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Theo Hooghiemstra directeur VOS/ABB 
 
Theo Hooghiemstra (36) is per 1 februari 2008 benoemd tot 
directeur/bestuurder van VOS/ABB. Hij volgt Gert Loomeijer op, die per 
diezelfde datum vertrekt. 
 
Hooghiemstra heeft veel ervaring als manager en bestuurder in zowel de profit- als 
de non-profitsector. Na het Lyceum in Drachten studeerde hij Bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgde de postdoctorale opleiding Management 
Consultancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna werkte hij als consultant 
en interim manager bij Ernst & Young.   
 
In 2001 maakte hij de overstap naar de Boertiengroep. Hier werkte hij 
achtereenvolgens als senior consultant/interim manager en als manager van de 
adviesgroepen Organisatieontwikkeling en Human Talent. In 2003 werd hij lid van de 
Groepsdirectie en kreeg hij de eindverantwoordelijkheid voor het 
organisatieadviesbedrijf van de Boertiengroep.  
 
Sinds 2005 is Hooghiemstra werkzaam als directeur bij de Christelijke Hogeschool 
Nederland. Naast de directievoering over het Instituut Service Management, de 
contractenpoot van de hogeschool, werd hij in 2006 benoemd tot directeur 
International Affairs. In deze functie heeft hij nu de verantwoordelijkheid voor 
internationale zaken, die onderdeel uit maken van het internationaliseringsbeleid van 
de onderwijsinstelling. 
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Norm voor minimale lestijd versoepeld 
 
Het ministerie van OCW en de VO-raad zijn het met elkaar eens geworden over 
een versoepeling van de normen voor minimale lestijd in het voortgezet 
onderwijs.  
 
Afgesproken is dat 40 uur op jaarbasis kan worden besteed aan maatwerkactiviteiten 
voor leerlingen die dat nodig hebben. Deze activiteiten zijn niet voor alle leerlingen 
verplicht. Het LAKS heeft in verband met de versoepeling de stakingsoproep aan 
leerlingen in het vo ingetrokken.  
 
De normen voor minimale onderwijstijd van respectievelijk 1040, 1000 en 700 uur 
blijven gehandhaafd, maar dat 1000, 960 en 660 uur voor alle leerlingen verplicht is.  
Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad is blij: 'Kwaliteit staat voorop. Ook de 
inspectie heeft geconstateerd dat het bieden van individueel maatwerk aan leerlingen 
niet goed mogelijk was, door de manier waarop zij onderwijsactiviteiten beoordelen. 
Het is goed dat nu ruimte wordt geboden voor maatwerk', aldus Slagter op de 
website van OCW. 
 
Een van de bezwaren was dat door de strikte handhaving van de norm voor minimale 
onderwijstijd leerling soms uren op school aanwezig moesten zijn, zonder dat ze les 
kregen. Dat hoeft nu niet meer, benadrukt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van 
OCW op de website van haar ministerie: 'Leerlingen hebben voldoende uren nodig 
om zich de lesstof eigen te maken. Het is daarom belangrijk om de wettelijke norm te 
handhaven. Natuurlijk is niemand gebaat bij nutteloze uren. Met deze afspraken 
behoren die wat ons betreft tot het verleden.'  
 
De versoepeling van de normen voor minimale onderwijstijd is een van de afspraken 
in de 'Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs' die vandaag wordt gepresenteerd.  
 
Niet meer staken 
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), dat leerlingen had opgeroepen om 
maandag opnieuw actie te gaan voeren tegen de minimale onderwijstijd, heeft die 
oproep ingetrokken. Vorige week liepen op diverse plaatsen in het land protestacties 
uit de hand.  
 
 
Plasterk presenteert Actieplan LeerKracht 
 
Minister Ronald Plasterk heeft vrijdag het 'Actieplan LeerKracht van Nederland' 
gepresenteerd. In het plan staat onder meer dat leraren kunnen rekenen op 
meer salaris, betere carrièremogelijkheden en een versterking van hun positie 
in de school. Om het groeiende tekort aan schoolleiders in het primair 
onderwijs tegen te gaan, krijgen ook zij meer salaris.  
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Met het actieplan reageren minister Ronald Plasterk en de staatssecretarissen 
Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW op het advies van de tijdelijke 
Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Ook 
het rapport 'Leraarschap is eigenaarschap' van de Onderwijsraad ligt ten grondslag 
aan het actieplan. 
 
