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Collectieve inkoop schoolboeken: gemak en voordeel 
 
 
VOS/ABB lanceert in samenwerking met partner Pro Mereor het 
Inkoopcollectief Lesmateriaal. Door mee te doen aan dit project, hoeven 
schoolbesturen geen ingewikkelde Europese aanbestedingen te doen én 
kunnen ze de boektitels van hun keuze inkopen tegen extra voordelige 
tarieven. 
 
Inkoopkenniscentrum Pro Mereor uit Arnhem heeft eerder voor VOS/ABB een project 
voor gezamenlijke inkoop van energie opgezet. Meer dan duizend scholen profiteren 
inmiddels al van voordelige energie door collectieve inkoop.  
 
Het Inkoopcollectief Lesmateriaal werkt straks op vergelijkbare wijze. Pro Mereor wil 
het inkoopvolume bundelen voor de deelnemende scholen, wat een gunstig effect 
heeft op de prijzen van lesmaterialen. Ook kunnen met een groot inkoopvolume 
betere voorwaarden bij de leverancier worden bedongen.  
 
Dat laatste is belangrijk, want daarbij gaat het om de keuzevrijheid in de te bestellen 
lesmethodes. Voor VOS/ABB en Pro Mereor geldt dit als een absolute voorwaarde in 
het inkoopcollectief. Uw keuzevrijheid wordt dus gewaarborgd.  
 
Het Inkoopcollectief verzorgt voor de deelnemende scholen: 
 
* integrale uitvoering van het Europese aanbestedingstraject 
* verklaring van deelname aan het inkoopcollectief voor uw accountant 
* garantie van keuzevrijheid in bestellingen voor de individuele deelnemers 
* lage (juridische) kosten door groot inkoopvolume 
* geen juridische procedures door leveranciers 
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* gegarandeerde levering van lesmateriaal van 2009 tot en met 2012 conform de 
richtlijnen van het Europese aanbestedingsrecht.  
Elke school kan deelnemen aan het project. VOS/ABB maakt hierover nu nadere 
afspraken met Pro Mereor. Op zeer korte termijn volgt meer informatie over 
deelneming aan het project. Intussen is Pro Mereor al gestart met een online 
helpdesk aanbesteding.  
 
Meer informatie op www.vosabb.nl (dossier financiën of rubriek ledenvoordeel), of op 
www.pro-mereor.nl 
 
  
 

VOS/ABB reikt prijzen uit aan gelukkigste klassen 
 
Directeur Theo Hooghiemstra van VOS/ABB heeft op de openbare Sjtadssjool 
in Sittard en het Orthopedagogisch Centrum De Hilt in Helmond een oorkonde 
overhandigd aan de gelukkigste klassen van Nederland. De winnaars gaan 
binnenkort onder professionele begeleiding een eigen promotiefilm maken. 
 
Groep 8a van de Sjtadssjool is in de categorie primair onderwijs uitgeroepen tot 
winnaar van de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas'. VOS/ABB vroeg in het najaar de 
openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs om hun leerlingen filmpjes te laten maken. Daarin konden ze laten zien 
waarom zij samen een gelukkige klas zijn. De actie sloot aan op het boek 'De 
gelukkige klas' van Theo Thijssen, dat in het najaar door de openbare bibliotheken 
werd verspreid.  
 
De winnende filmpjes zijn te zien op youtube.com, evenals de filmpjes die een 
tweede prijs wonnen. Dat waren de inzendingen van obs De Egelantier in Soest en 
Praktijkonderwijs Zutphen.  
 
Prijsuitreiking 
Bij de prijsuitreiking op de Stjadssjool in Sittard vroeg VOS/ABB-directeur 
Hooghiemstra aan de leerlingen hoe je geluk kunt bereiken. Zij antwoordden dat 
samenwerken, er voor elkaar zijn, wederzijds respect en lol hebben belangrijke 
voorwaarden zijn. Deze begrippen zijn onderdeel van wat de Sjtadssjool de 
'relatiecirkel' noemt. In de videoclip, die de leerlingen samen met hun meester André 
Nijboer hebben gemaakt, komt deze cirkel terug.  
 
Nijboer benadrukt dat de leerlingen zelf het geluk maken: 'Wat mij vooral opvalt, is 
het positieve klimaat in de klas en de leuke relatie tussen mij en de leerlingen. Het 
filmpje is daar het resultaat van. De kinderen vertellen zó natuurlijk dat ze 
samenwerken belangrijk vinden... Dit is geen toneelstuk, dit is echt!' 
 
