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Invoeringsplan passend onderwijs 
 
 
Er komt 70 miljoen euro beschikbaar voor de invoering van passend onderwijs. 
Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Ze heeft het 
invoeringsplan voor passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In het 
plan staan acht uitgangspunten.  
 
Dijksma meldt op de website van het ministerie van OCW dat er veel zorgleerlingen 
op een wachtlijst staan of thuis zitten. 'Daarnaast heeft de Inspectie geconstateerd 
dat de helft van het aantal scholen in het speciaal onderwijs zwak of zeer zwak 
presteert. De kwaliteit moet dus omhoog.' 
 
Ook stelt ze dat het voor ouders eenvoudiger moet worden om de juiste aanpak voor 
hun kind te krijgen. 'Daarom worden de komende jaren regionale netwerken opgezet 
waarin scholen, regionale expertisecentra (REC's) en jeugdzorg een rol spelen. 
Ouders van zorgleerlingen kunnen zich dan melden bij één loket.' 
 
Dijksma noemt in haar invoeringsplan acht uitgangspunten voor passend onderwijs: 
 



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






 �


1. Het kind moet centraal staan. Het onderwijs moet kwetsbare kinderen zo goed 
mogelijk voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. 
 
2. Niet alle leerlingen moeten in de gewone school voor basis- of voortgezet 
onderwijs worden opgevangen. Een deel kan beter naar een speciale school. 
 
3. De kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen moet goed zijn. Ouders moeten 
daarop kunnen vertrouwen.   
 
4. Passend onderwijs wordt in de klas gerealiseerd. Personeel moet daar voldoende 
toegerust voor zijn.  
 
5. Een deel van de leerlingen heeft ook zorg buiten het onderwijs nodig, bijvoorbeeld 
als problemen thuis leiden tot gedragsproblemen op school. 
 
6. In de bureaucratie moet fors worden gesnoeid. Dubbelingen in indicaties moeten 
worden afgebouwd in samenwerking met de zorg buiten het onderwijs. 
 
7. Geld voor passend onderwijs moet zoveel mogelijk in het primaire onderwijsproces 
worden ingezet: handen in de klas!  
 
8. De uitgaven voor extra zorg op de rijksbegroting moeten beheersbaar zijn.  
 
Senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg van VOS/ABB spreekt van een 
bescheiden budget. De bijdragen lopen tot 2011 op tot 20 euro per leerling. De 
nieuwe wet voor passend onderwijs moet in dat jaar in werking treden.  
 
De stukken staan op de website www.vosabb.nl, in de rechterkolom van dit bericht in 
dossier onderwijs en zorg>passend onderwijs. 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl. 
 
 
 
Verzet tegen boetes minimale onderwijstijd 
 
VOS/ABB Consulting ondersteunt een school voor voortgezet onderwijs in het 
verzet tegen een voorgenomen boete in verband met de minimale 
onderwijstijd. Ook andere scholen kunnen van VOS/ABB Consulting 
ondersteuning krijgen, zegt jurist Vincent Kellenaar. 
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW liet de Inspectie vlak voor de 
zomervakantie een steekproef houden naar de naleving van de normen voor 
minimale onderwijstijd. In oktober maakte ze bekend dat 16 vo-scholen een boete 
krijgen en onder verscherpt toezicht komen te staan.  
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Een van die scholen nam VOS/ABB Consulting in de arm om zich tegen Van 
Bijsterveldt te verzetten. Jurist Vincent Kellenaar houdt zich er nu mee bezig. Hij 
brengt in een uitgebreide toelichting acht punten naar voren waarom de 
voorgenomen maatregelen ondeugdelijk zijn en op gespannen voet staan met wet- 
en regelgeving.  
Deze toelichting is te vinden op www.vosabb.nl (dossier financiën) en 
www.vosabbconsulting.nl. 
 
Kellenaar: 'Schoolleiders en bestuurders doen er goed aan zich tegen de 
aangekondigde of opgelegde maatregelen te verzetten.' VOS/ABB Consulting kan 
daarbij helpen. 
 
