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VOS/ABB pleit voor minder rigide fusietoets 
 
De fusietoets, zoals het kabinet die met ingang van het nieuwe schooljaar in 
werking wil laten treden, is te rigide. VOS/ABB stelt daarom in een brief aan 
staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW voor de mogelijkheid open te 
houden om van de regeling af te wijken als daar goede redenen voor zijn. 
 
In de brief staat dat de fusietoets, zoals die er nu uitziet, het in sommige gevallen 
onmogelijk maakt om scholen samen te voegen, ook als daar valide overwegingen 
voor zijn. Voor zulke gevallen zou er een clausule moeten komen om van de 
fusietoets af te kunnen wijken. 
 
VOS/ABB vindt ook dat de omvang van de na een fusie ontstane school als 
aanknopingspunt en criterium moet worden gehanteerd. 'Zo kan gedacht worden aan 
de regel dat een fusie niet kan plaatsvinden in het geval vanwege de fusie een 
instituut tot stand komt dat meer dan 2500 leerlingen telt', zo staat in de brief aan 
Van Bijsterveldt.  
 
De brief van VOS/ABB aan staatssecretaris Van Bijsterveldt staat op www.vosabb.nl, 
in de rechterkolom bij dit bericht (dossier politiek). 
 
Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl  
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Passend Onderwijs: time-out en dan anders doorgaan 
 
Even een time-out en dan anders doorgaan met Passend Onderwijs. Dat vindt 
de Tweede Kamercommissie OCW, zo bleek in het Algemeen Overleg over 
Passend Onderwijs. Er is geen sprake van de stekker eruit trekken. 
 
'Verantwoorde invoering van Passend Onderwijs vraagt meer tijd dan verwacht', was 
een van de conclusies van de evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ecpo), 
waarover de Kamercommissie gisteren met staatssecretaris Dijksma overlegde. De 
aanbeveling om tijdpad en fasering bij te stellen werd overgenomen.  
 
Er moet ook meer nadruk komen op de effecten van Passend Onderwijs op kinderen. 
Daarom worden de doelstellingen anders geformuleerd. De staatssecretaris 
benadrukte dat opbrengstgerichtheid en een startkwalificatie of toeleiding naar de 
arbeidsmarkt de belangrijkste doelstellingen zijn. Hierover moet verantwoording 
worden afgelegd, wat dan meteen ook een verantwoording is van de besteding van 
de zorgmiddelen.  
 
Een van de belangrijkste kritiekpunten op het huidige verloop van de invoering is de 
constatering dat ouders en leraren te weinig betrokken zijn bij de ontwikkelingen. In 
september moet er een plan van aanpak liggen om dit te verbeteren.  
 
De commissie adviseert om wetgeving op dit moment uitsluitend te realiseren voor 
de kwalitatieve aspecten van het (V)SO en (nog) niet voor de inrichting van de 
regionale netwerken. Om toch tegemoet te komen aan de behoefte van het veld aan 
meer duidelijkheid komt er in 2010 een proeve van wet. 
 
Meer over de ontwikkelingen met Passend Onderwijs op www.vosabb.nl (dossier 
Passend Onderwijs). 
 
 
 
‘Geef uw school naam en faam!’ 
 
 
VOS/ABB Consulting heeft een aanbod ontwikkeld voor een helder en krachtig 
marketing- en communicatiebeleid.  
 
Het aanbod richt zich op positionering en profilering en op interne en externe 
communicatie. Intern gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de betrokkenheid 
en de trots van de medewerkers van uw schoolorganisatie. Extern is het belangrijk 
om te laten zien waar uw school voor staat: be good and tell it! 
 
Een goed marketing- en comunicatiebeleid is van toenemend belang, omdat steeds 
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meer ouders niet meer automatisch voor een bepaalde school kiezen, maar kritisch 
kijken naar de voordelen die verschillende scholen bieden. 
 
Meer informatie over het aanbod op www.vosabb.nl, tabblad training en advies, 
rubriek diensten. 
 
 
Ministerraad akkoord met investering frisse lucht 
 
De ministerraad is akkoord met de voorgestelde investering van 165 miljoen 
euro in schoolgebouwen. Het geld is bedoeld voor maatregelen om het 
binnenklimaat te verbeteren en om gebouwen energiezuiniger te maken. 
 
