Universiteit in Amsterdam en de

Christelijke Hogeschool Windesheim in

Zwolle.

Meer informatie op www.ord2006.nl
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Regiobijeenkomsten

voorgezet onderwijs

27 en 28 september, 4 oktober

in respectievelijk

Papendrecht, Woerden, Assen

Wet medezeggenschap, functie-

waardering, actuele politieke zaken

Betty Smits-van Sonsbeek

06-22939680, bsmits@vosabb.nl

Andere rector, directeur

of bestuursvoorzitter?

Geef mutaties door aan VOS/ABB!

Irene Smit, 0348-405203,

ismit@vosabb.nl
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