Informatie: Vincent Kellenaar, 06-22939670, vkellenaar@vosabb.nl 
 
 
 
Plasterk vol vertrouwen over Actieplan 
 
 
De vakbonden zullen akkoord gaan met het Actieplan LeerKracht van 
Nederland. Dat verwacht minister Ronald Plasterk van OCW, ondanks het feit 
dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) felle kritiek heeft op het plan van de 
minister. 
 
Het Actieplan LeerKracht van Nederland is de reactie van Plasterk op de adviezen 
van de tijdelijke Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander 
Rinnooy Kan. In het plan staat onder meer dat de BAPO-regeling wordt afgebouwd 
om oudere leraren meer bij het onderwijs betrokken te houden. Ongeveer 10 procent 
van de in totaal 1,1 miljard euro die voor de uitvoering van de plannen nodig is, komt 
van de versobering van de BAPO. 
 
De AOb is daar niet blij mee en spreekt daarom van een 'werknemeronvriendelijk' 
plan. AOb-voorzitter Walter Dresscher zegt dat Plasterk met zijn maatregelen de 
positie van de leraren verslechtert in plaats van verbetert. Op 14 december legt de 
AOb het plan met een negatief oordeel voor aan haar leden. De bond verwacht dat 
zij er niet mee akkoord zullen gaan en dat ze in actie willen komen. 
 
Minister Plasterk relativeerde in de Tweede Kamer de kritiek op het plan. Hij zei dat 
hij er vertrouwen in heeft dat de vakbonden ermee akkoord gaan. Het beeld dat hij 
de leraren zou 'pakken',  zoals de SP dat verwoordde, noemt hij onterecht. Hij wees 
erop dat de BAPO destijds is ingevoerd om de werkloosheid onder leraren terug te 
dringen. Oudere docenten maakte via de regeling plaats voor jongere. Nu zijn er 
grote tekorten en is de doelstelling van de BAPO achterhaald, vindt de minister.  
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Verbindend Leren boekt succes 
 
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 
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 op 12 december bij 
de leden op de mat. 
 
Informatie over Verbindend Leren: Betty Smits-van Sonsbeek, 0348-405256 of 06-
22939680. 
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Mystery guest geeft imago-tips 
 
Scholen kunnen dit jaar voor het eerst via VOS/ABB Consulting een mystery 
guest inschakelen op hun jaarlijkse open dag. Het is een marketing-deskundige 
die incognito een bezoek brengt aan de school en daarna praktische imago-
tips geeft om de presentatie verder te verbeteren. 
 
Het aanbod van de mystery guest past in de uitbreiding van de activiteiten van 
VOS/ABB Consulting op het gebied van marketing- en communicatiebeleid. De voor 
de school onbekende deskundige zal zich - op aanvraag - mengen in het publiek op 
de voorlichtingsdag of -avond. U kunt in uw aanvraag al aangeven of u een 
algemene indruk wenst en/of een oordeel over specifieke onderdelen van de school 
of de presentatie. In elk geval 'proeft' de mystery guest met een frisse blik de school 
en de sfeer. Binnen een week ontvangt u een rapportage met concrete en bruikbare 
tips. Zo ontdekt u snel hoe aantrekkelijk uw school overkomt en haalt u het maximale 
rendement uit uw open dag. 
 
Wilt u een mystery guest bestellen, reageer dan ruim voor uw open dag en liefst nog 
voor 20 december. Bel of mail een van VOS/ABB's  marketingdeskundigen:  
 
Ronald Dolfing, 06-22939687, rdolfing@vosabbconsulting.nl 
Annelies Schrijver, 0348-405293, aschrijver@vosabb.nl  
Riejanne Boeschoten, 06-22939678, rboeschoten@vosabbconsulting.nl 
Marlous Elstgeest, 06-12921838, melstgeest@vosabbconsulting.nl  
Ankie Knijnenburg, 06-12928576, aknijnenburg@vosabbconsulting.nl  
 
 
 
CDA'er Van de Camp trots op Tweede Fase 
 
CDA-Tweede Kamerlid Wim van de Camp is trots op de Basisvorming, de 
Tweede Fase en het vmbo. Dat zei hij dinsdag tegen de parlementaire 
commissie die de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar 
onderzoekt. 
 
Het was voor het eerst dat er iemand voor de commissie-Dijsselbloem verscheen die 
ronduit positief was over de onderwijsvernieuwingen. Terwijl de meeste 
ondervraagden zeiden dat de vernieuwingen te snel zijn doorgevoerd, liet de CDA'er 
Van de Camp weten dat daar geen sprake van is geweest. 
 
