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Actieplan met adders onder het gras 
 
“Het is een goede zaak dat minister Ronald Plasterk van OCW met zijn 
Actieplan ‘LeerKracht van Nederland’ de positie van de leraren en ook die van 
de schoolleiders in het primair onderwijs wil verbeteren. Het is ook positief dat 
tweederde van de ruim 1,1 miljard euro extra die Plasterk uittrekt van buiten de 
onderwijsbegroting komt. De creatieve financiering wekt enige argwaan”. 
 
Dit zegt VOS/ABB-manager Joop Vlaanderen op www.vosabb.nl, in een commentaar 
op het Acieplan LeerKracht. Vlaanderen: “De minister komt aan het extra geld voor 
de leraren en schoolleiders door gebruik te maken van de incidentele 
loonontwikkeling, de eerder gereserveerde 350 miljoen euro uit de enveloppen voor 
de leraren en het kwaliteitsbeleid en door 'een aantal geringe verschuivingen binnen 
de begroting' te realiseren. Het gaat hierbij om 100 miljoen euro, voor de ene helft uit 
het primair en voor de andere helft uit het voortgezet onderwijs. Deze verschuiving 
zou geen invloed hebben op het primaire proces, belooft OCW. Verder gaan 
studenten meebetalen door een verhoging van het collegegeld met enkele tientjes. 
Geen schoonheidsprijs, maar gezien het goede doel van de actie, is dit te 
verdedigen.” 
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“Toch is het verhaal ingewikkelder dan uit de gegevens van OCW zou blijken”, 
Vlaanderen verder. “Bé Keizer, de financieel specialist van VOS/ABB, heeft 
aangetoond dat het extra geld voor een deel een sigaar uit eigen doos is.  Er wordt 
namelijk flink bezuinigd op het budget voor personeelsbeleid om geld vrij te maken 
voor… een zinvol personeelsbeleid. Creatief bedacht, dat wel! Maar om nu ineens 
feestelijk de vlag uit te hangen, nee…” 
 
“Een zaak die nog kwalijker uitpakt, is dat Plasterk voor de uitvoering van het 
Actieplan ook geld wegsnoept van de gewichtenregeling. Dat is volstrekt tegen 
eerder gemaakte afspraken in. Bovendien is het uiteraard principieel onjuist dat geld 
voor leerlingen die extra onderwijs en ondersteuning nodig hebben, nu wordt gebruikt 
om de positie van leerkrachten en schoolleiders te verstevigen!” 
 
Het commentaar met bijbehorende onderbouwing staat op www.vosabb.nl. 
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl. 
 
 
 
AOb kraakt Actieplan LeerKracht 
 
De Algemene Onderwijsbond zegt uitermate pessimistisch te zijn over het 
Actieplan LeerKracht van Nederland, dat minister Ronald Plasterk onlangs 
heeft gepresenteerd. De AOb legt haar negatieve oordeel op 14 december voor 
aan haar leden. De bond houdt nu al rekening met protestacties. 
 
'Dit is geen adequate reactie op de voorstellen van Rinnooy Kan, feitelijk wordt de 
positie van leraren verslechterd', aldus AOb-voorzitter Walter Dresscher. Volgens 
hem komt het erop neer dat Plasterk 90 procent van het extra geld voor de leraren uit 
de OCW-begroting haalt of uit potjes die al voor het onderwijs waren bestemd. 
 
De AOb vindt de voorstellen van Plasterk 'werknemeronvriendelijk'. Daarbij verwijst 
de bond naar de versobering van de BAPO-regelingen en de modernisering van de 
loonsystematiek Het aanpakken van de werkdruk blijft volgens de bond onderbelicht. 
De AOb spreekt van een 'slikken-of-stikken-model', dat 'reëel overleg' onmogelijk 
maakt. 
 
Het negatieve oordeel wordt op een ingelaste algemene vergadering op 14 
december voorgelegd aan de AOb-leden. De bond neemt alvast een voorschot op de 
reacties van de leden: 'De verwachting is dat de toon kritisch zal zijn. Acties zijn niet 
uitgesloten.'  
 
