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Scholen samen tegen minimale onderwijstijd 
�

Rector Marten Elkerbout van het bij VOS/ABB aangesloten Barlaeus 
Gymnasium in Amsterdam is een van de initiatiefnemers van Bewust Kiezen 
voor Kwaliteit (BKK). Dit initiatief heeft tot doel om nutteloze uren af te 
schaffen die veel vo-scholen nu moeten inroosteren om aan de minimale 
onderwijstijd te voldoen. 
 
Elkerbout meldt op de website van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) dat 
het Barlaeus Gymnasium zich bij het BKK heeft aangesloten, omdat hij het beste 
voor zijn leerlingen wil. 'Door scholen te verenigen die eenzelfde visie hebben op wat 
de 1040-urennorm voor ons onderwijs betekent, geven wij een sterk signaal af naar 
Den Haag', aldus Elkerbout.  
 
De Amsterdamse rector verwijt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW dat 
zij de normen voor minimale onderwijstijd baseert op foutieve berekeningen. 
Daardoor krijgen de scholen volgens hem 'te weinig geld om alle 1040 klokuren les te 
geven'.   
 
LAKS-voorzitter Sywert van Lienden bracht het nieuws over het BKK woensdag, na 
afloop van het Tweede Kamerdebat over de minimale onderwijstijd. In het debat werd 
duidelijk dat de Kamer tegen een verlaging van de urennormen is. Voor het debat liet 
een groep rectoren weten dat de norm voor de onderbouw omlaag moet tot 960 uur 
per jaar, maar de Kamer ging dus niet op die eis in. 
 
Van Lienden zei na afloop van het debat dat 'Den Haag geen actie wil ondernemen, 
ondanks de duidelijke geluiden van leerlingen, docenten en scholen dat dit de 
zoveelste foute onderwijsvernieuwing is.' 
 
Meer informatie ver het BKK op www.vosabb.nl (dossier financiën). 
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Dit jaar nog geen boeken via school 
 

Scholen in het voortgezet onderwijs hoeven dit jaar nog geen gratis 
schoolboeken te verstrekken. In plaats daarvan ontvangen de ouders in 
december 308 euro per leerling belastingvrij als vergoeding voor het 
boekenpakket. 

Reden van het nieuwe uitstel is dat het Europees aanbesteden van de 
boekenaanschaf te lang gaat duren. Daarom heeft het kabinet besloten de gratis 
schoolboeken in twee stappen in te voeren. Vanaf 1 augustus 2009 gaat het geld 
direct naar de scholen, die daarmee de boeken inkopen en gratis aan de ouders 
verstrekken. 

Nu  het bedrag dit jaar rechtstreeks naar de ouders gaat, zullen de boeken voor hen 
niet helemaal gratis worden. In de praktijk verschillen de boekenkosten per 
schoolsoort en volgens scholen en uitgeverijen is 308 euro vaak te weinig voor een 
boekenpakket. Ook VOS/ABB heeft steeds gezegd dat 308 euro per leerling niet 
toereikend is. De regeringsparijen stelden zich echter op het standpunt dat de 
scholen door de grote inkoop forse kortingen zouden kunnen bedingen.  

Nu de scholen dit jaar niet centraal gaan inkopen en het bedrag naar de ouders 
gaat, vervalt dit argument. Pas volgend jaar zullen de ouders echt gratis boeken 
krijgen als ze kunnen profiteren van de voorziene kortingen. 

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12 

 
 
Korting op personeelsadvertenties 
 
VOS/ABB gaat korting geven aan adverteerders die meer dan één keer met een 
vacature in de e-mailnieuwsbrieven en/of op de website adverteren. Die korting 
kan oplopen tot 40 procent. 
 
Het afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat veel schoolbesturen vaker in een 
jaar adverteren. Met ingang van 2008 kunt u daarom profiteren van de nieuwe 
kortingsregeling. Voor de tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar ontvangt u 
een korting van 10 procent, voor de derde 25 procent en voor de vierde en volgende 
zelfs 40 procent.  
 
Bovendien verhoogt VOS/ABB dit jaar de tarieven voor de advertenties niet. Dit 
omdat de kosten van digitaal adverteren ook niet stijgen.  
 
