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Meer geld om gevolgen lerarentekort te verzachten 
 
Het ministerie van OCW komt met 20 miljoen euro extra om het lerarentekort 
tegen te gaan. Dat heeft minister Ronald Plasterk donderdag in Amsterdam 
bekendgemaakt tijdens de conferentie Innovatiekracht Onderwijs. 
 
Het geld, waarvan overigens nog niet bekend is wanneer het beschikbaar komt, is 
bedoeld voor vernieuwende experimenten om de kwaliteit van het primair en 
voortgezet onderwijs te handhaven in tijden van personeelstekorten.   
Als mogelijke voorbeelden noemt het ministerie van OCW op zijn website de inzet 
van assistenten om nakijkwerk van leerkrachten over te nemen, de ontwikkeling van 
de digitale databank Wikiwijs en serious gaming. Bij dat laatste worden 
computerspellen ingezet voor het onderwijs. 
 
In het meinummer van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs staat een artikel over de 
mogelijkheden van serious gaming, waarmee al wordt gewerkt op het Via Nova 
College in Utrecht.  
 
Meer informatie over de extra financiële impuls op de website van het ministerie van 
OCW, www.minocw.nl. Op www.vosabb.nl staat in dit bericht (dossier kwaliteit) een 
directe link naar die informatie. 
 
 
Burgemeester reikt prijzen Barneveldse posteractie uit 
 
Burgemeester Jos Houben van Barneveld reikt maandag 8 juni prijzen uit aan 
vijf kinderen die de poster met het motto 'Kies voor keuze' thuis het 
opvallendst voor het raam hebben gehangen. Deze poster werd vorige maand 
onder meer via de openbare basisscholen in Barneveld en de omliggende 
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dorpen verspreid om het initiatief voor openbaar voorgezet onderwijs in deze 
Gelderse gemeente onder de aandacht te brengen. Dit initiatief wordt 
inhoudelijk en publicitair begeleid door VOS/ABB. 
 
Het team Communicatie & Marketing van VOS/ABB liet de poster voor de 
Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs Barneveld ontwerpen en in 
duizendvoud drukken. De initiatiefgroep wil dat er eindelijk een openbare vo-school 
in de Gelderse gemeente komt. Tot nu toe is er in Barneveld alleen christelijk 
voortgezet onderwijs.  
 
Kinderen van ouders die de voorkeur geven aan openbaar onderwijs, moeten na de 
basisschool naar Amersfoort, Ede of Harderwijk, waar wel openbare middelbare 
scholen zijn. De initiatiefgroep vindt dat dit niet meer bij deze tijd past en wil dat ook 
Barneveldse kinderen dicht bij huis de mogelijkheid krijgen om openbaar vo te 
volgen. De gemeente Barneveld heeft ongeveer 50.000 inwoners en wil de komende 
jaren groeien naar 70.000 inwoners. 
 
Behoeftepeiling 
De posteractie valt samen met een onafhankelijke behoeftepeiling naar openbaar 
voortgezet onderwijs in opdracht van de gemeente. De uitslag van deze peiling, die 
wordt uitgevoerd door het Nijmeegse bureau ITS, wordt later in de zomer verwacht.  
 
De initiatiefgroep had aan de posteractie aan wedstrijd verbonden. Kinderen die de 
poster thuis zo opvallend mogelijk voor het raam hingen, konden een prijs winnen. 
Een anoniem team van Geheime Poster Spotters (GPS'ers)  trok door Barneveld en 
omgeving, op zoek naar de opvallendste posters voor de mooist versierde ramen.  
 
Enthousiaste burgemeester 
Burgmeester Jos Houben reageerde direct enthousiast toen hem werd gevraagd om 
de prijzen uit te reiken. Dat doet hij in openbare daltonschool De Lange Voren in 
Barneveld. De prijzen bestaan uit vijf keer twee toegangskaarten voor SchatEiland 
Zeumeren, een overdekt speelparadijs bij Voorthuizen. 
 
 
 
Onderwijscafé op 16 juni: over de wenselijke maat 
 
De PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op dinsdagmiddag 16 juni opnieuw 
een Onderwijs Café in Studio Dudok in Den Haag. Het thema is dit keer 'De 
grote, boze school: feit of fictie?'. Het gaat hierbij over schaalgrootte en de 
wenselijke maat in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
In het Onderwijs Café zal prof. dr. Paul Zoontjens een inleiding houden. Hij is 
hoogleraar Onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg en tevens lid van de 
Onderwijsraad. Ook dr. Elbert Dijkgraaf van de Erasmus Universiteit Rotterdam zal 
spreken. Hij is de auteur van 'Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet 
onderwijs'.  
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Politici, beleidsmakers, journalisten en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties 
worden uitgenodigd voor het Onderwijs Café in Studio Dudok, Hofweg 1a in Den 
Haag. U bent welkom vanaf 16 uur. Het programma begint om 16.30 uur. U kunt zich 
online aanmelden.  
 