De VO-raad en de Werknemersvereniging Primair Onderwijs (WvPO) hebben 
overwegend positief op het Actieplan Leerkracht van Nederland gereageerd. 
VOS/ABB ziet enkele 'adders onder het gras', (zie het artikel hierboven).  
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Energietarieven voor leden vastgeklikt 
 
Leden van VOS/ABB die meedoen aan het project ‘Goedkopere energie voor 
scholen’ kunnen het komende jaar weer profiteren van vaste en voordelige 
energietarieven. De tarieven zijn weer 'vastgeklikt' en er zijn gunstige 
voorwaarden bedongen.  
 
Pro Mereor Inkoopkenniscentrum heeft na een Europese aanbesteding wederom 
gekozen voor  Electrabel (elektriciteit) en RWE Energy Nederland (gas). Deze bieden 
de scherpste voorwaarden in combinatie met betaalbare tarieven. De deelnemers 
aan het project hoeven bovendien niet te switchen, want dit zijn dezelfde leveranciers 
als in de vorige periode. 
 
Prijzen 
De prijzen voor 2008 zijn voor: 
 
* Elektriciteit: 
 
- dubbeltarief: hoog 9,375 �ct per KWh/ laag 4,835 �ct per KWh 
- enkeltarief:  8,295 �ct per KWh 
 
* Gas: 
 
- G1 (� 5.000 m3) 31,3658 �c per m3 
- G2 (> 5.000 m3) 31,5378 �c per m3 
 
Deze prijzen zijn exclusief regiotoeslagen en energiebelastingen en inclusief opslag 
van de leveranciers. 
 
De prijzen liggen iets hoger dan de afgelopen jaren, omdat de energieprijzen over de 
gehele linie de afgelopen jaren behoorlijk zijn gestegen. Via het inkoopcollectief van 
VOS/ABB profiteren scholen echter ook van de bijkomende voorwaarden. Zo betalen 
zij geen extra toeslagen voor administratiekosten, switchkosten en dergelijke. Bij 
andere leveranciers kunnen deze kosten nog bovenop de leverprijs komen. 
 
Deelnemen kan nog 
Het project ‘Goedkopere energie voor scholen’ van VOS/ABB in samenwerking met 
Pro Mereor loopt inmiddels vijf jaar en telt ruim 1000 deelnemers. Schoolbesturen 
kunnen zich nog steeds aansluiten via de aanmeldformulieren op www.vosabb.nl 
(rubriek ledenservice>ledenvoordeel). Voor de komende jaren zal de prijs voor de 
deelnemers in dit project opnieuw worden ‘vastgeklikt’ op een zo gunstig mogelijk 
moment. 
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Pro Mereor organiseert overigens ook trainingen en een masterclass over Europees 
aanbesteden. Scholen krijgen hier steeds meer mee te maken. In sommige gevallen 
zal ook de aanschaf van schoolboeken in het voortgezet onderwijs Europees 
aanbesteed moeten worden.  
 
Informatie: Kasper van Pinxteren van Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, 026-
3701476,  kvanpinxteren@pro-mereor.nl of kijk op www.vosabb.nl. 
 
 
 
Gratis Kwaliteitsrichtlijn huisvesting voor leden 
 
De tweede herziene druk van de Kwaliteitsrichtlijn VO-scholen is verschenen. 
Deze uitgave met veel praktische informatie is een goede basis bij de 
voorbereiding van een scholenbouwplan. Het boek kost 25 euro, maar leden 
van VOS/ABB kunnen het gratis bestellen bij Projectmanagement en 
Adviesbureau Hevo, de uitgever. 
 