In het plan staat dat het kabinet in de komende jaren in totaal ruim 1,1 miljard euro 
uittrekt voor de leraren in met name het voortgezet onderwijs en voor de 
schoolleiders in het primair onderwijs. Het ministerie meldt dat uitvoering van het plan 
financieel is gedekt 'met de inzet van de incidentele loonontwikkeling, de eerder 
gereserveerde 340 miljoen euro uit de enveloppe en een aantal relatief kleine 
verschuivingen in de OCW-begroting'. Een deel van het geld komt van de studenten: 
het collegegeld wordt in de komende tien jaar met ongeveer 20 euro verhoogd. 
 
Meer geld 
Er komt voor leraren een generieke salarisverhoging. Leraren die goed presteren 
krijgen meer geld dan gemiddeld. Excellente leraren die al aan hun maximum zitten, 
krijgen een toeslag. De automatische periodieken verdwijnen. Voor leerkrachten in 
de vier grote steden en Almere komt een tijdelijke toeslag van 5 tot 10 procent, 
omdat daar de grootste lerarentekorten worden verwacht. Om ook het groeiende 
tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs tegen te gaan, krijgen zij een 
salarisverhoging van 275 euro bruto per maand.  
 
In het plan staat verder dat de standaardwerkweek voor leraren 40 uur wordt, maar 
dat moet wel op basis van vrijwilligheid. De leeftijdsgrens om minder uren te gaan 
werken moet stapsgewijs omhoog van 52 naar 60 jaar. Dat moet de participatie van 
oudere leraren vergroten, die hun tijd meer moeten gaan besteden aan coaching van 
startende collega's. 
 
Bovenstaande punten zijn slechts enkele elementen uit het plan van Plasterk. Het 
integrale 'Actieplan LeerKracht van Nederland' staat op www.vosabb.nl in de 
rechterkolom van dit bericht (dossier werkgeverszaken). Daar staat ook samenvatting 
van OCW. 
 
 
WvPO en VO-raad positief over Actieplan 
 
De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) reageert 'overwegend 
positief' op het Actieplan LeerKracht van Nederland, dat minister Ronald 
Plasterk van OCW vrijdag heeft gepresenteerd. De VO-raad is er 'tevreden' 
over.  
 
De WvPO spreekt van een 'overwegend adequate reactie' op het rapport van de 
commissie-Rinnooy Kan. 'Voor het primair onderwijs leveren de salarisverbetering, 
de verkorting van de carrièrepatronen en de bindingspremie duidelijk een positieve 
bijdrage aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van leraren.' De WvPO is ook 
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positief over de salarisverhoging van schoolleiders in het primair onderwijs. Maar de 
WvPO betreurt het dat 'een fors deel van het budget vanuit de begroting van OCW' 
komt. Dat heeft onder meer gevolgen voor de BAPO-regeling. 
 
Gerichte kwaliteitsimpuls 
De VO-raad is blij met 'het inkorten van de salarislijnen en een goede, betaalbare 
seniorenregeling'. De minister laat volgens de VO-raad zien dat hij kiest 'voor een 
gerichte kwaliteitsimpuls voor het onderwijs'.  Daarbij worden de generieke 
salarisverhoging en de ruimte voor differentiatie en maatwerk genoemd. 
 
De reacties van de WvPO en de VO-raad vindt u op www.vosabb.nl (dossier 
werkgeverszaken). 
 
 
Vakbonden 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft 'gemengde gevoelens'.  Aan de ene kant is 
het plan van Plasterk 'een stap in de goede richting', maar aan de andere kant is de 
bond er 'minder over te spreken' dat de financiering door het onderwijs zelf moet 
worden opgebracht. Klik hier voor de reactie van de AOb. 
 
CNV Onderwijs is 'blij' met het actieplan. Het is volgens de christelijke vakbond 'een 
goede basis voor verder overleg met de bewindslieden en de werkgevers in het 
onderwijs'. Klik hier voor de reactie van CNV Onderwijs.  
 
 
Onderhandelaarsakkoord over kortlopende cao 
 
Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt over een kortlopende cao voor het 
voortgezet onderwijs. Dat heeft de VO-raad bekendgemaakt. De Algemene 
Onderwijsbond (AOb) meldt dat de aangekondigde landelijke stakingsacties in 
het onderwijs zijn opgeschort. 
 
