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Rinnooy Kan: geld nodig van hele kabinet 
 
SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan vindt dat ook andere ministeries 
financieel moeten bijdragen aan de bestrijding van de lerarentekorten. Het is 
volgens hem niet goed als de ruim 1 miljard euro die daarvoor nodig is, binnen 
de begroting van OCW moet worden gevonden. Dat heeft hij gezegd tijdens een 
interview voor het blad Over Onderwijs van VOS/ABB. 
 
Rinnooy Kan, voorzitter van de tijdelijke Commissie Leraren, noemt het lerarentekort 
een breed maatschappelijk probleem, dat niet door de minister van OCW alleen kan 
worden opgelost. Hij pleit er daarom voor om ook andere ministers financieel te laten 
bijdragen aan de bestrijding ervan. Ook minister Wouter Bos van Financiën zou meer 
geld voor het onderwijs moeten uittrekken. 
 
Daarmee reageert hij positief op een oproep van elf jongeren- en 
studentenorganisaties, die vinden dat het hele kabinet het groeiende 
lerarentekort moet bestrijden. 'Daar ben ik het roerend mee eens', aldus de SER-
voorzitter, die ook het belang wil benadrukken van voldoende onderwijsmanagers. 
'Maar omdat de tijdelijke commissie de opdracht kreeg om vooral het lerarentekort te 
onderzoeken, gaat het advies niet uitgebreid in op de tekorten aan managers die 
vooral in het primair onderwijs worden verwacht.' 
 
Ongelukkige karikatuur 
Hij gaat in het interview ook in op de kritiek die minister Ronald Plasterk van OCW 
heeft geuit op de managers in het onderwijs. Plasterk zei op het AOb-congres op 12 
juni in Utrecht dat het onderwijs wordt bepaald door managers die vaak twee keer 
zoveel verdienen als leraren en hen als pionnen heen en weer schuiven. 'Dat vond ik 
een ongelukkige karikatuur', aldus Rinnooy Kan. 'Er gaat altijd wel iets mis in 
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onderwijsorganisaties, maar je moet oppassen dat je niet alle managers over één 
kam scheert. Dat is heel vervelend voor al diegenen die het goed doen. En ik weet 
dat het op heel veel scholen goed gaat', aldus de SER-voorzitter.  
 
Hij adviseert managers die zich aan de uitspraken van de minister hebben geërgerd, 
om zich er, hoe moeilijk dat ook kan zijn, niet zo druk om te maken. 'Het hoort bij het 
vak van leidinggevende dat je tegen kritiek moet kunnen, ook als die onterecht is. Dit 
vraagt om een nuchtere reactie. Zorg dat je je zaken goed op orde hebt en dat je dat 
aan de buitenwereld vertelt', waarmee Rinnooy Kan wijst op het belang van good 
governance. 
 
Het interview met Alexander Rinnooy Kan wordt gepubliceerd in nummer 6 van Over 
Onderwijs, dat op 12 december verschijnt. 
 
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl 
 
 
Bonden wijzen loonbod van 8% af 
 
Het CAO-overleg in het voortgezet onderwijs is na twee maanden van 
moeizaam onderhandelen vastgelopen. De bonden hebben vandaag het 
voorstel van de VO-raad afgewezen.  
 
De VO-raad biedt een salarisverhoging van 8% bij een looptijd van ruim twee jaar. 
Hoewel het loonbod in het voortgezet onderwijs gunstig afsteekt bij het primair 
onderwijs (6,9%) en het MBO (7,4%) is het bod in de ogen van de bonden 
onvoldoende. 
 
Naast een concurrerend loonbod heeft de VO-raad voorgesteld om de positie van het 
personeel te versterken door een trekkingsrecht op scholing in tijd en geld op te 
nemen. Personeel kan daardoor daadwerkelijk aanspraak maken op scholing. Ook 
wordt gevolg gegeven aan het advies van de commissie Rinnooy Kan om een 
themaraad voor onderwijsinhoudelijke aangelegenheden in te stellen en zouden 
startende docenten een kleinere lestaak (80%) en meer begeleiding (20%) 
ontvangen.   
 
De VO-raad wil een goede seniorenregeling handhaven. Door de vergrijzing en het 
verschuiven van de gebruikelijke uittreedleeftijd van 61 naar 65 jaar wordt de 
seniorenregeling onbetaalbaar. Handhaving van de huidige regeling betekent dat er 
elders bezuinigd moet worden. Om toch een goede seniorenregeling te kunnen 
blijven betalen, stelt de VO-raad een regeling voor om vanaf 56 tot 65 jaar één dag 
verlof te handhaven. Voor personeel van 47 jaar is een overgangsregeling getroffen. 
Tot slot wil de VO-raad een versterking van de medezeggenschap door verdeling van 
het werk volledig onder het regime van de medezeggenschap plaatsen.  
 