De uitgave gaat in op de kwaliteitseisen voor een schoolgebouw, rekening houdend 
met veranderde omstandigheden in het onderwijs en met veranderende eisen aan 
schoolgebouwen, zonder daarbij de beschikbare budgetten uit het oog te verliezen. 
In de praktijk is gebleken dat scholen daaraan behoefte hebben, omdat er tot nu toe 
alleen wettelijke minimumkaders bestaan, waaraan een gebouw moet voldoen 
 
 Frisse lucht 
 
Ventilatie is één van de aspecten waar in deze vernieuwde uitgave extra nadruk op 
wordt gelegd. Het probleem van muffe lokalen blijkt zich namelijk ook voor te doen in 
nieuw opgeleverde scholen. In de Kwaliteitsrichtlijn staat dat er altijd een bepaalde 
mate van mechanische ventilatie in lokalen moeten zijn, zodat de lucht voldoende 
wordt ververst.  
 
 Ook nieuw in de Kwaliteitsrichtlijn is de aandacht voor exploitatiekosten. Mede door 
de hoge energieprijzen wordt dit steeds belangrijker. Bouwkosten zijn hoog, maar de 
kosten voor de exploitatie over de hele gebruiksperiode van het gebouw zijn nog veel 
hoger.  Ontwerp- en materiaalkeuzes kunnen een grote invloed hebben op de 
exploitatiekosten van een gebouw. 
 
 Het kan daardoor aantrekkelijk zijn om extra te investeren in voorzieningen die zich 
in de exploitatiefase van een gebouw weer terugverdienen. Aluminium kozijnen zijn 
een goed voorbeeld: duurder in aanschaf, maar doordat ze niet geschilderd hoeven 
te worden, verdienen ze zichzelf snel terug. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat als er 
voor een atrium, een glasdak of een vliesgevel wordt gekozen, de onderhouds- en 
energiekosten hoger zijn. Het is dus aan te raden om tijdens de ontwerpfase 
voldoende aandacht te besteden aan de verwachte exploitatiekosten. 
 
  



����������	
��
��
��
�
�
��������
����






 �


 
De Kwaliteitsrichtlijn is een boek van 74 pagina's en is ook voor niet-technieten heel 
leesbaar. Het is gericht op vo-scholen. Binnenkort verschijnt er ook een 
Kwaliteitsrichtlijn Primair Onderwijs en brede scholen. 
 
Leden van VOS/ABB kunnen de Kwaliteitsrichtlijn gratis bestellen door een mailtje te 
sturen aan Daniëlle Stellenaar, dstellenaar@vosabb.nl, met uw naam, adres, en 
gegevens over uw instelling. Zij regelt dan dat het boek naar u toe komt. 
 
 Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl. 
 
 
Staking leerlingen en wetgeving 
 
Stakende scholieren, hoe moeten scholen daarmee omgaan? Hebben 
scholieren stakingsrecht of is er sprake van ongeoorloofd verzuim? VOS/ABB 
heeft het voor haar leden uitgezocht. Als leerlingen staken is er altijd sprake 
van ongeoorloofd verzuim. 
 
Het Landelijk Akie Komitee Scholieren (LAKS) vindt dat leerlingen stakingsrecht 
hebben. Omdat het spoeddebat van woensdagavond in de Tweede Kamer volgens 
het LAKS niets heeft opgeleverd,  heeft het actiecomité leerlingen op vrijdag 30 
november opnieuw demonstraties georganiseerd op het Museumplein in Amsterdam. 
 
Formeel bestaat er echter geen stakingsrecht voor scholieren. De Leerplichtwet 1969 
voorziet hier niet in. Wel geldt ook voor leerlingen het recht tot vereniging en 
betoging. Indien dat echter onder schooltijd gebeurt,  is dat in strijd met de 
Leerplichtwet. In voorkomende gevallen is het dan aan de rechter om te beoordelen 
of het recht tot betoging in deze situatie de bepalingen van de Leerplichtwet opzij zet. 
Hierover is geen jurisprudentie bekend. 
 
VOS/ABB deelt derhalve niet de visie van het LAKS dat er een stakingsrecht voor 
leerlingen bestaat. Er zijn wel scholen die een stakingsrecht in het Leerlingenstatuut 
hebben opgenomen. Een dergelijke bepaling staat echter op gespannen voet met de 
Leerplichtwet. Indien scholieren staken of vrijdag aan de landelijke demonstratie 
deelnemen is er derhalve sprake van ongeoorloofd verzuim. 
 