Hooghiemstra is trots op het resultaat. 'Dit is een mooie manier om het openbaar 
onderwijs goed op de kaart te zetten. Deze leerlingen laten zien dat waarden en 
normen een stevige basis voor geluk zijn, voor een waardevolle samenleving, waarin 
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we - met elkaar - gelukkig kunnen zijn'.  
 
De regionale Limburgse omroep L1 maakte een tv-reportage over de gelukkigste 
klas. De reportage is te zien via www.vosabb.nl (dossier kwaliteit). 
 
De Hilt in Helmond 
In de categorie voortgezet onderwijs is VMBO T1 van Orthopedagogisch 
Onderwijsinstituut De Hilt in Helmond uitgeroepen tot de gelukkigste klas van 
Nederland. Het winnende filmpje bestaat uit tien monologen van leerlingen die 
vertellen waarom zij samen de gelukkigste klas vormen.  
Directeur Geert Rosielle is extra blij dat juist een cluster 4-school de prijs heeft 
gewonnen. 'Dit type scholen en deze kinderen verdienen het om in het zonnetje 
gezet te worden. En het is natuurlijk extra leuk dat deze prijs tijdens het Hiltfestival 
wordt uitgereikt!'   
Het Hiltfestival is het jaarlijkse terugkerende feest van de school, waarop leerlingen 
van 6 tot en met 18 jaar optredens verzorgen. Het festival staat in het teken van de 
sociale competentie van deze speciale groep kinderen. 
 
De uitreiking van de oorkonde door directeur Hooghiemstra van VOS/ABB trok in 
Helmond de belangstelling van de regionale pers, waaronder de Omroep Brabant. 
 
Rol & Co 
De winnende klassen van de Sjtadssjool in Sittard en De Hilt in Helmond 
gaan binnenkort elk onder begeleiding van filmmakers van het bedrijf Rol & Co een 
professionele film maken. Daarin kunnen ze nogmaals laten zien waarom zij de 
gelukkigste klas van Nederland zijn. De mogelijkheid om een professionele film te 
maken wordt hun aangeboden door VOS/ABB.  De winnaars van de tweede prijs 
ontvangen een mega-grote foto van hun gelukkigste klas om binnen of buiten aan de 
school te bevestigen. 
 
Informatie: Annelies Schrijver, 06-22939679, aschrijver@vosabbconsulting.nl  
 
 
 

Bijstelling Leerplusarrangement mét correctie 
 
 
De regeling Leerplusarrangement voor het onderwijsachterstandenbeleid 
wordt zodanig bijgesteld dat het zogenoemde 'Barlaeus-effect' niet meer 
optreedt. Het criterium van 30 procent leerlingen uit een bepaald 
postcodegebied leidde ertoe dat ook dit gymnasium in Amsterdam tot zijn 
verrassing een fors bedrag kreeg voor achterstandenbeleid. De Tweede Kamer 
heeft nu met verfijning van de criteria ingestemd. 
 
Er is nader onderzoek gedaan door het IVA, dat adviseerde om een indicator te 
ontwerpen gebaseerd op individuele leerlingkenmerken. Eind 2008 wordt duidelijk of 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan beschikken over de benodigde 
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bestanden voor bepaalde peiljaren. Zo gauw deze bestanden beschikbaar en van 
voldoende kwaliteit zijn, wordt dit nader onderzocht en uitgewerkt.  
Differentiatie naar schoolsoorten  
Tot die tijd blijft het Leerplusarrangement VO gehandhaafd, zij het dat de indicator 
wordt verbeterd. In plaats van het criterium van 30% dat voor alle scholen geldt wordt 
deze drempel nu gedifferentieerd.  
-          30% voor vmbo en praktijkonderwijs,  
-          50% voor havo,  
-          60% voor vwo.  
Daarbij geldt voor scholen die 'dakpanconstructies' in de onderbouw hanteren 
(gecombineerde brugjaren vmbo/havo/vwo) een aparte drempel van 30%. Als een 
school alleen gecombineerde brugjaren havo/vwo heeft, dan wordt voor deze groep 
leerlingen de drempel van 50% gehanteerd.  
Nu per vestiging 
In eerste instantie besloot de staatssecretaris dat de vaststelling van de toekenning 
wel per school in zijn geheel bleef gelden. Dat zou per vestiging niet tot een beter 
resultaat leiden. Daar is zij nu op teruggekomen, omdat er sprake was van een 
onjuiste berekeningsformule. In haar brief van 14 maart geeft ze aan dat vanaf 1 
augustus 2008 de bekostiging leerplusarrangement wordt bepaald op 
vestigingsniveau.  
Onder vestiging wordt verstaan een onderdeel van de school of instelling waarop 
leerlingen worden geteld en bekend staand als 'subbrinnummer'. Na berekening van 
de bekostiging op vestigingsniveau wordt de aanvullende bekostiging verstrekt aan 
het bestuur waar de vestiging onder valt.  
Deze benadering heeft met name ook effect voor de agrarische opleidingscentra. Nu 
komen negen vestigingen wel boven de drempel van 30% waar voorheen de school 
als zodanig niet in aanmerking kwam.  
 