Het voorstel van de VO-raad is te downloaden vanaf www.vo-raad.nl of via 
www.vosabb.nl.  
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Leerlingen voeren acties tegen 1040 uur 
 
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) begint op 12 november in 
Zwolle met acties tegen de 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs. Het 
startsein voor de acties wordt gegeven op de locatie Meander in Zwolle van het 
Agnieten College. 
 
Het LAKS vindt net als VOS/ABB en de VO-raad dat de 1040-urennorm te veel 
nadruk legt op kwantiteit en te weinig oog heeft voor kwaliteit van onderwijs. Door 
één geluid te laten horen van scholieren, docenten, schoolleiders en ouders hoopt 
het LAKS dat de politiek ervan overtuigd raakt dat de norm omlaag moet naar 960 
uur. 
 
De acties op 12 november werden gehouden op de locatie Meander in Zwolle, 
onderdeel van het Agnieten College. ’s Ochtends brachten de Big Band en het 
Popkoor van deze school het protestlied '1040 liter badwater' ten gehore.  Het 
Agnieten College is overigens de scholengemeenschap waar Sjoerd Slagter 
bestuursvoorzitter was voordat hij vorig jaar november voorzitter werd van de VO-
raad. 
 
Op dinsdag 13 november wordt verspreid door het hele land actiegevoerd. Het LAKS 
wil dat leerlingen op die dag om 10.40 uur hun boeken aan de kant schuiven en 1040 
seconden lang discussiëren over wat goed onderwijs is. Het LAKS bespreekt op 
diezelfde ochtend de problematiek met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van 
OCW. 
 
Meer informatie op op www.stop1040.nl. 
 
 
 
Leergang planning & control geprolongeerd 
 
De driedaagse leergang planning & control voor managers in het voortgezet 
onderwijs wordt wegens succes geprolongeerd. Belangstellenden kunnen nu 
inschrijven voor februari/maart. 
 
VOS/ABB-consultant Ben Verheijen, specialist in financieel management voor het 
voortgezet onderwijs, verzorgt de driedaagse cursus. Dit najaar bleek de leergang zo 
succesvol en goed gewaardeerd, dat Verheijen hem opnieuw aanbiedt. 
  
De nieuwe cursusdata zijn woensdag 6 en donderdag 7 februari, met een 
terugkomdag op woensdag 5 maart 2008. Locatie is het Golden Tulip hotel in 
Zaltbommel. Het programma gaat in op de planning & controlcyclus binnen een 
school. Daarmee geeft het management op systematische wijze vorm aan het proces 
van richtinggeven en op koers houden. Deelnemers aan de cursus leren hun 
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strategische doelen te vertalen in concrete financiële consequenties. Ze leren de 
planning & controlcyclus te gebruiken als een spoorboekje. 
 
Meer informatie over de inhoud van de leergang, de kosten en het inschrijfformulier 
vindt u op www.vosabb.nl (dossier financiën/bedrijfsvoering) of 
www.vosabbconsulting.nl. 
 
 Informatie: Ben Verheijen, bverheijen@vosabb.nl. 
 
 
 
Schoolboeken gratis vanaf 2008/09 
 
Het ziet er naar uit dat de schoolboeken met ingang van schooljaar 2008/09 
gratis worden in het gehele voortgezet onderwijs. De scholen ontvangen 
hiervoor vanaf 2008 circa 300 miljoen euro per jaar. De ministerraad heeft 
ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris VAn Bijsterveldt van OCW en 
minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Voorwaarde voor het ontvangen van gratis schoolboeken is dat de leerling staat 
ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs die door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd.  
 
Het lesmateriaal dat vanaf volgend schooljaar gratis wordt bestaat uit de volgende 
onderdelen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, 
examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s 
en/of dvd’s én de (toegang-)kosten van digitaal leermateriaal dat de school 
voorschrijft in één specifiek leerjaar.  
 
Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen worden niet gratis omdat 
deze voor meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden of direct 
persoonsgebonden zijn. Hieronder vallen onder meer: atlas, woordenboek, agenda 
en de kosten van ICT-applicaties zoals bijvoorbeeld een 
tekstverwerkingsprogramma. Ook zaken als rekenmachines, laptop, sportkleding, 
gereedschap, schriften/multomap, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de 
ouders.  

Scholen krijgen voortaan zelf het geld in beheer waarmee zij hun leerlingen van 
gratis lesmateriaal voorzien. Dit biedt kansen. Scholen krijgen mogelijkheden om 
verbindingen te leggen tussen het gebruik van lesmateriaal, digitalisering en inzet 
van personeel. Scholen zullen in goed samenspel tussen management en leraren 
naar verwachting steeds meer papier vervangen door digitaal lesmateriaal.  