Ingrado, de landelijke vereniging voor leerplichtambtenaren, is van mening dat de 
leerplichtambtenaren individuele meldingen van scholen en onderwijsinstellingen van 
vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim in behandeling moeten nemen. 
Daar waar het gaat om collectief schoolverzuim als gevolg van scholierenacties is het 
aan het Openbaar Ministerie om, in overleg met de de desbetreffende politiek 
verantwoordelijken, te besluiten of leerplichtambtenaren en/of politieagenten moeten 
worden ingezet om tot opsporing en vervolging over te gaan. Dit kan dus per 
gemeente verschillen. 
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VOS/ABB adviseert haar leden in voorkomende gevallen contact met de 
leerplichtambtenaar in de gemeente op te nemen over de handhavingsregels en het 
beleid daarop af te stemmen. 
 
Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl 
 
 
 
Betoging Amsterdam trekt 15.000 leerlingen 
 
De scholierenactie in Amsterdam voor verlaging van de normen voor minimale 
onderwijstijd is vrijdag 30 november rustig verlopen. Er waren ongeveer 15.000 
leerlingen aanwezig, melden de media op basis van inschattingen door de 
politie. De organisatie had gerekend op 10.000 betogers. 
 
Er zijn tijdens de betoging op het Museumplein geen grote incidenten geweest. Toch 
pakte de politie zeker 20 leerlingen op, onder meer omdat ze vuurwerk afstaken. Er 
waren toespraken van Kamerleden en LAKS-voorzitter Sywert van Lienden. Minister 
Ronald Plasterk en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW, die door het 
LAKS waren uitgenodigd om ook naar Amsterdam te komen, waren er niet.  
 
Aanleiding voor de betoging was het spoeddebat de woensdagavond ervoor in de 
Tweede Kamer over de minimale onderwijstijd, dat volgens het LAKS niets heeft 
opgeleverd. De Kamer steunt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. 
Maandag werd bekend dat zij met de VO-raad afspraken heeft gemaakt over 
versoepeling van de urennorm. Scholen mogen 40 uur per jaar invullen met 
'maatwerkactiviteiten'. Dit betekent dat de normen van respectievelijk 1040, 1000 en 
700 uur gehandhaafd blijven, maar dat daarvan 40 uur niet voor alle leerlingen 
verplicht zijn.  
 
Het LAKS wil dat de urennorm voor de onderbouw omlaag gaat naar 960 uur. De 
scholierenvakbond kreeg daar woensdagavond in het spoeddebat echter geen steun 
voor in de Tweede Kamer. De 54.000 handtekeningen die LAKS-voorzitter Van 
Lienden eerder op die dag aan de Vaste Kamercommissie voor OCW overhandigde, 
hebben niets geholpen. 
 
Kijk op www.vosabb.nl voor een NOS-verslag van de betoging in Amsterdam en een 
verslag van de Amsterdamse zender AT5.  
 
 
 
Leerlingen weten niet wat 1040 uur inhoudt 
 
De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs weten niet wat de 1040 
urennorm is. Dat concludeert de digitale onderwijsuitgever Codename Future 
op basis van een poll waarop 5185 leerlingen hebben gereageerd. 
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De norm van 1040 lesuren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs betekent 
dat een leerling gemiddeld 5,4 uur per dag onderwijs moet krijgen. Om uit te vinden 
of die norm de leerlingen daadwerkelijk dwarszit, vroeg Codename Future hoeveel 
uur leerlingen per dag op school zitten.  
 
Een grote meerderheid van 84 procent van de leerlingen gaf aan dat ze 6 uur per 
dag op school moeten zijn. Een kleine minderheid van 3 procent noemde 8 uur per 
dag, terwijl 14 procent aangaf dat ze 4 uur per dag op school moeten zijn.  
 
De uitslag van de poll betekent volgens Codename Future dat de norm van 1040 uur 
voor een groot deel van de leerlingen geen probleem oplevert. 'De conclusie lijkt 
gerechtvaardigd dat veel leerlingen actievoeren zonder precies te weten wat de 1040 
uur in de dagelijkse praktijk betekent.' 
 