De ministerraad had het besluit op vrijdag 26 juni willen nemen, maar het onderwerp 
kwam uiteindelijk pas op vrijdag 3 juli aan bod in de ministerraad. VOS/ABB had uit 
betrouwbare bron al vernomen dat het primair onderwijs 100 miljoen euro en het 
voortgezet onderwijs 50 miljoen euro zou krijgen van het totaalbedrag van 165 
miljoen euro.  
 
De investering van het kabinet volgt op een landelijke actie van VOS/ABB en het 
Capelse en Krimpense bestuur voor openbaar primair onderwijs OPOCK voor een 
beter binnenklimaat in schoolgebouwen. Zie de eerdere berichtgeving hierover op 
www.vosabb.nl (dossier huisvesting).   
 
 
 
Vijf miljoen voor energiezuinige projecten 
 
Op 1 juli is vijf miljoen euro subsidie beschikbaar gekomen voor 
praktijkprojecten voor energiezuinige kantoor- en schoolgebouwen. Scholen 
en bedrijven met een energiezuinig project kunnen tot 3 december een 
subsidie aanvragen van maximaal 500.000 euro per project. 
 
Het geld is beschikbaar gesteld door minister Van der Laan van Wonen, Wijken en 
Integratie, in het kader van de kabinetsdoelen voor energiebesparing uit het 
werkprogramma Schoon en Zuinig. De subsidieaanvragen worden afgehandeld door 
SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, onder de 
noemer Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren 
(UKP NESK).  
 
Voor de praktijkprojecten is de subsidie afhankelijk van de toekomstige mate van 
energiezuinigheid van het gebouw. De subsidieaanvragen worden met elkaar 
vergeleken op basis van onder meer CO2-reductie, verbetering binnenklimaat, 
innovatief vermogen, samenwerkingsverband, slaagkans en herhalingspotentieel. De 
subsidies worden toegekend aan de projecten die het beste uit de vergelijking 
komen. Niet alleen nieuwbouwplannen, maar ook  renovatieprojecten komen in 
aanmerking.  
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Daarnaast is er 450.000 euro beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, die als 
onderbouwing kunnen dienen voor de praktijkprojecten. Maximaal de helft van de 
studie wordt gesubsidieerd met een maximum van 15.000 euro per project.  Wie 
hiervoor in aanmerking wil komen, moet uiterlijk 3 augustus een aanvraag indienen. 
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er zijn -sinds 25 
juni- hiervoor al 23 aanvragen ingediend.  
 
Het Unieke Kansen Programma NESK is onderdeel van de Innovatieagenda 
Energie. Deze draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in 
Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van 
hernieuwbare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van 
broeikasgassen vermindert.  
Meer informatie op www.senternovem.nl/ukp_nesk  
 
 
 
Zomernummer Over Onderwijs is uit 
 
Het zomernummer van Over Onderwijs valt een dezer dagen bij de leden van 
VOS/ABB in de bus. Het blad, dat volgens schema op 24 juni zou verschijnen, 
heeft voor het eerst in zijn ruim tienjarige bestaan vertraging opgelopen, als 
gevolg van het -volkomen onverwachte- faillissement van drukkerij Giethoorn 
ten Brink in Meppel.  
  
VOS/ABB en de drukkerij, die inmiddels een doorstart heeft gemaakt als drukkerij 
Ten Brink, hebben alles op alles gezet om Over Onderwijs ondanks de problemen 
toch te verzenden. Het blad is volgens TNT Post woensdagmiddag verzonden. 
Helaas was dat voor veel scholen in de regio Noord te laat, omdat daar vrijdag de 
zomervakantie begon. Onze excuses daarvoor.  
 
Over Onderwijs bevat in dit nummer een mooie variatie aan artikelen, onder meer 
over andere schooltijden, de strijd om openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld 
en het succes van de Universumscholen.  
 