De Basisvorming was opgenomen in het regeerakkoord van 1989 en werd ingevoerd 
in 1993. Van de Camp noemde die termijn 'helemaal niet zo gek'.  Hij zei ook dat er 
uitgebreid met de betrokken onderwijsorganisaties over is gesproken en dat die nu 
niet moeten gaan klagen. Het onderwijsveld heeft volgens Van de Camp 'kilo's boter 
op het hoofd'. 
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Deetman en Hermans 
Dinsdag verschenen ook de oud-onderwijsministers Wim Deetman (CDA) en Loek 
Hermans (VVD) voor de commissie-Dijsselbloem. Deetman bevestigde het beeld van 
Van de Camp dat het onderwijsveld in de jaren '80 uitgebreid heeft kunnen 
meepraten over de onderwijsvernieuwingen. Deetman was minister van Onderwijs 
van 1982 tot 1989.  
 
De christendemocraat ontkende voor de commissie dat hij destijds met een 
ingrijpende verlaging van de lerarensalarissen als eerste verantwoordelijk was voor 
de imagoschade die het leraarschap heeft opgelopen. In de jaren '80 waren veel 
leraren werkloos, wat volgens hem de verlaging van de salarissen rechtvaardigde. 
Als dat niet was gebeurd, waren veel potentiële leraren zonder baan aan de kant 
blijven staan, zo liet Deetman blijken. 
 
Hermans, die van 1998 tot 2002 minister van Onderwijs was, verdedigde voor de 
commissie het beleid van oud-staatssecretaris Karin Adelmund, die in 2005 is 
overleden. Zij zag volgens Hermans in dat de Tweede Fase en het Studiehuis een te 
zware druk op de scholen en de leerlingen zou leggen. Zijn voorganger Jo Ritzen en 
oud-staatssecretaris Tineke Netelenbos van Onderwijs hadden daar volgens hem 
niet voor gewaarschuwd. 
 
 
 
Wallage gelooft nog steeds in Basisvorming 
 
De Basisvorming was op zich een goed idee, alleen ging de invoering ervan te 
snel. Dat heeft oud-staatssecretaris Jacques Wallage van Onderwijs 
vrijdagochtend gezegd voor de parlementaire commissie die de 
onderwijsvernieuwingen onderzoekt. Het is vrijdag de laatste dag met 
hoorzittingen. 
 
Wallage (PvdA) was van 1989 tot 1993 staatssecretaris. De Basisvorming werd 
onder zijn verantwoordelijkheid in 1993 ingevoerd. Voor de commissie was door 
diverse mensen als kritiek geuit op de invoering van dit concept. Oud-minister en 
partijgenoot Jos van Kemenade zei op de eerste dag van de hoorzittingen dat de 
Basisvorming is mislukt doordat die te snel werd ingevoerd.  
 
De oud-staatssecretaris bleek het met Van Kemenade eens te zijn. De Basisvorming 
had volgens hem 'goed kunnen landen' als scholen er meer tijd voor hadden 
gekregen. Hij erkende dat er in het onderwijs verzet was tegen de invoering ervan en 
dat 'de uiteindelijke vormgeving uiteindelijk zo is geworden dat de winst maar beperkt 
was'.  
 
Wallage ging ook in op de vaak bekritiseerde fusies in het onderwijs. Die waren 
volgens hem nodig omdat anders veel kleine mavo- en lbo-scholen zouden 
verdwijnen. Hij wees er bovendien op dat brede scholengemeenschappen 
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noodzakelijk waren omdat in de Basisvorming was afgesproken dat leerlingen zoveel 
mogelijk op één school moesten blijven. 
 
Nergens spijt van 
Na Wallage kwam oud-minister Jo Ritzen (ook PvdA) van Onderwijs voor de 
onderzoekscommissie. Hij was van 1989 tot 1998 betrokken bij de invoering van de 
Basisvorming, het Studiehuis en het vmbo. Zijn opvolger Loek Hermans (VVD) zei 
voor de commissie-Dijsselbloem dat Ritzen hem nooit heeft gewaarschuwd voor de 
problemen die de onderwijsvernieuwingen konden veroorzaken.  
 