Kijk op www.vosabb.nl voor het volledige bericht van Codename Future. 
 
 
Verbindend Leren boekt succes in Weert 
 
Een conferentie van het project Verbindend Leren in Weert heeft donderdag 
veel opgeleverd voor het vmbo in deze regio. De aanwezige bedrijven deden ter 
plekke beloften voor stageplaatsen en gastlessen. Projectleider Betty Smits-
van Sonsbeek van VOS/ABB kreeg het verzoek om ook in de andere regio's 
van Limburg dergelijke succesvolle conferenties te organiseren.  
 
Doel van het landelijke project Verbindend Leren is ontmoetingen mogelijk maken 
tussen de regionale overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en in de 
voorbereidingen deze partijen al te betrekken. In Weert werd de conferentie 
gehouden in Het Kwadrant, de vmbo-school waarvan Guido Beckers directeur is. 
Beckers hield ook een inleiding om het plaatselijk bedrijfsleven meer inzicht te geven 
in de theoretische leerweg van het vmbo. Ook Mick Waulthers, directeur Service 
Centrum Gilde Opleidingen, gaf een uitleg.  
 
Tijdens een diner pensant wisselden de deelnemers van gedachten over de 
samenwerking. Henk van Hoof , voorzitter van het grote schoolbestuur LVO 
(Limburgs Voortgezet Onderwijs), onderstreepte het belang van deze regionale 
ontmoetingen. Als oud staatssecretaris  van sociale en economische zaken weet hij 
als geen ander  hoe belangrijk deze aanpak is. Hij zwaaide het project dan ook alle 
lof toe. Jules Coenen , directeur van de Rabobank in Weert, liet aan de hand van 
meerjarenprognoses zien dat het bealngrijk is dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar  
vinden om een antwoord te kunnen geven op toekomstige ontwikkelingen in de regio. 
 
Ruim 85  deelnemers, waaronder ook de burgemeester en wethouders van Weert, 
waren aanwezig en vulden na afloop hun beloften voor regionale samenwerking in . 
De reacties varieerden van stagemogelijkheden voor leerlingen en docenten , 
verzorgen van gastlessen tot de wens van het MKB (midden- en kleinbedrijf) om een 
hal naast het nieuwe techniek plein van de school te bouwen en zo met elkaar 
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intensief aan de slag te gaan. Betty Smits-van Sonsbeek zegde toe om meer 
conferenties in Limburg te organiseren. Dat zal in ieder geval in Maastricht gebeuren 
 
Tijdens de conferentie lieten 70 leerlingen uit praktijkonderwijs, VMBO en MBO al 
zien wat ze waard zijn door assistentie te verlenen bij  het parkeren, de catering en 
de ICT.  
 
In het decembernummer van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs verschijnt een 
interview met Guido Beckers, die onlangs is onderscheiden met de Johan van der 
Sande-erepenning voor het vmbo. Hij vertelt daarin meer over het belang van 
samenwerking tussen vmbo en bedrijfsleven. Over Onderwijs valt volgende week, op 
12 december, bij de leden op de mat. 
 
Informatie over Verbindend Leren: Betty Smits-van Sonsbeek, 0348-405256 of 06-
22939680. 
 
 
 
Arboscan-VO: instrument voor arbobeleid 
 
Arbo-VO, het arboservicecentrum voor het voortgezet onderwijs, komt met een 
nieuw instrument voor risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e): de Arboscan-
VO. Vanaf 4 december is het gratis te downloaden vanaf www.arboscan-vo.nl. 
 
De Arboscan-VO is een digitaal instrument waarmee scholen vrij eenvoudig zelf hun 
arborisico’s kunnen inventariseren en analyseren. Met de uitkomsten kunnen ze  
arbobeleid vaststellen en uitvoeren. 
 