In het basisonderwijs is het al decennialang gewoonte: tussen de middag hebben 
kinderen vrij om thuis te kunnen eten en op woensdag is de hele middag vrij. 'Maar 
die tijden stammen uit het agrarische tijdperk', zeggen de leden van initiatiefgroep 
Andere Tijden. 'De wereld is veranderd, en daar past die traditionele schooldag niet 
meer bij.' Een uitvoerig artikel over de mogelijkheden van andere schooltijden. En: 
hoe pak je dat dan aan?  
 
In Barneveld, van oudsher een christelijk bolwerk, klinkt de roep om openbaar 
voortgezet onderwijs steeds luider. Over Onderwijs laat zien hoe het christelijk 
monopolie in deze streek langzaam maar zeker afbrokkelt.  
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De derde coverstory van dit nummer gaat over de Universumscholen, die 
systematisch meer aandacht besteden aan de bètavakken. Met resultaat, want de 
laatste jaren kiezen steeds meer leerlingen voor de bètaprofielen in het voortgezet 
onderwijs. Nu nog zorgen dat ze ook bètavakken gaan studeren.  
 
Andere onderwerpen in het zomernummer:  
* Na de noodkreet uit het onderwijs, vorig jaar, over de muffe lucht in leslokalen, komt 
er nu eindelijk aandacht voor dit probleem. Scholen kunnen hun lokalen (een beetje) 
opfrissen.  
* De combinatiefunctie als mogelijke oplossing voor de problemen met de gymlessen 
in het basisonderwijs. Over Onderwijs peilde de eerste ervaringen.  
* Leraarplus: een nieuwe opleiding voor vwo'ers die excellente leerkrachten in het 
basisonderwijs willen worden. Een kwaliteitsimpuls in Drenthe en Overijssel.  
* Een concrete aanpak voor de nieuwe profilering van een school, met als doel een 
betere menging en meer leerlingen. VOS/ABB-adviseurs Hans Teegelbeckers en 
Yoeri Sijl vertellen erover.  
 
In de vaste rubrieken zien we dit keer het openbare Reitdiep College in Groningen 
(Het gebouw), obs De Klokkebei in Ulvenhout (De vijf vragen) en Paul Janssen 
(Adviseur ten voeten uit). Ten slotte gaat onze juridisch adviseur Lies Boogerman in 
de rubriek Gelijk en ongelijk in op de vraag: 'Mag je als werkgever altijd afgaan op de 
adviezen van de bedrijfsarts?'  
 
Over Onderwijs is ook virtueel door te bladeren op de website www.vosabb.nl 
(rubriek publicaties).  
  
 
 
Toolbox-instrument: uitkering onderwijshuisvesting 
 
In de Toolbox op deze website zit een nieuw rekeninstrument, waarmee u de 
omvang van de gemeentelijke uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kunt 
benaderen.  
 
Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds. Hiertoe behoren 
ook middelen die genormeerd worden toegekend voor het cluster educatie, dat 
bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige educatie. Deze normering is niet 
bepalend voor de besteding. In die zin is er sprake van een raming van de 
beschikbare huisvestingsmiddelen. Dit wil zeggen dat er sprake is van een algemene 
uitkering uit het gemeentefonds, zonder dat het specifieke 
onderwijshuisvestingsbudget als zodanig kan worden vastgesteld.  
 
Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen 
beïnvloeden, kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met 
het rekenmodel in de Toolbox kunnen worden gemaakt. Ook worden de bedragen en 
normen regelmatig (soms wel drie keer in een jaar) bijgesteld. Het is met dit 
instrument slechts de bedoeling schoolbesturen een handreiking te geven op grond 
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waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden 
benaderd.  
 
Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken voor:  
* voortgezet onderwijs;  
* speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs;  
* (voortgezet) speciaal onderwijs;  
* basisonderwijs.  
Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenoemde algemene uitkering is, 
is een gemeentebestuur in principe vrij in de wijze waarop deze middelen worden 
besteed. Met deze handreiking is het echter mogelijk in de gesprekken met het 
gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds 
opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de 
onderwijshuisvesting.  
 
In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen besturen nadere 
informatie krijgen over de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van 
een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP). In de begroting van uw gemeente is 
in principe ook terug te vinden wat de gemeente van plan is uit te geven aan 
onderwijshuisvesting.  
 