Voor minder draagkrachtige ouders blijft de mogelijkheid om een beroep te doen op 
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze 
tegemoetkoming wordt per 1 augustus 2008 verlaagd met de kosten van een 
gemiddeld schoolboekenpakket: 308 euro per leerling per schooljaar.  
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Voor de bekostiging van de gratis schoolboeken stelt het kabinet vanaf 2008 circa 
300 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met deze maatregel zijn de onderwijskosten 
voor ouders aanzienlijk teruggebracht. Dit begon op 1 augustus 2005 toen het 
wettelijke lesgeld per leerling van 16 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs werd 
afgeschaft. Nu volgt het gratis worden van het lesmateriaal.  
 
Het wetsvoorstel wordt nu eerst voor advies aan de Raad van State gestuurd. De 
tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas 
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft zich al eerder 
uitgesproken voor gratis schoolboeken in het vo.  
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Maatschappelijke stages van 72 uur 
 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden verplicht een maatschappelijke 
stage van 72 uur te lopen. Leerlingen die dat niet doen, kunnen geen diploma 
krijgen.  
 
De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Van 
Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stage zal gefaseerd worden 
ingevoerd: in 2011 zullen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens hun 
middelbare schooltijd verplicht een maatschappelijke stage volgen. Vanaf dat jaar 
moeten alle scholen over een invoeringsplan voor de stage beschikken. In het 
schooljaar 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage wettelijk verplicht.  
   
Met het plan van aanpak wordt uitvoering gegeven aan de afspraken hierover in het 
coalitieakkoord. De stage biedt jongeren de gelegenheid om tijdens hun middelbare 
schooltijd kennis te maken met en een bijdrage te leveren aan de samenleving.  
 
Leerlingen, scholen en stagebieders krijgen veel vrijheid om de stage in te vullen. 
Maar het volgen van een stage is niet vrijblijvend. Het volgen van een 
maatschappelijke stage van minimaal 72 uur wordt een voorwaarde voor het behalen 
van een diploma.  
   
Het kabinet kiest voor maatschappelijke stage vanuit het motto: Samen leven kun je 
leren. Bij de voorbereiding van dit plan is uitvoerig gesproken met 
vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, maatschappelijke en bestuurlijke 
organisaties, gemeentelijke, provinciale en landelijke overheidsorganisaties en 
jongeren. Veel van deze partijen, waaronder ook het bedrijfsleven, hebben 
aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het realiseren van de 
maatschappelijke stage.  
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Invoeringsplan passend onderwijs vertraagd 
 
De Tweede Kamer krijgt het invoeringsplan voor passend onderwijs in de loop 
van deze maand. Het had al in oktober naar de Kamer gestuurd moeten 
worden, maar dat is uitgesteld in verband met het advies van de tijdelijke 
Commissie Leraren en de gevolgen daarvan op de begroting, meldt 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW.  
 
Op 30 november overleggen de VOS/ABB-ledencommissies PO, VO en WEC over 
passend onderwijs. 
 
Dijksma meldt aan de Tweede Kamer dat de voorbereiding van het invoeringsplan 
voor passend onderwijs ver gevorderd is. Het kon echter niet zoals aangekondigd in 
oktober naar de Kamer worden gezonden, 'omdat de invulling van het plan om 
afstemming vraagt met de uitwerking van de beleidsvoornemens inzake het advies 
van de commissie Rinnooy-Kan en de kwaliteitsagenda's voor het primair en 
voortgezet onderwijs.' De afstemming kan pas na de behandeling van de OCW-
begroting in november worden afgerond. 
 
In verband hiermee is er op 30 november in Woerden een bijeenkomst van de 
ledencommissies PO, VO en WEC. De leden van deze commissies zijn inmiddels per 
mail voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 
 
Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl.  
 
 
Ziekmelding bij UWV gaat veranderen 
 
Op voorstel van minister Donner van SZW heeft het kabinet ingestemd met 
maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en 
administratieve lasten voor werkgevers te verminderen.  
 
Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te 
melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); nu moet dat al 
in de 13de week. Dit leidt ertoe dat werkgevers minder vaak een werknemer bij het 
UWV ziek hoeven te melden. Ook heeft het UWV hierdoor minder uitvoeringskosten 
en sluiten het tijdstip van ziekmelden en voorlichting door het UWV over re-integratie 
beter op elkaar aan.  
 