De nieuwe Arboscan-VO is een bewerking van de bekende Arboleider van het 
Vervangingsfonds. De vernieuwing en doorontwikkeling was nodig vanwege 
veranderingen in de wet- en regelgeving en om het gebruiksgemak te verhogen. 
Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering en internet 
bieden is de Arboscan-VO een flexibel in te zetten instrument.   
 
Hoe werkt de Arboscan-VO? 
Via www.arboscan-vo.nl kunt u een gebruikersnaam en toegangscode aanvragen. 
Vervolgens kunt u (of gebruikers die u zelf kunt autoriseren) beginnen met het 
invullen van de werkdocumenten en inventarisatielijsten die nodig zijn voor het 
actualiseren van de ri&e op uw school. Op basis van de uitkomsten en een risico-
classificatie kunt u een plan van aanpak en een rapportage (voor de arbodienst) 
maken.   
 
Voor mensen die onder begeleiding van experts kennis willen maken met de 
Arboscan-VO organiseert Arbo-VO een kennismakingscursus. Meer informatie over 
de cursus vindt u op www.arbo-vo.nl (Actueel > Agenda) 
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Arbo-VO is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum, met als doel de werkgevers 
in het voortgezet onderwijs te ondersteunen op het terrein van 
arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie.  
 
Informatie: servicecenter Arbo-VO, 045 – 579 5917.  
 
 
 
Vmbo-bb kiest massaal voor digitale examens 
 
In 2008 kiest 88 procent van de vmbo-scholen met examenkandidaten in de 
basisberoepsgerichte leerweg voor digitale examens. Slechts 60 vmbo-locaties 
kiezen nog voor de papieren examens op de vaste afnamemomenten. Dat meldt 
de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). 
 
Dit schooljaar konden de scholen voor vmbo voor de algemene vakken in de 
basisberoepsgerichte leerweg de keuze maken om de centrale examens digitaal af te 
nemen. De CEVO adviseerde de scholen daarvoor te kiezen. Aan die oproep is 
massaal gehoor gegeven. Slechts 12 procent kiest voor de papieren examens. De 
CEVO onderzoekt momenteel waarom deze scholen dat nog willen.  
 
Tjdens een eerder uitgevoerde pilot bleek dat digitale examens voor de leerlingen in 
de basisberoepsgerichte leerweg voordelen heeft. Anders dan bij de papieren 
examens kunnen scholen zelf de momenten van afname plannen in de periode van 
31 maart tot en met 18 juni 2008. Naar verwachting worden de flexibele digitale 
examens voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 2009 
verplicht ingevoerd, wat betekent dat de papieren examens dan waarschijnlijk 
worden afgeschaft.  
 
Kijk voor meer informatie op www.vosabb.nl (dossier onderwijs/vmbo). 
 
Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl  
 
 
 
Nieuwe leren nooit bedoeld als 'laissez faire' 
 
Het nieuwe leren is verworden tot een karikatuur. Dat heeft de Utrechtse 
hoogleraar Robert Jan Simons maandag gezegd voor de parlementaire 
commissie die onderzoek doet naar de onderwijsvernieuwingen van de 
afgelopen 20 jaar. 
 
Simons, die directeur is van het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding , 
Onderwijsontwikkeling, Studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit Utrecht, 
introduceerde de term nieuwe leren in 1995. Hij zei voor de commissie dat deze 
nieuwe vorm van onderwijs niet was bedoeld om leerlingen zelf te laten beslissen wat 
ze willen leren, zoals in de media en in de publieke opinie vaak wordt beweerd. 
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De woorden van Simons komen overeen met wat hij eerder dit jaar zei in een 
interview in nummer 4 van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs. 'De term 'het nieuwe 
leren' heeft ten onrechte de klank gekregen van 'laissez faire' (...). Maar dat heb ik 
nooit bedoeld en zo wordt het ook niet toegepast op scholen die al vernieuwen'.  
 
Op www.vosabb.nl (rubriek publicaties) staat de digitale versie van dat interview in 
Over Onderwijs nummer 4. 
 