Meer informatie op www.hetonderwijscafe.nl 
 
 
 
PVV populair onder middelbare scholieren 
 
De PVV is de populairste partij onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Als het aan hen ligt, komt de partij van Geert Wilders en de Europese 
lijsttrekker Barry Madlener met vijf zetels in het Europese Parlement. 
 
De website www.scholierenverkiezingen.nl meldt in het kader van de Europese 
verkiezingen dat één op de vijf scholieren op de Partij voor de Vrijheid zou stemmen. 
Dat zou betekenen dat de anti-Europese partij van Wilders vijf van de 25 
Nederlandse zetels in het europarlement zou krijgen.  
 
De Partij van de Arbeid is met ruim 18 procent van de stemmen van de vo-leerlingen 
net wat minder populair dan de PVV. Op de derde en vierde plaats volgen de VVD 
en het CDA. 
 
 
 
Presentatie ventilatiemethodes voor frisse scholen 
 
De Stichting OPOCK (Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den 
IJssel) houdt op vrijdag 12 juni een symposium over binnenmilieu en 
luchtkwaliteit in de scholen. OPOCK presenteert daar de resultaten van een 
pilot met diverse ventilatiesystemen op obs De Paperclip in Krimpen aan den 
IJssel. 
 
Het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur organiseert het symposium in 
samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond, het Astmafonds en Thuiszorg 
Rotterdam. De afgelopen twee jaar heeft OPOCK proeven uitgevoerd in De Paperclip 
om na te gaan welke maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit in de basisscholen 
te verbeteren. De GGD heeft regelmatig metingen uitgevoerd. Op vrijdag 12 juni 
geven OPOCK en de GGD informatie over de ernst van het probleem, de pilot 'Frisse 
lucht', de verschillende ventilatiemethodes waarmee scholen frisser zijn te maken en 
de uitkomsten van het onderzoek van de GGD.  
 
De middag wordt om 14 uur geopend door de wethouder onderwijs van  Krimpen aan 
den IJssel, mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius. De presentatie zal 
plaatsvinden in obs De Paperclip.  
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Belangstellenden zijn welkom en krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Opgeven 
voor deze bijeenkomst kan gratis via het inschrijfformulier op www.vosabb.nl (bij dit 
bericht in dossier huisvesting). U kunt het downloaden en vervolgens ingevuld faxen 
of mailen naar OPOCK. 
 
Petitie 
VOS/ABB en OPOCK werkten vorig jaar met elkaar samen om de politiek ervan te 
overtuigen dat er meer geld moet komen voor frisse lucht in klaslokalen. Er werden 
digitale handtekeningen voor een petitie verzameld, die werd aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Zie hiervoor de eerdere nieuwsberichten op de website. Ook het 
blad Over Onderwijs heeft er diverse malen aandacht aan besteed.  
 
 
 
Contactgroep huisvesting: kom ook op 15 juni! 
 
De contactgroep huisvesting van VOS/ABB komt op maandag 15 juni bijeen in 
Utrecht. Als u naar deze bijeenkomst komt, krijgt u informatie over de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Deelname voor 
VOS/ABB-leden is gratis. 
 
De bijeenkomst op 15 juni wordt ingeleid door huisvestingsspecialist Gertjan van 
Midden van de PO-Raad. Hij is bij veel leden van VOS/ABB een goede bekende, 
omdat hij tot vorig jaar bij VOS/ABB werkte. Van Midden zal ingaan op de actuele 
ontwikkelingen op onderwijshuisvestingsgebied.  
 
Hans Heijltjes van bureau Hevo gaat in op een instrument waarmee u extra middelen 
kunt realiseren. Dit is van belang, omdat de normvergoeding van het Rijk vaak te 
laag is voor kwalitatief hoogstaande schoolgebouwen. 
 
Netty Tiemersma van het Actieteam Brede School laat u zien wat dit team kan 
betekenen voor besturen die brede scholen hebben en/of opzetten. Jan Schraven 
van het Service Centrum Scholenbouw gaat in op de kansen die publiek private 
samenwerking (pps) biedt. 
 