Het instrument is uitermate eenvoudig toe te passen: bij opgave van de naam van de 
gemeente worden de uitkeringsbedragen voor de onderwijshuisvesting en de overige 
educatie nader gespecificeerd. De benodigde gegevens worden uit een bestand 
gehaald met alle gegevens van alle gemeenten.  
 
Alleen voor een gewenste specificatie van de uitkering voor het SBO en 
praktijkonderwijs enerzijds en het (voortgezet) speciaal onderwijs anderzijds wordt 
gevraagd om een nadere opgave van de leerlingaantallen. 
 
Het nieuwe instrument staat in de map Huisvesting 2009-2010 in de Toolbox op 
www.vosabb.nl (rubriek ledenservice). 
 
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-
30049660, rgoedhart@vosabb.nl 
 
 
 
Vmbo-keuzevak moet doorstroom verbeteren 
 
Leerlingen in het derde jaar van alle leerwegen in het vmbo kunnen vanaf 1 
augustus 2010 een vak kiezen buiten hun eigen sector. De ministerraad is 
akkoord met dit voorstel van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. 
 
Voor elke sector wordt vanaf 2010 één sectorvak verplicht en komt er één sectorvak 
naar keuze. Deze maatregel is bedoeld voor een betere doorstroom naar een 
vervolgopleiding en zou voortijdige schooluitval kunnen tegengaan. 
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Het voorstel van Van Bijsterveldt is ondersteund met adviezen van de Stichting 
Platform VMBO, de VO-raad, de MBO-raad en de AOC-Raad. 
 
 
Praktijklokalen moeten veiliger 
 
De praktijklokalen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs zijn niet 
altijd veilig genoeg. Er zijn maatregelen nodig om veiliger te werken met 
machines en gevaarlijke stoffen. Dit zegt de Arbeidsinspectie, die in het 
onderwijs heeft gecontroleerd. 
 
In negen van de tien scholen wordt in de praktijklokalen volgens de Arbeidsinspectie 
onveilig gewerkt. Vooral in de praktijklokalen metaalbewerking, houtbewerking en 
voertuigentechniek gaat het mis. Regelmatig trof de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld 
boor-, slijp- en zaagmachines aan die niet waren afgeschermd. Sommige machines 
bleken door de leveranciers zo te zijn geleverd.   
 
In natuur- en scheikundelokalen en laboratoria kwamen overtredingen voor met 
gevaarlijke chemicaliën. Hier ontbrak bijvoorbeeld een lekbak of waren de stoffen niet 
juist opgeslagen. Bij onjuiste opslag kunnen verschillende stoffen samen leiden tot 
bijvoorbeeld brand. Ook houtstof, dat vrijkomt bij houtbewerking, is een gevaarlijke 
stof. De Arbeidsinspectie constateert dat veel scholen niet bekend zijn met het 
explosiegevaar bij de afzuiging van houtstof. Dit kan met zuurstof een explosief 
mengsel vormen.  
 
De Arbeidsinspectie vindt het extra belangrijk dat deze risico’s worden aangepakt 
omdat het gaat om leerlingen op een leeftijd waar ongelukken door onervarenheid of 
onoplettendheid op de loer liggen. Leerlingen zijn bovendien de toekomstige 
werknemers. Het is van belang dat veilig en gezond werken in de opleiding goed 
wordt aangeleerd.  
 
Daarom gaan werkgevers en werknemers afspraken maken over veilig en gezond 
werken. Zij zullen deze waar nodig aanvullen met maatregelen voor de beveiliging 
van machines en gevaarlijke stoffen. Ook worden de resultaten van de inspecties 
besproken in de bijeenkomsten die de sectororganisaties in 2009 houden.  
 
 
Kamervragen over borg voor schoolboeken 
 
De VVD en de SP in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over scholen in 
het voortgezet onderwijs die een borg vragen aan ouders voor het gebruik van 
schoolboeken. 
 
De Kamerleden Ineke Dezentjé-Bluemink van de VVD en Jasper van Dijk van de SP 
willen van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt weten of vo-scholen die een borg 
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vragen voor het gebruik van schoolboeken de wet overtreden. In de wet staat 
namelijk dat de boeken door de school 'om niet' beschikbaar worden gesteld.  
 