 
Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 
 
Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben maandag de Kwaliteitsagenda 
Voortgezet Onderwijs 2008-2011 gepresenteerd. Staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt van OCW heeft de kwaliteitsagenda naar de Tweede Kamer 
gestuurd. 
 
OCW meldt dat 'het voortgezet onderwijs in Nederland in internationale vergelijking 
goed naar voren komt en ouders een dikke voldoende geven aan het onderwijs van 
hun kinderen'. Toch is het volgens het ministerie noodzakelijk de kwaliteit te 
verbeteren. Er worden zes beleidsprioriteiten genoemd: 
 
* Aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties; 
* Goede en betrouwbare examens; 
* Excellentie bevorderen, betere ontwikkeling van toptalent; 
* Alle leerlingen een passende kwalificatie; 
* Voor alle leerlingen een maatschappelijke stage; 
* Reductie van het aantal zeer zwakke scholen. 
 
In de kwaliteitsagenda geven OCW en de VO-raad aan dat ze volgende doelen 
nastreven: 
 
* Reductie van het aantal zeer zwakke vestigingen van 24 naar 19 in 2010 en naar 
14 in 2012 (1% van het totaal); 
*  Reductie van het aantal risicovolle vestigingen van 197 naar 160 in 2010 en naar 
140 in 2012 (10% van het totaal); 
* Reductie van de doorlooptijd van het moment dat vestiging als zeer zwakke wordt 
bestempeld tot het indienen van het plan van aanpak van 6 maanden naar 2 
maanden in 2010; 
* Reductie van de doorlooptijd van het moment dat vestiging als zeer zwakke wordt 
bestempeld tot het moment dat de vestigingen van dit stempel af is van 24 naar 12 
maanden in 2012; 
* Verhoging van het percentage scholen dat voldoende scoort op kwaliteitskenmerk 
kwaliteitszorg van 31,4% naar 50% in 2010 en naar 75% in 2012. 
 
De integrale Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2008-2011 staat op 
www.vosabb.nl (dossier kwaliteit).  
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Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs 



De WEC-Raad heeft de 'Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs 2007-2011' aan 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW toegestuurd. De agenda gaat onder 
meer in op verbetering van kwaliteit, aanpak van de wachtlijsten en beperking 
van de groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).  
 
De WEC-Raad wil onder meer dat aan het einde van het schooljaar 2008-2009 
driekwart van de speciale scholen en REC's met een cyclische aanpak en 
instrumentarium voor kwaliteitszorg werkt. Aan het einde van het schooljaar 2010-
2011 moet dat aandeel zijn gestegen tot 90 procent. 
 
Er moet een branche-code voor kwaliteitszorg komen, waarin ook cliëntorganisaties 
een belangrijke rol spelen. Volgens de WEC-Raad kan daarbij worden voortgebouwd 
op de ervaring met een branche-code in enkele clusters speciaal onderwijs. Deze 
code zal ondere andere aandacht besteden aan de wachtlijstenproblematiek. 
 
Het bovenstaande is maar een greep uit de onderwerpen in de 'Kwaliteitsagenda 
Speciaal Onderwijs 2007-2011'. De integrale versie staat bij dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier kwaliteit). 
 
 
 
Btw centraal in VOS/ABB-katern nr. 13 
 
Het VOS/ABB-katern nummer 13 is naar de leden verstuurd.  Het katern gaat 
over btw. Het onderwerp staat in de belangstelling omdat het onderwijs steeds 
meer bij de Belastingdienst in beeld komt.  
 
Oorzaak van de aandacht van de fiscus is vermeende oneerlijke concurrentie. 
Sommige btw-vrijstellingen gelden wel voor scholen, terwijl bijvoorbeeld 
uitzendbureaus, die dezelfde werkzaamheden verrichten, wel belastingplichtig zijn. 
 
De belastinginspecteurs kunnen binnen scholen en koepelorganisaties, federaties en 
samenwerkingsverbanden een boekenonderzoek verrichten, waarbij zij posten 
kunnen vinden waarover volgens hen ten onrechte geen btw is betaald. Er kan dan 
een forse naheffing volgen.  
 