De vakbonden zijn volgens de VO-raad momenteel niet bereid om te praten over 
modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het personeel mag echter niet de dupe 
worden van de vastgelopen cao-onderhandelingen, aldus de VO-raad, die hieraan 
toevoegt dat met de kortlopende cao de docenten en overige personeelsleden de 
loonsverhoging krijgen waar ze recht op hebben. 
 
Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad zegt dat nu de kortlopende cao een feit is, 
er direct overleg moet beginnen over een toekomstbestendige cao met een langere 
looptijd. 'Concurrerende arbeidsvoorwaarden en het versterken van de 
professionaliteit van het personeel hebben een hoge prioriteit voor de werkgevers', 
aldus Slagter. 
 
De VO-raad wil op korte termijn het overleg met de bonden hervatten over 
toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden, zoals het behouden van de 
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seniorenregeling (BAPO), het verbeteren van de positie van beginnende docenten en 
het versterken van de medezeggenschapsraad. 
 
Voor de kortlopende CAO-VO geldt een looptijd van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008. Het 
personeel ontvangt per 1 juli 2007 een structurele loonsverhoging van 2,4 procent en 
een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering van 1,5 procent per 31 
december 2007. 
 
De AOb beweert dat de VO-raad onder druk van dreigende landelijke stakingsacties 
vlak voor het verlopen van het ultimatum van de vakbonden aan hun eisen heeft 
toegegeven. De AOb meldt ook dat de landelijke acties in het voortgezet onderwijs 
zijn opgeschort. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Onderzoek onderwijsvernieuwingen van start 
 
Het Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen is de afgelopen week 
begonnen. De eerste hoorzitting was met oud-onderwijsminister Jos van 
Kemenade (zie het volgende artikel in deze nieuwsbrief). 
 
Van Kemenade was van 1973 tot 1977 minister van Onderwijs in het kabinet-Den 
Uyl. Van 1981 tot 1982 bekleedde hij die functie in het tweede kabinet-Van Agt. Van 
Kemenade was de man die in de jaren '70 de plannen voor de Middenschool 
lanceerde. In dit concept zouden alle kinderen van 12 tot 16 jaar hetzelfde onderwijs 
krijgen.  
 
De Middenschool zou feitelijk een soort verlenging van de basisschool worden, met 
de achterliggende gedachte dat het op deze manier ook voor kinderen uit kansarme 
gezinnen mogelijk zou zijn door te stromen naar hogere vormen van onderwijs. De 
Basisvorming uit 1993 vloeide uit de plannen voor de Middenschool voort.  
 
Andere vernieuwingen die aan bod komen, zijn de invoering van de Tweede Fase en 
het Studiehuis in 1998, het vmbo dat in 1999 werd ingevoerd en het Nieuwe Leren.  
 
In de parlementaire onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Tweede 
Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zitten de Kamerleden Bas Jan van Bochove 
(CDA), Nathalie de Rooij (SP), Halbe Zijlstra (VVD), Martin Bosma (PVV), Tofik Dibi 
(GL), Cynthia Ortega-Martijn (CU) en Boris van der Ham (D66). 
 
De commissie heeft een eigen website, waarop onder meer het schema van de 
hoorzittingen staat. De hoorzittingen zijn via de website van de commissie live te 
volgen. Op www.vosabb.nl vindt u in dit bericht (dossier politiek) een link naar de 
website van de commissie. 
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl  
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'Mislukte Basisvorming was haastklus' 
 
 
De Basisvorming werd te snel ingevoerd. Daardoor is dit onderwijsconcept 
mislukt. Dat heeft oud-minister Jos van Kemenade van Onderwijs gezegd op de 
eerste hoorzitting van de parlementaire commissie die de 
onderwijsvernieuwingen onderzoekt.  
 
Van Kemenade (PvdA), onderwijsminister van 1973 tot 1977 in het kabinet-Den Uyl 
en van 1981 tot 1982 in het tweede kabinet-Van Agt, wordt gezien als de man die de 
plannen voor de Middenschool lanceerde. Dit concept maakte de weg vrij voor de 
Basisvorming, die in 1993 werd ingevoerd. 
 