Jeroen Vrolijks van Rabobank Nederland geeft een toelichting op 
financieringsmogelijkheden bij onder meer doordecentralisatie. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de contactgroep huisvesting 
op maandag 15 juni in Utrecht! Het programma van de bijeenkomst kunt u 
downloaden van www.vosabb.nl (dossier huisvesting).  
 
Aanmelden kan per e-mail bij Rona Warmerdam, rwarmerdam@vosabb.nl of Chantal 
Hamel, chamel@vosabb.nl.  Zij zullen u de locatie en een routebeschrijving mailen. 
 
Achtergrondinformatie 
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In het blad Over Onderwijs van VOS/ABB hebben eerder artikelen gestaan over 
Hevo en het Service Centrum Scholenbouw. 
 
Voor meer informatie over de bijeenkomst van de contactgroep huisvesting van 
VOS/ABB kunt u contact opnemen met Erik Frieling, 06-53324792, 
efrieling@vosabb.nl  
 
 
 
Sterkste krimp in Limburg, grootste groei in Flevoland 
 
In het onderwijs is Limburg de sterkste krimpregio. In de provincies Flevoland 
en Utrecht groeit het aantal leerlingen het hardst. Dat blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
Van 2000-2001 tot het huidige schooljaar 2008-2009 nam vooral in het zuiden van 
het land het aantal leerlingen in het primair onderwijs af. De daling is het sterkst in 
Limburg, met een afname van 11 procent in bovengenoemde periode. In de 
provincies Utrecht en Flevoland nam het aantal basisschoolleerlingen flink toe, met 
respectievelijk 10 procent en 8 procent. 
 
In het zomernummer van Over Onderwijs verschijnt een artikel over de krimp in 
Limburg. In het blad komt de Limburgse gedeputeerde Odile Wolfs (PvdA) aan het 
woord. Zij leidt de taskforce die maatregelen voorstelt om de organisatorische en 
financiële gevolgen van de krimp te verzachten. Over Onderwijs komt uit op 24 juni. 
Kijk voor het cijfermateriaal van het CBS op www.vosabb.nl (dossier school en 
omgeving). 
 
 
 
Aanvragen voor kortlopend onderwijsonderzoek 
 
Onderwijsorganisaties in het primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs kunnen tot 1 november aanvragen indienen voor kortlopend 
onderwijsonderzoek. De aanvragen kunnen worden ingediend bij het 
uitvoerend Secretariaat LPC-Onderwijsonderzoek. 
 
Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren een budget van 800.000 euro op 
jaarbasis beschikbaar gesteld voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. Dit 
geld maakte het mogelijk om vele onderzoeken uit te voeren op basis van vragen 
van het onderwijs zelf. Aanvragen voor nieuwe onderzoeken kunnen worden 
ingediend tot 1 november 2009 bij het Uitvoerend Secretariaat LPC-
Onderwijsonderzoek (USO).  
 
Meer informatie staat op www.kortlopendonderzoek.nl. 
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Dijksma ontvangt eerste diploma openbaar onderwijs 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft donderdag het eerste pabo-
diploma openbaar onderwijs in ontvangst genomen. Ze deed dat tijdens een 
minisymposium in de Hogeschool Rotterdam. Het pabo-diploma is ontwikkeld 
door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in samenwerking 
met een aantal hogescholen. 
 
Op het minisymposium waren onder anderen directeur Theo Hooghiemstra van 
VOS/ABB, zijn collega Rob Limper van de VOO, voorzitter Doekle Terpstra van de 
HBO-raad, bestuurslid Gerard van Drielen van de Hogeschool Rotterdam, directeur 
Cor de Raadt van de faculteit Educatie van INHolland en directeur Wim Blok van het 
Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) aanwezig.  
 
Eerste zichtbare vrucht 
Hooghiemstra noemde het pabo-diploma openbaar onderwijs 'een eerste zichtbare 
vrucht van de samenwerking met de VOO'.  Hij doelde hiermee op de nauwe 
samenwerking die VOS/ABB met de VOO is aangegaan om de openbare scholen 
beter te profileren in het funderend onderwijs in Nederland. 
 
Bestuurslid Van Drielen van de Hogeschool Rotterdam zei dat het 'buitengewoon 
belangrijk' is dat het pabo-diploma door VOS/ABB en de VOO in samenwerking met 
een aantal hogescholen is ontwikkeld. Hij verwees daarbij naar de maatschappelijke 
diversiteit in een stad als Rotterdam. 'Er moet ruimte zijn voor alle verschillende 
achtergronden. Ieder talent moet zich in deze stad kunnen ontplooien. We komen er 
nooit als we segmenterend blijvend denken.' 
 