Zoals al was besloten, zal er een overgangsmaatregel komen voor scholen die er 
financieel in de nieuwe situatie buitenproportioneel op achteruitgaan.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl. 
 
 

Klantendag VOS/ABB Consulting met Bas Haring 
 
VOS/ABB Consulting nodigt u uit voor de tweede Klantendag op donderdag 3 
april in Utrecht. Op deze dag staat de toekomst van het onderwijs centraal. Te 
gast is filosoof Bas Haring. De Klantendag wordt afgesloten met een borrel en 
een buffet. Toegang is gratis. 
 
U kunt met Bas Haring en met collega’s van gedachten wisselen over de vraag welke 
rol u speelt in de ontwikkeling van het onderwijs. Wacht u rustig af of onderneemt u 
actie? U hoeft niet te vrezen voor breedsprakige discussies. Het wordt een dag vol 
dynamiek, waarin u met uw collega’s snel to the point komt!  
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Bas Haring (1968) denkt, schrijft en doceert. Hij is geen wetenschapper in de 
traditionele zin van het woord. Zijn werk is fris, vernieuwend en raakt altijd de 
essentie, zonder dat hij zijn boodschap in vage sluiers verpakt.  
Haring is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hij bekleedt daar de leerstoel 
‘publiek begrip van wetenschap’. Hij is ook bekend als kinderboekenschrijver en tv-
presentator. In 2006 maakte hij voor de RVU het programma ‘Haring’, over zijn eigen 
verbazing, visie en kijk op de dingen. 
 
Aanmelden voor de klantendag kan via www.vosabb.nl (agenda). 
 
 

Zeeuws-Brabantse alliantie openbare scholen 
 
Zes openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland en West-Brabant 
hebben een alliantie ondertekend voor organisatorische en 
onderwijsinhoudelijke samenwerking. 
 
De scholen die onder de alliantie vallen, zijn het Scheldemond College in Vlissingen, 
de Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg, de Pontes 
Scholengroep in Zierikzee en Goes, Stedelijke Scholengemeenschap De Rede in 
Terneuzen, Regionale Scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom en het Jan 
Tinbergen College uit Roosendaal.  
 
De alliantie werd op woensdag 19 maart bekrachtigd met de ondertekening van een 
convenant. De ondertekening had plaats aan het einde van het symposium 'Het 
bijzondere van het openbaar onderwijs' in het Klooster in Rilland-Bath. Het 
symposium ging over maatschappelijk ondernemen en de rol van de openbare 
scholen in de samenleving.  
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
 
 
 

Tweede Kamer stemt in met planningswet 
 
De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel voor nieuwe 
planningsregels voor het voortgezet onderwijs.  
 
Tijdens de parlementaire behandeling maakte de Tweede Kamer gebruik van de 
mogelijkheid het wetsvoorstel op enkele punten te wijzigen. Zo is een amendement 
van de VVD overgenomen om de zogenoemde havo-afdeling te handhaven. Ook 
werd een amendement van CDA, PvdA en ChristenUnie overgenomen om bij de 
vaststelling van het regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) de positie van de 
gemeenten te versterken. 
 
Havo-afdeling 
De huidige Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent de zogenoemde havo-
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afdeling, een afdeling waar alleen havo-onderwijs verzorgd wordt in de leerjaren 4 en 
5. Omdat deze afdeling in het voortgezet onderwijs niet voorkomt en gedurende een 
reeks van jaren nooit een aanvraag voor deze afdeling is ingediend, stelde de 
regering voor deze afdeling uit de wet te schrappen.  
 
Op voorstel van de VVD heeft de Kamer echter besloten de havo-afdeing te 
handhaven. Achtergrond van het amendement was om de havo-afdeling te kunnen 
koppelen aan een categoriale mavo in streken waar geen havo-opleiding op redelijke 
afstand aanwezig is.  
 