Het werd voor de commissie duidelijk dat Van Kemenade zijn geloof in de 
Middenschool niet verloren heeft. Het plan voorzag in een soort verlengde 
basisschool voor kinderen tot 16 jaar. Door tot die leeftijd alle leerlingen hetzelfde 
onderwijs te geven, zouden ook kinderen uit kansarme gezinnen kunnen 
doorstromen naar hogere vormen van onderwijs.  
 
Van Kemenade wijt het mislukken van de Middenschool en de daarop volgende 
Basisvorming aan overhaaste invoering als gevolg van bestuurlijke kortademigheid. 
'Het is al heel wat als je als minister vier jaar uitzit. Het moest allemaal snel.'  
 
In de wind 
Woensdag kwam ook Kees Schuyt aan het woord, die in de jaren ’80 als lid van de 
Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het advies over de 
Basisvorming opstelde. Hij zei dat Jacques Wallage (PvdA), van 1989 tot 1993 
staatssecretaris van Onderwijs, het advies in de wind sloeg om in de Basisvorming 
twee niveaus aan te brengen. Een hoog niveau voor goed presterende kinderen, 
zodat die zich niet zouden vervelen, en een laag niveau voor leerlingen die moeite 
hadden met leren. 
 
Ed Schüssler, bekend van de experimentele Middenschool in Lelystad, zei woensdag 
voor de commissie dat de Basisvorming 'absurd kort' heeft bestaan. Volgens hem 
drong het concept nooit echt tot de onderwijswereld door. Naast de overhaaste 
invoering ervan, had de Basisvorming te veel vakken, waardoor er voor bijvoorbeeld 
biologie, aardrijkskunde en economie maar één uur in de week overbleef.  
 
Die kritiek had ook Henk Hoefnagel, die in de tijd dat de Basisvorming werd 
ingevoerd secretaris was van de Onderwijsraad. 
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Schoolboeken Europees aanbesteden 
 
De scholen voor voortgezet onderwijs moeten met ingang van schooljaar 2008-
2009 gratis schoolboeken en ander lesmateriaal aan de leerlingen verstrekken. 
Ook hierbij zijn zij verplicht tot Europese aanbesteding. De procedure vergt 
tijd. 
 
Scholen zijn een aanbestedende dienst. Dit betekent dat zij voor het aankopen van 
het bedoelde lesmateriaal een aanbestedingsprocedure moeten volgen. 
Verscheidene partijen moeten de mogelijkheid krijgen in te tekenen op de 
leveringsopdracht. Dit staat in artikel 9, zesde lid, van het Besluit 
Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. 
 
De totale som van de in te kopen schoolboeken, of de dienst van de aan de ouders 
te leveren schoolboeken, vermeerderd met de waarde van die schoolboeken, dienen 
bij elkaar te worden opgeteld om te bepalen of de Europese drempel wordt 
overschreden. De drempel is � 211.000. De maatregel geldt voor alle scholen die het 
ministerie van OCW bekostigt op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
In het verlengde hiervan geldt Europese aanbesteding ook voor het aangaan van 
contracten met bedrijven voor de centrale inkoop, waardoor een staffelkorting kan 
worden verkregen.  
 
Hoewel er geen sprake is van een vaste leverancier, dient dit toch gezien te worden 
als een organisatie, die als dienst het van uitgevers betrekken van schoolboeken en 
ander lesmateriaal verzorgt en deze onder de ouders distribueert. De organisatie 
doet dit op verzoek van het schoolbestuur, waardoor de factuur uiteindelijk bij het 
schoolbestuur terecht zal komen.  
 
Meer informatie staat in katern Wegwijzer Aanbesteden, nr. 11. 
 
Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl. 
 
 
 
Verzelfstandiging is positieve ontwikkeling 
 
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is een zeer goede zaak. Dat 
heeft het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB onlangs 
benadrukt in een gesprek met de Vaste Kamercommissie voor OCW. 
Aanleiding voor dat gesprek was een kritische brief van het Contactcentrum 
Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO). 
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Het CBOO constateert dat er een zeer sterke verschuiving is opgetreden van de 
integrale bestuursvorm naar de stichting openbaar onderwijs. Bij die stichtingen 
wordt in een aantal gevallen het raad-van-toezichtmodel ingevoerd. Het CBOO 
vraagt zich af of er door die ontwikkelingen nog wel gesproken kan worden over 
openbaar onderwijs. 
 