Het starttarief van een personeelsadvertentie in beide nieuwsbrieven blijft dus 1070 
euro voor leden en 1325 euro voor niet-leden. De tweede advertentie in hetzelfde 
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kalenderjaar kost 963 euro voor leden en 1192,50 voor niet-leden. De derde 802,50 
euro respectievelijk 993,75 euro en de vierde 642 respectievelijk 795 euro. 
 
Sinds kort is het ook mogelijk om een banner in de nieuwsbrieven te plaatsen. Deze 
zijn echter niet bedoeld voor vacatures. 
 
De nieuwsbrieven worden wekelijks verstuurd aan bijna 5000 adressen van 
bestuurders en managers in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl. 
 
 
 
Onderzoek naar afwijkende normeringen 
 
De inspectie begint een onderzoek naar de verschillen tussen de normeringen 
van de school- en de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Weekblad 
Elsevier meldde onlangs dat de schoolexamens vaak te hoog worden 
gewaardeerd, waardoor leerlingen ook met lage cijfers voor hun eindexamens 
toch kunnen slagen. 
 
Elsevier schreef in het eerste nummer van dit jaar dat vooral in het vwo grote 
verschillen zijn tussen de resultaten van de schoolexamens en de centraal 
schriftelijke examens (cse's). Met hoge cijfers voor schoolexamens zouden veel 
scholen in het voortgezet onderwijs lage cijfers voor de cse's compenseren.  
 
Een woordvoerder van de inspectie liet aan persbureau ANP weten dat het 
onderzoek al was gepland voordat weekblad Elsevier met de publicatie kwam.  
 
.Meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl. 
 
 
 
Britse scholen niet over op Windows Vista 
 
De British Educational Communications and Technology Agency (Becta) raadt 
scholen af om over te stappen op het nieuwe computerbesturingssysteem 
Windows Vista. De Becta geeft ook een negatief advies over Office 2007.  
 
Windows Vista krijgt veel kritiek. Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft wordt 
'de teleurstelling van 2007' genoemd. Er zijn problemen met de prestaties, 
compatibiliteit en veiligheid, waardoor Vista niet goed zou kunnen concurreren met 
Windows XP.  
 
 
De Becta, die onderzoek deed naar Vista, verbiedt scholen in het Verenigd Koninkrijk 
niet om Windows Vista aan te schaffen, maar raadt dat wel af.  
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De stichting Kennisnet Ict op school plaatste vorig jaar op haar website een bericht 
over het tussentijdse Vista-rapport van de Becta. Klik hier om dat bericht van januari 
2007 te raadplegen. 
 
Lees het definitieve Becta-rapport over Windows Vista en Office 2007 op 
www.vosabb.nl (dossier bestuur en management/informatievoorziening). 
 
 
 
800 leerlingen doen gespreid examen 
 
Op elf scholen voor voortgezet onderwijs doen in totaal 800 leerlingen deze 
week al eindexamen in één of meer vakken. Deze scholen doen mee aan een 
pilot met gespreide examens. 
 
De Pilot Meerdere Examenmomenten ging vorig schooljaar van start. Het aantal 
leerlingen dat aan de landelijkke proef meedoet, is dit schooljaar verdubbeld. Ruim 
50 leerlingen doen deze week al eindexamen in alle vakken. 
 
Het ministerie van OCW wil met de gespreide examens de kwaliteit van het onderwijs 
verbeteren. De pilot duurt tot 2010 en wordt begeleid door de VO-raad. Na afloop 
wordt bekeken of alle vo-scholen de mogelijkheid krijgen de eindexamens te 
spreiden. 
 
Over Onderwijs besteedde vorig jaar al aandacht aan de pilot. Dat artikel is nog na te 
lezen op www.vosabb.nl (publicaties>over onderwijs>jaargang 9, nr.2), of in de 
rechterkolom van dit bericht in dossier onderwijs). 
 
 
Boete voor LOOT-school ingetrokken 
 
Het ministerie van OCW heeft een voorgenomen sanctie in verband met de 
urennorm ingetrokken. Het gaat om de boete die de staatssecretaris van plan 
was te geven aan het bij VOS/ABB aangesloten Calandlyceum in Amsterdam. 
De inspectie had er geen rekening mee gehouden dat dit een zogenoemde 
LOOT-school is voor topsporttalent. 
 