Deelnemen aan RPO 
Het staat schoolbesturen vrij om zelf te beslissen deel te nemen aan een regionaal 
plan onderwijsvoorzieningen (RPO). Tijdens de parlementaire behandeling stond de 
vraag centraal of een schoolbestuur door andere schoolbesturen buitengesloten zou 
kunnen worden van deelname aan een RPO. VOS/ABB heeft bepleit in de wet een 
bepaling op te nemen die aangeeft dat een schoolbestuur niet kan worden 
geweigerd. Die simpele oplossing is echter niet overgenomen.  
Wel heeft de Kamer door het aannemen van een amendement van het CDA de eisen 
verscherpt, waaraan de deelnemers van het RPO moeten voldoen. Zo moet 65 
procent van de schoolbesturen met vestigingen in gemeente(n) die deel uitmaken 
van het RPO, meedoen. Wordt dat percentage niet gehaald, dan kan er geen RPO 
tot stand worden gebracht.  
 
Invloed gemeenten 
Het wetsvoorstel bepaalde dat de schoolbesturen - alvorens het RPO vast te stellen - 
met de betrokken gemeenten overleg dienden te voeren over de mogelijke 
huisvestingsgevolgen. De PvdA diende het voorstel in om het RPO te onderwerpen 
aan het instemmingsrecht van de betrokken gemeenten. Wegens gebrek aan steun 
trok deze coalitiepartij dit voorstel terug.  
De regeringspartijen dienden vervolgens gezamenlijk het voorstel in om het resultaat 
van het RPO te onderwerpen aan het 'op overeenstemming gerichte overleg'. 
Schoolbesturen en gemeenten moeten voorts spelregels voor dit overleg afspreken, 
waarvan een geschillenregeling deel uitmaakt in het geval de gewenste 
overeenstemming niet bereikt wordt. Dit voorstel werd door de Kamer aangenomen. 
 
1 augustus 
De regering zal het geamendeerde wetsvoorstel binnenkort bij de Eerste Kamer 
indienen. Het streven om de nieuwe wettelijke regeling met ingang van 1 augustus 
2008 in werking te laten treden, lijkt nog steeds haalbaar.  
De komende maanden zal VOS/ABB u uitgebreid informeren over het nieuwe 
planningstelsel.  
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
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Pleidooi voor btw-vrijstelling combinatiefuncties 
 
Btw-vrijstelling is een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van 2500 
combinatiefuncties. Dat concludeert de Taskforce Combinatiefuncties onder 
voorzitterschap van directeur Philip Geelkerken van het centrum voor 
arbeidsverhoudingen CAOP. 
Geelkerken, die tot de zomer van 2006 directeur was van VOS/ABB, overhandigde 
donderdag in het ministerie van OCW het eindrapport van de Taskforce 
Combinatiefuncties aan staatssecretaris Sharon Dijksma.  
 
De taskforce bepleit vrijstelling van omzetbelasting voor de uitwisseling van 
personeel in een combinatiefunctie. De oproep betreft de sectoren onderwijs, cultuur, 
sport, kinderopvang en welzijn, die op lokaal niveau met elkaar samenwerken, 
bijvoorbeeld in het kader van de brede school.  
De taskforce wijst erop dat de omzetbelasting bij het detacheren van personeel voor 
de inlener een kostprijsverhogende factor en daarmee een belangrijke hindernis bij 
de uitwisseling van personeel is. De mogelijkheden voor de lokale partijen zijn 
minimaal om én de werkgeversrol op zich te nemen én geen hinder te ondervinden 
van de btw-bepalingen. Bovendien kan er veel bureaucratische rompslomp 
ontstaan, concludeert de taskforce. 
 
Achtergrond 
In december maakte Dijksma afspraken met het ministerie van VWS, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse onderwijsorganisaties, de nationale 
sportkoepel NOC-NSF en de Cultuurformatie om 2500 combinatiefuncties te 
realiseren. Ter ondersteuning van deze doelstelling werd de Taskforce 
Combinatiefuncties ingesteld. Een combinatiefunctionaris is werkzaam in 
verschillende sectoren maar in dienst bij één werkgever, bijvoorbeeld een 
muziekdocent, die zowel lesgeeft op de muziekschool als op een brede school. 
 
Het eindrapport van de taskforce staat op www.vosabb.nl, bij dit bericht in dossier 
politiek. 
 
 

Vacatures  
 
Juridisch adviseur/advocaat bij VOS/ABB 
Hoofd administratie Scheldemond College 
Directeur obs in Apeldoorn 
Directeur obs in Bilthoven 
Coördinator zorg WSNS in Zuid-Kennemerland 
Directeur obs in Leeuwarden 
Vacatures gezien in de media 
 
Meer weten over de vacatures? Kijk op www.vosabb.nl (homepage). 
 
 