VOS/ABB heeft in het gesprek met de Kamercommissie aangegeven dat gemeenten 
zelf bepalen of ze al dan niet het openbaar onderwijs willen verzelfstandigen. 'De 
wetgever heeft dat nadrukkelijk mogelijk gemaakt. VOS/ABB staat zeer positief 
tegenover de verzelfstandiging. Het is een zeer goede ontwikkeling dat een 
verzelfstandigd bestuur zich volledig kan concentreren op het belang van het 
openbaar onderwijs', aldus senior beleidsmedewerker Klaas te Bos van het ECOO. 
 
Een positief gevolg is mede dat in toenemende mate juist door dat eigen bestuur 
meer ruimte is ontstaan om zich te profileren als openbaar onderwijs en meer 
aandacht te besteden aan de identiteit van het openbaar bestuur.  
 
Samenwerkingsbestuur 
Het CBOO kwalificeert het samenwerkingsbestuur als een 'noodconstructie'. In een 
aantal gevallen zou de bijzondere partner weigeren het openbaar onderwijs een 
volwaardige positie te gunnen en geen rekening willen houden met de identiteit van 
het openbaar onderwijs. 
 
Het ECOO van VOS/ABB heeft in het gesprek beklemtoond dat het 
samenwerkingsbestuur voor het openbaar onderwijs een volwaardige bestuursvorm 
is. 'Bij de overdracht van het openbaar onderwijs aan het samenwerkingsbestuur is 
het aan het gemeentebestuur om de positie van het openbaar onderwijs goed te 
borgen', aldus Te Bos. 
 
Hij vervolgt: 'De MR en de GMR hebben bovendien sinds 1 januari 2007 een 
instemmingsrecht voor de bestuurlijke fusie of overdracht. De praktijk laat bovendien 
zien dat in veel gevallen vanwege het feit dat verschillende denominaties onder één 
bestuur verenigd zijn, de aandacht voor en discussie over de identiteit van die 
verschillende richtingen juist groeit.'  
 
Ouders en personeel 
De decentralisatie van het onderwijsbeleid heeft in de praktijk alleen vrijheid gebracht 
voor bestuurders en toezichthouders, aldus het CBOO. Het onderwijspersoneel en 
ouders zouden er bekaaid af komen en steeds meer ruimte moeten inleveren door 
een overmatige regelzucht van bestuurders en managers.  
 
VOS/ABB herkent zich niet in dit sterk overdreven beeld. 'De aanduiding 'nieuwe 
schoolstrijd', zoals je die tegenwoordig vaak hoort, doet dan ook geen recht aan de 
realiteit', aldus Te Bos. 'Dat laat onverlet dat het ECOO van VOS/ABB het verstandig 
en wenselijk vindt expliciet aandacht te besteden aan de positie van ouders en 
personeel. Gelet op vele ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals 
schaalvergroting en autonomie, is het goed die positie te herijken.'  
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Bovenstaande onderwerpen komen terug bij de behandeling van het wetsvoorstel 
'Goed onderwijs en goed onderwijsbestuur', dat de regering naar verwachting begin 
2008 bij de Tweede Kamer zal indienen. VOS/ABB zal dan wederom haar visie over 
de positie van het openbaar onderwijs nadrukkelijk onder de aandacht van de politici 
brengen.  
 
Tenslotte is in het gesprek met de Kamerleden van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om hen er nogmaals te attenderen op het belang van de verlenging van de 
zogenoemde bruidsschatregeling, de integrale bekostiging van het godsdienst- en 
humanistisch vormingsonderwijs op de openbare scholen en het versterken van de 
positie van de stichting openbaar onderwijs bij het mogelijk stichten van nieuwe 
openbare scholen. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
 
Scholen slaan alarm over lerarentekorten  
 
Schoolleiders uit het voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving luiden de 
noodklok over de groeiende lerarentekorten. Ze hebben dinsdag, verenigd in 
het Actiecommité Schoolleiders Voortgezet Onderwijs, een manifest 
aangeboden aan voorzitter Wim van de Camp van de Vaste Kamercommissie 
voor OCW. 
 