Verder vervalt de verplichte hersteldmelding.  Nu is het nog zo dat het UWV in de 
42ste week aan werkgever en werknemer een brief stuurt als de werknemer niet 
beter is gemeld. Deze zogenoemde ‘alerteringsbrief’ wijst partijen op de verplichte 
evaluatie van de re-integratie-inspanningen in het eerste ziektejaar en de 
mogelijkheden voor re-integratie. 
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In de nieuwe situatie stuurt het UWV deze brief in de 44ste week naar werkgever en 
werknemer. Hierdoor wordt het proces van ziekmelden verbeterd omdat het tijdstip 
van de verplichte ziekmelding en de alerteringsbrief van het UWV beter op elkaar 
aansluiten. In de huidige praktijk komt het vaak voor dat werkgevers hun werknemers 
wel ziek melden, maar vervolgens niet meer beter melden. Hierdoor verstuurt het 
UWV vaak onnodig alerteringsbrieven aan werknemers die alweer beter zijn. Het 
afschaffen van de verplichte hersteldmelding zorgt ook voor minder administratieve 
lasten bij werkgevers.  
 
Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV krijgen straks 
een boete van maximaal 455 euro per werknemer. Verder wordt de zogenoemde 
WIA-kennisgeving vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20ste 
ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIA-
uitkering aan te vragen.  
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de 
Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het 
advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede 
Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
  
 
Gym moet buiten lestijd meer effect hebben 
 
Het vak lichamelijke opvoeding zet leerlingen onvoldoende aan om ook buiten 
schooltijd te sporten. Dat staat in het onderzoeksrapport 'Naar beter 
bewegingsonderwijs' van het W.J.H. Mulier Instituut, dat voor het onderzoek 
samenwerkte met vijf academies voor lichamelijke opvoeding en de Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO). 
 
Programmacoördinator Harry Stegeman van het Mulier Instituut zegt dat het goed te 
verklaren is waarom leerlingen onvoldoende in beweging komen: 'Aan de ene kant 
zijn er gewoon te weinig lesuren lichamelijke opvoeding, maar aan de andere kant 
schieten ook de scholen zelf tekort. Ze besteden er te weinig aandacht aan.' 
 
Stegeman ziet verschillende oplossingen voor het probleem: 'Je kunt niet verwachten 
dat een gymleraar in gemiddeld anderhalf à twee uur per week de leerlingen aanzet 
tot een actieve levensstijl. Als dat echt de ambitie is, moeten we er met zijn allen voor 
zorgen dat er ook meer lesuren komen. Maar de scholen en de leraren hoeven daar 
niet op te wachten. Ze kunnen daar ondertussen ook zelf wat aan doen. Er zijn nog 
relatief weinig scholen die een uitgebreid naschools sportprogramma bieden of die 
structureel samenwerken met sportorganisaties. En van een systematische 
bijscholing van docenten is helemaal geen sprake. Ook daar kan veel winst worden 
geboekt', aldus Stegeman. 
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Het rapport ‘Naar beter bewegingsonderwijs’ is te bestellen via www.vosabb.nl 
(dossier school en omgeving). 
 
. 
 
Finalisten 'Conciërge van het Jaar 2007' 
 
Henk de Groot van de bij VOS/ABB aangesloten OSG Hengelo is in de 
categorie voortgezet onderwijs een van de finalisten van 'Conciërge van het 
Jaar 2007'. In de categorie basisonderwijs is Rien Akkermans van de openbare 
basisschool Den Bongerd in Goirle finalist. Ook deze school is bij VOS/ABB 
aangesloten. 
 
De andere twee finalisten in de categorie voortgezet onderwijs zijn Niels Mellema van 
het Christelijk Lyceum in Veenendaal en Will Kengen van het Bisschoppelijk College 
Schöndeln in Roermond. Deze school valt onder Stichting Onderwijs Midden-Limburg 
(SOML), die volgend jaar fuseert met de bij VOS/ABB aangesloten Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). 
 
In de categorie basisonderwijs zijn de andere twee finalisten Dick van der Voet van 
CBS De Regenboog in Gorinchem en Theo van der Hoop van PCBS Ichtus in 
Apeldoorn. 
 
De actie 'Conciërge van het Jaar 2007' is een initiatief van CNV Onderwijs, de NCRV 
en Scholieren.com. De winnaars worden op 15 november bekendgemaakt. Meer 
informatie op www.concierge2007.nl. 
 
 
Vacatures 
 
Directeur samenwerkingsverband in Haarlem 
Algemeen directeur in regio Nieuwerkerk 
Directeur voor twee basisscholen in Borger 
 
Meer informatie over deze vacatures op www.vosabb.nl  (via homepage>personeel 
gezocht of via de rubriek ledenservice>vacaturebank). 
 
 