Ze willen ook antwoord op de vraag of scholen ouders de boeken kunnen laten 
bestellen bij een leverancier. Ook wordt Van Bijsterveldt gevraagd of scholen ouders 
kunnen dwingen om mee te betalen aan een verzekering tegen schade aan 
schoolboeken. Directe aanleiding voor de Kamervragen zijn kritische kanttekeningen 
van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). 
 
Kritisch doorlichten 
De VO-raad meldde eerder dat de invoering van de 'gratis' schoolboeken goed 
verloopt. De raad baseert zich hierbij op de bevindingen van een ledenpanel. 
'Volgens een meerderheid van de scholen leidt de invoering niet tot een 
kostenstijging. Van de scholen stelt 40% zelfs dat de kosten van het boekenpakket 
afnemen. Dat kan bijvoorbeeld door het pakket kritisch door te lichten en eigen 
materiaal te ontwikkelen.'  
 
De VO-raad meldt ook dat bijna de helft van de vo-scholen met de ouders 
overeenstemming heeft bereikt over welke kosten voor leermiddelen door de school 
worden betaald en welke zaken ouders zelf betalen. 
 
 
Definitief aanvalsplan van Taskforce Utrechts VMBO 
 
De Taskforce Utrechts VMBO onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius 
heeft zijn definitieve aanvalsplan gepresenteerd. Daarin staat onder meer dat er 
in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn geen nieuwe vmbo-vestiging komt om zo 
de leegloop van de vmbo's in de stad tegen te gaan. 
 
In het definitieve aanvalsplan staat ook dat het Vader Rijn College en het Centraal 
College gaan fuseren. Beide openbare scholen vallen onder het bij VOS/ABB 
aangesloten bestuur NUOVO.  
 
Die fusie is nodig, omdat de capaciteit van de vmbo's in de stad Utrecht te groot is. 
Dit is het gevolg van het feit dat steeds meer basisschoolleerlingen een hoger 
schooladvies krijgen dan vmbo in combinatie met de voorkeur van veel ouders van 
vmbo-leerlingen voor scholen buiten de stad. 
 
De Taskforce Utrechts VMBO adviseert om de nieuwe fusieschool na een grondige 
renovatie te huisvesten in het gebouw van het huidige Vader Rijn College in Utrecht-
Overvecht. Zo blijft er voor leerlingen in Utrecht-Noord een vmbo in de buurt.  
 
In de nieuwbouw die voor het Centraal College gepland was, komt het 
openbare Stedelijk Gymnasium. Hiermee wordt het al langer bestaande 
huisvestingsprobleem van dit gymnasium opgelost.  
 
Meer hierover op www.vosabb.nl (dossier vmbo). 
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Antidiscriminatiebeleid expliciet in Arbowet 
 
De Eerste Kamer is akkoord met het voorstel om in de Arbowet expliciet te 
melden dat werkgevers beleid moeten voeren ter voorkoming van discriminatie 
op de werkvloer. 
Werkgevers hadden al de verplichting om maatregelen te treffen tegen discriminatie 
op de werkvloer, maar in de praktijk bleek deze verplichting niet door alle 
werkgevers te worden nageleefd.  
 
Dat was reden om onder meer op initiatief van Art. 1 (het vroegere Landelijk Bureau 
ter Bestrijding van Rassendiscriminatie) de verplichting expliciet in de Arbowet op te 
nemen. Nu kan de Arbeidsinspectie actie ondernemen als werkgevers geen 
antidiscriminatiebeleid hebben. 
 
 
Kabinet tilt homokwestie over de zomer heen 
 
Het kabinet komt pas na het zomerreces met een reactie op het advies van de 
Raad van State (RvS) over homoseksuele leraren op orthodoxe scholen. Dat 
heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken (BZK) mede namens 
haar collega Ronald Plasterk van OCW aan de Tweede Kamer laten weten. 
 