Het actiecomité benadrukt dat een kwart van de lessen in het voortgezet onderwijs in 
Den Haag en omgeving wordt verzorgd door onbevoegde docenten. De situatie zal 
de komende jaren door de toenemende lerarentekorten verergeren, zo is de vrees. 
Het is daarom  'zéér dringend nodig', aldus het comité, om het advies van de tijdelijk 
Commissie Leraren uit te voeren.  
 
Deze commissie onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan 
adviseerde het kabinet eerder dit najaar om ruim 1 miljard euro extra uit te trekken 
om de positie van de leraren te verbeteren. 
 
Het manifest van het Actiecomité Schoolleiders Voortgezet Onderwijs op de website 
www.vosabb.nl (dossier werkgeverszaken). 
 
 
 
 
'OCW moet zicht houden op innovatiegeld' 
 
Het ministerie van OCW moet voldoende zeggenschap houden over de 
besteding van subsidies voor onderwijsinnovaties. Dat is de strekking van het 
advies 'Sturen van vernieuwende onderwijspraktijken' van de Onderwijsraad, 
dat maandag is overhandigd aan minister Ronald Plasterk van OCW. 
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Het Rijk stelt steeds meer budget beschikbaar voor innovaties in het onderwijs. De 
besteding daarvan wordt volledig aan de onderwijsorganisaties zelf overgelaten. De 
Onderwijsraad vindt echter dat OCW er voldoende zeggenschap over moet houden.  
 
De raad vindt dat het geld evenwichtig moet worden besteed aan 'de drie klassieke 
functies van het onderwijs', namelijk kwalificatie (kennis en vaardigheden), selectie 
(toewijzing naar een plaats in de samenleving) en socialisatie (burgerschap).  
 
De overheid kan dit volgens de Onderwijsraad stimuleren door een deel van de 
innovatiegelden te oormerken en resultaatafspraken met het veld te maken.  
 
Het advies 'Sturen van vernieuwende onderwijspraktijken' van de Onderwijsraad 
staat  op de website www.vosabb.nl bij dit bericht in dossier politiek. 
 
 
 
Privé-verzekeringen en schadepakket 
 
Aon Verzekeringen heeft in samenwerking met VOS/ABB een website 
ontwikkeld met daarop een aantal voordelige verzekeringen speciaal voor 
werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij VOS/ABB.  
 
Op www.vosabbverzekeringen.nl vindt u informatie over schadeverzekeringen, de 
collectieve zorgverzekering voor 2008 én de uiterst voordelige privé-verzekeringen 
waar zowel werkgevers als werknemers van kunnen profiteren.  
 
De privé-verzekeringen voorzien in de verzekeringsbehoeften van particulieren. Dit 
pakket bevat verzekeringen die u in het dagelijks leven nodig heeft, zoals een: auto-, 
woonhuis- of reisverzekering.  
 
Ga voor meer informatie over deze voordelige verzekeringen naar: 
www.vosabbverzekeringen.nl. Onder het kopje ‘werknemers’ vindt u voor meer 
informatie over de voordelige privé verzekeringen.  
 
Zorgverzekering 2008 
Het grote voordeel van deze collectieve zorgverzekering is de hoge premiekorting. 
Op de basisverzekering ontvangt u 10% korting. U bent dus al voor 84,74 euro per 
maand verzekerd. Op de aanvullende verzekeringen kan de korting oplopen tot 20%.  
 
U kunt u uw hele gezin meeverzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn zelfs gratis 
meeverzekerd. Ga voor meer informatie naar: www.vosabbverzekeringen.nl. 
 
Schadepakket 
Op www.vosabbverzekeringen.nl staat ook een uitgebreid pakket aan verzekeringen 
die speciaal voor werkgevers in het onderwijs relevant zijn: van computer en 
inventarisverzekeringen tot bestuurdersaansprakelijkheid- en 
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rechtsbijstandverzekeringen. U kunt op www.vosabbverzekeringen.nl direct de 
premies van de werkgeversverzekeringen berekenen. 
 
 
Vacatures 
 
Directeur obs in Gorssel 
Bestuursleden sectororganisatie PO 
Directeur samenwerkingsverband in Haarlem 
Algemeen directeur regio Nieuwerkerk 
 
De volledige advertenties staan op www.vosabb.nl (rubriek 
ledenservice>vacaturebank) of via de homepage ‘personeel gezocht’.  