Tolerantie en wederzijds respect 
Voorzitter Terpstra van de HBO-raad benadrukte dat het nieuwe pabo-diploma 'de 
eigen identiteit van het openbaar onderwijs duidelijk maakt'. Hij hoopt dat hiermee 
het onterechte beeld verdwijnt als zou 'de openbare school de school van het niets' 
zijn. Directeur Blok van BOOR stelde het diploma in het licht van de actieve 
pluriformiteit van het openbaar onderwijs: 'We mogen niet vervallen in neutraliteit 
naar elkaar toe. Met actieve pluriformiteit maak je tolerantie en wederzijds respect 
groter.' 
 
Studenten van de pabo's van zes hogescholen kunnen er vanaf komend studiejaar 
voor kiezen om het diploma openbaar onderwijs te halen. Drie andere hogescholen 
staan daar ook positief tegenover en zullen het studieprogramma voor dit diploma 
ook invoeren.  
 
Kernwaarden openbaar onderwijs 
Studenten die het diploma willen halen, moeten zich verdiepen in de identiteit van het 
openbaar onderwijs, waarbij de mede door VOS/ABB ontwikkelde kernwaarden van 
het openbaar onderwijs centraal staan. De kernwaarden staan in het boekje Over 
Openbaar Onderwijs, dat VOS/ABB vorig jaar in het kader van haar 10-jarig jubileum 
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heeft uitgebracht. 
 
Bij het nieuwe diploma hoort de brochure 'DAAROM! Openbaar onderwijs verbindt', 
die aan alle openbare schoolbesturen en basisscholen alsmede aan de pabo's is 
verstuurd. Ook is er een informatieblad voor pabo's en besturen gemaakt. Dit 
informatieblad kunt u  downloaden van www.vosabb.nl (dossier politiek). 
 
. 
 
Mentink: 'Minister kan openbaar onderwijs afdwingen' 
 
De minister van OCW kan gemeenten desnoods dwingen om mee te werken 
aan de realisatie van openbaar onderwijs als de bevolking daar behoefte aan 
heeft. Dat zegt emiritus-hoogleraar onderwijsrecht Dick Mentink in het 
Nederlands Dagblad (ND). 
 
De christelijke krant benaderde Mentink, die hoogleraar was aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam, naar aanleiding van het voorstel van staatssecretaris 
Sharon Dijksma van OCW om het stichten van openbare basisscholen makkelijker te 
maken en naar aanleiding van het initiatief in Barneveld voor het realiseren van 
openbaar voortgezet onderwijs in die gemeente. Dit initiatief wordt publicitair en 
inhoudelijk begeleid door VOS/ABB (zie het artikel bovenaan).  
 
Mentink zegt in het ND dat het historisch gezien begrijpelijk is dat er in het van 
oudsher streng-christelijke Barneveld (nog) geen openbaar voortgezet 
onderwijs is. Maar hij benadrukt dat als door een veranderde samenstelling van de 
bevolking de behoefte aan openbaar onderwijs toeneemt, de overheid verplicht is om 
actie te ondernemen.  
 
Hij wijst erop dat Gedeputeerde Staten volgens de Wet op het voortgezet onderwijs 
ervoor moet zorgen dat is voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs door een 
voldoende aantal scholen in de provincie. 'Dat is een aanscherping ten opzichte van 
de oude wetstekst, waarin GS verplicht wordt om minimaal eens in de drie jaar te 
kijken of er voldoende openbaar onderwijs in de provincie is. De provincie had dat 
moeten nagaan', aldus Mentink.  
 
Hij zegt ook dat de minister van OCW het college van B&W van in dit geval de 
gemeente Barneveld desnoods kan dwingen een voorstel tot stichting van een 
openbare vo-school in te dienen. 
 
De Barneveldse onderwijswethouder Leen Verweij (ChristenUnie) laat aan de krant 
weten dat de provincie Gelderland hem nooit heeft benaderd over de behoefte aan 
openbaar voortgezet onderwijs in zijn gemeente. Een woordvoerder van de provincie 
Gelderland zegt in het ND dat hij niets weet van de wettelijke provinciale plicht, waar 
Mentink op wijst.  
 
Het artikel uit het Nederlands Dagblad kunt u downloaden via www.vosabb.nl 
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(dossier politiek). Zie voor meer informatie ook de eerdere berichtgeving op de 
website.  
 
 
Vacatures (2) 
 
Groepsleerkrachten in gemeente Borsele 
Schoolleider voor openbare basisschool in Aalst 
 
Meer informatie over de vacatures op www.vosabb.nl. 
 