Het ministerie van OCW heeft op zijn website de brief van staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt geplaatst, waarin zij aan de Tweede Kamer laat weten welke scholen van 
haar een 'financiële interventie' krijgen omdat ze niet zouden voldoen aan de normen 
voor minimale onderwijstijd. Het gaat om 15 vo-scholen. De boetes variëren van 
2045 tot 243.856 euro. Uitgedrukt in procenten van de bekostiging van de 
desbetreffende scholen liggen de boetes tussen de 0,02 en 0,86 procent. 
 
Van Bijsterveldt had aanvankelijk besloten dat ook het Calandlyceum in Amsterdam 
een boete zou krijgen, maar daar ziet ze bij nader inzien van af. Ze geeft aan dat in 
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het inspectieonderzoek geen rekening is gehouden met de specieke situatie op deze 
LOOT-school, waarbij LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Het 
Calandlyceum richt zich met een speciaal onderwijsprogramma op topsporttalent. 
 
Maximale zekerheid en helderheid 
De staatssecretaris sluit haar brief aan de Kamer af door op te merken dat de 
urennnormen volgens haar niet alleen bedoeld zijn om de kwaliteit van het onderwijs 
op peil te houden, maar ook om ouders en leerlingen 'maximale zekerheid en 
helderheid' te geven over hoeveel uur er wordt lesgegeven. Met die opmerking 
verwijst ze naar een amaendement van haar CDA-partijgenoot en Kamerlid Jan de 
Vries. 
 
De scholen die in de brief worden genoemd, hebben vanaf 11 januari zes weken de 
tijd om op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar te maken tegen de 
maatregel van OCW. VOS/ABB Consulting ondersteunt een van de beboete scholen 
bij het verzet tegen de financiële interventie van Van Bijsterveldt. 
 
De brief van de staatssecretaris is te lezen op www.vosabb.nl, bij dit bericht in 
dossier financiën. Op www.vosabbconsulting.nl meer over de juridische 
ondersteuning van scholen die bezwaar maken.  
 
 
Onderwijs en ICT 
 
Onderwijs en ICT is een nieuwe vakbeurs voor onderwijsvernieuwing met ICT-
middelen en efficiencyverbetering. De beurs op 4 en 5 maart in de Jaarbeurs in 
Utrecht is gericht op bestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren in alle 
sectoren van het onderwijs, van po tot wo. 
 
In de stands is informatie te vinden over zaken als digitale schoolborden, 
elektronische leeromgeving, educatieve software en games, maar ook over 
schooladministratiesystemen, leerlingvolgsystemen en betaal- en chipcardsystemen. 
Daarnaast is er een programma met seminars en workshops. Entree is gratis bij 
voorinschrijving. Meer informatie: www.onderwijs-en-ict.org 
 
De beurs is beide dagen geopend van 9.30 tot 17 uur.  
 
 
 
Klacht over bovenwettelijke ww ongegrond 
 
De doelgroep voor de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering hoeft in het 
voortgezet onderwijs niet te worden uitgebreid met personen die voor 35 tot 80 
procent arbeidsongeschikt zijn. Dat meldt de VO-raad op basis van een 
uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 
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De vakbonden dienden vorig jaar een klacht in bij de CGB. Zij vinden dat personen 
die werkloos zijn op grond van arbeidsongeschiktheid ten onrechte anders worden 
behandeld dan personen die om bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen werkloos 
zijn.  
 
De VO-raad en het ministerie van OCW deelden de mening van de bonden niet. De 
kwestie heeft onder meer te maken met de invoering van de Wet 
Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen (WIA). 
 
De zaak werd behandeld door de CGB, die na onderzoek de conclusie heeft 
getrokken dat de twee verschillende doelgroepen niet met elkaar kunnen worden 
vergeleken en dus ook niet dezelfde behandeling hoeven te krijgen. Hiermee zijn de 
werkgevers in het gelijk gesteld. 
 
Op www.vosabb.nl (dossier werkgeverszaken)  een uitgebreide toelichting van de 
VO-raad. 
 
 
Vacatures (2)  
 
Directeur obs in Heemstede  
 
Meer informatie over de vacature op www.vosabb.nl (homepage>personeel gezocht). 