De Kamer wilde nog voor het zomerreces debatteren met Ter Horst en Plasterk over 
het (nog vertrouwelijke)  advies, waarin voor zover bekend staat dat orthodoxe 
scholen homoseksuele leraren kunnen weigeren of ontslaan als blijkt dat zij hun 
seksuele geaardheid praktiseren. In het advies zou ook staan dat het enkele feit dat 
ze homoseksueel zijn, geen reden is om homoseksuele leraren te weren. 
 
Minister Ter Horst heeft de Kamer mede namens haar collega Plasterk gemeld dat 
het kabinet nog geen standpunt heeft ingenomen en dat dit ook niet meer voor het 
zomerreces gaat lukken. Totdat het kabinet een reactie heeft gegeven, blijft het 
advies van de RvS vertrouwelijk. Een concrete datum voor een reactie is er nog niet. 
Dat geldt dus ook voor een Kamerdebat over de kwestie. 
 
Zie ook de gerelateerde berichten op www.vosabb.nl (dossier politiek). 
 
 
Conferentie vertrouwenspersonen: 'Doe maar gewoon' 
 
Ook dit jaar houdt PPSI weer een conferentie voor contact- en 
vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs en wel op 8 oktober. Het 
motto is dit keer 'Doe maar gewoon', omdat de meeste klachten voortkomen uit 
heel gewone situaties: een grap, een verliefdheid of online contact. 
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Gewoon maar wat doen, kan leiden tot ongewenste situaties op school, aldus PPSI. 
"Werk aan de winkel voor contact- en vertrouwenspersonen, want zij  hebben zowel 
een taak bij het behandelen van klachten als bij het voorkomen ervan!". 
 
Lezingen 
Tijdens de eerste inleiding in het ochtendprogramma staan de deelnemers uitgebreid 
stil bij digitaal verkeer tussen leerlingen en personeelsleden, vanuit de vraag: wat is 
gewoon? 
 
'Doe maar gewoon' kan ook een ander accent krijgen. Gewoon dóen! Dat doen ze op 
het Noorderpoort College in Groningen. Het tweede deel van de ochtend wordt 
gevuld met een presentatie van alle aspecten van het vertrouwenswerk op deze 
school, met een accent op het voorlichtingsmateriaal.  
 
Workshops 
Het middagprogramma is gereserveerd voor infoshops en workshops rondom het 
ambacht van de contact- en vertrouwenspersoon.  
   
De conferentie wordt georganiseerd op donderdag 8 oktober 2009 in de Regardz 
Eenhoorn te Amersfoort. Kosten voor deelname zijn 215 euro inclusief lunch en 
materiaal. Voor het volledige programma en inschrijving gaat u naar www.ppsi.nl  
 
Informatie: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI), 030-2856762 (ma, di, wo, 
do 9-13 uur) of ppsi@aps.nl.  
 
 
 
Nationale bollebozen op openbare scholen 
 
De nationale 'bollebozen' Daniël Verschueren en Jan-Harm Betting zitten 
allebei op openbare scholen, die lid zijn van VOS/ABB. Verschueren (18) komt 
van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en Betting (18) van het Scheldemond 
College in Vlissingen. 
 
Jan-Harm Betting deed in 19 gymnasiumvakken eindexamen, en slaagde met alleen 
maar achten en negens. Voor het centraal schriftelijk examen wiskunde haalde hij 
zelfs een tien. Hij hoorde bij de eerste lichting gymnasiumkandidaten die eindexamen 
deed op het Scheldemond College, want die afdeling bestaat nog niet zo lang.  
 
In Nijmegen slaagde Daniël Verschueren aan het Stedelijk Gymnasium voor 22 
vakken, met een gemiddeld eindcijfer van bijna een 9. De Nijmeegse bolleboos won 
eerder deze maand ook al de Sterrenkunde Olympiade, nadat hij masterclasses 
sterrenkunde in Groningen had gevolgd.  
 
De scholen zijn trots op hun succesvolle leerlingen. Jan-Harm Betting gaat 
werktuigbouwkunde studeren aan de Technische Universiteit Delft. Verschueren gaat 
naar het Britse Oxford om daar natuurkunde te studeren.  
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Vacature (1) 
 
Directeur obs in Eext 
 
Kijk voor meer informatie over de vacature op www.vosabb.nl. 