In Katern 13 heeft VOS/ABB de algemene regels en jurisprudentie met betrekking tot 
de btw-plicht en de btw-vrijstellingen, die voor het onderwijs relevant zijn, zo veel 
mogelijk op een rij gezet. Katern 13 is inmiddels in gedrukte vorm verstuurd aan de 
leden; de digitale versie staat op de website en is exclusief voor leden te 
downloaden. 
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De katernen 14 en 15 worden waarschijnlijk voor het einde van 2007 aan de 
VOS/ABB-leden verstuurd. Katern 14 gaat over het aanstellings- en ontslagbeleid in 
het primair onderwijs. Katern 15 behandelt de aansprakelijkheid van scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs.  Beide katernen zijn al te downloaden van 
www.vosabb.nl (rubriek publicaties). 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
 
Scholen krijgen Zakboek Medezeggenschap 
 
De projectgroep WMS heeft het Zakboek Medezeggenschap uitgegeven. Alle 
scholen krijgen in de week van 10 december drie exemplaren toegestuurd. 
 
Het eerste exemplaar van het Zakboek Medezeggenschap is tijdens het congres 
‘Medezeggenschap op niveau’ op woensdag 28 november aan staatssecretaris 
Sharon Dijksma van OCW aangeboden.  
 
De drie exemplaren die volgende week aan de scholen worden toegestuurd, zijn 
bestemd voor bestuur, management de medezeggenschapsraad. Extra exemplaren 
à 5 euro inclusief verzendkosten kunnen worden besteld via lilian@infowms.nl. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
 
 
Brochure bestuurlijke ouderbetrokkenheid 
 
De werkgroep Ouderbetrokkenheid heeft een brochure uitgebracht over de 
bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs.  
 
In de brochure staat hoe ouders meer bij het onderwijsbestuur kunnen worden 
betrokken. Volgens veel bestuurders is dat hard nodig. De brochure kan dienen als 
leidraad voor schoolbesturen, bovenschools managers en schoolleiders. 
 
De digitale versie van brochure staat in de rechterkolom van dit bericht. De brochure 
kan ook worden gedownload op www.oudersbijdeles.nl. 
 
De gedrukte vorm kan worden besteld door per stuk 3,25 euro over te maken op 
girorekening 53 85 66 voor de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) onder 
vermelding van bestelnummer 736, uw postcode en huisnummer (zolang de 
voorraad strekt).  
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Onderwijsraad: betere doorstroom nodig 
 
De doorstroom en talentontwikkeling in het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs moeten worden verbeterd. Ook moeten de eindniveaus en 
doorstroommogelijkheden worden gewaarborgd in plaats van het aanbod. Dat 
stelt de Onderwijsraad in het rapport 'Doorstroom en talentontwikkeling' dat 
dinsdag is overhandigd aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. 
 
In het rapport staat dat het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs erin slagen 
grote groepen leerlingen op te leiden en door te laten stromen naar het hoger 
onderwijs. De Onderwijsraad signaleert echter ook problemen, bijvoorbeeld de 
stagnatie van het aantal leerlingen dat een startkwalificatie haalt en het 
achterblijvende kennisniveau. 
 
De gesignaleerde problemen hebben volgens de raad te maken met een sterke 
differentiatie in leerwegen in combinatie met een vroege selectie. De raad wil daarom 
dat scholen meer mogelijkheden krijgen om zelf het aanbod van leerwegen te 
vereenvoudigen. Ook moet de doorstroom van vmbo naar havo makkelijker worden. 
Dit om negatieve gevolgen van vroege selectie tegen te gaan. 
 
Kijk op www.vosabb.nl of op www.onderwijsraad.nl voor het rapport 'Doorstroom en 
talentontwikkeling'. 
 
 
 
Vacatures (2) 
 
Algemeen directeur regio Nieuwerkerk 
Directeur Samenwerkingsverband Haarlem 
 
Meer informatie over de vacatures op www.vosabb.nl (rubriek 
ledenservice>vacaturebank).  
 
 
 
 
 