Ritzen zei tegen de commissie dat hij nergens spijt van heeft. Hij ontkende dat de 
onderwijsvernieuwingen zijn mislukt. De oud-minister wees daarbij op de goede 
prestaties de Nederlandse leerlingen in internationaal perspectief nog steeds 
leveren. 
 
Onomstreden 
Ten slotte sprak de commissie vrijdag met oud-staatssecretaris Tineke Netelenbos 
(eveneens PvdA). Zij zei dat ze nog steeds achter de Tweede Fase staat. Dat was 
volgens haar een 'onomstreden onderwijsinnovatie'. De oud-staatssecretaris zei ook 
dat het goed gaat in het voortgezet onderwijs dankzij de vernieuwingen uit de jaren 
'90.  
 
De veranderingen werden niet overhaast ingevoerd. Netelenbos ontkende ook dat zij 
destijds door diverse topambtenaren en bestuurders werd gewaarschuwd voor een te 
zwaar lesprogramma als de Tweede Fase zou worden ingevoerd. 
 
Netelenbos kreeg de afgelopen tijd veel kritiek over zich heen. Zo zei voorzitter 
Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat hij zich 'voor 50 
procent beduveld' voelde toen Netelenbos maar de helft van de toegezegde 100 
miljoen uittrok voor de invoering van de Tweede Fase. 
 
 
 
Inzendtermijn 'Gelukkigste klas' verlengd 
 
De inzendtermijn voor de VOS/ABB-campagne 'De gelukkigste klas' is verlengd 
tot 15 februari. Tot die datum kunnen scholen nog een videoclip insturen 
waarin zij hun 'gelukkigste klas' presenteren. 
 
VOS/ABB is al een tijdje op zoek naar de gelukkigste klas, als imagocampagne die 
aansluit op de actie Nederland Leest van de openbare bibliotheken. Zij gaven hun 
leden dit najaar het boek 'De gelukkige klas' van Theo Thijssen cadeau. 
 
De eerste inzendingen zijn binnen, maar VOS/ABB heeft ook signalen gekregen dat 
scholen meer tijd nodig hebben om een mooie presentatie op dvd te maken. Om 
meer scholen de kans te geven mee te dingen naar de hoofdprijs, is de inzendtermijn 
verruimd van 19 december tot 15 februari.  
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Daarna selecteert een deskundige jury drie genomineerden in twee categorieën: 
primair en voortgezet onderwijs.  Zij maken kans op de hoofdprijs. Dat is een 
professionele film, die op de school met de leerlingen wordt gemaakt met behulp van 
trainingsacteurs van Rol & Co. Het resultaat is bijvoorbeeld te gebruiken om op open 
dagen of op internet de school te promoten 
 
De tweede prijs is een fotosessie door een professionele fotograaf, waarna het 
resultaat wordt afgedrukt op vinyl van twee bij drie meter. Deze reuzenfoto van de 
gelukkigste klas kunnen de scholen binnen of buiten hun school ophangen. Zo 
kunnen zij het positieve imago van hun school benadrukken.  
 
De winnaars worden bekend gemaakt op het VOS/ABB-congres dat in april 2008 
wordt gehouden.  
 
Meer over de campagne De gelukkigste klas op www.vosabbconsulting.nl. 
 
Informatie: Annelies Schrijver, 03480405293, aschrijver@vosabb.nl. 
 
 
Docenten vrezen kwaliteitsverlies methodes 
 
Veel docenten in het voortgezet onderwijs vrezen dat bij de aanschaf van 
schoolboeken de prijs en niet de kwaliteit doorslaggevend wordt. Dat blijkt uit 
onderzoek in opdracht van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). 
 
Vanaf volgend schooljaar wordt de financiering van leermiddelen voor het voortgezet 
onderwijs in de lumpsum van de scholen opgenomen. Concreet betekent dit dat de 
bekostiging van schoolboeken voor rekening van de school komt. In de huidige 
situatie worden leermiddelen door de school gekozen en door de ouders betaald.  
 
Docenten verwachten dat de regeling een bedreiging vormt van hun vrijheid bij de 
selectie van nieuwe leermiddelen en vrezen ze dat bij de keuze de prijs belangrijker 
wordt dan de kwaliteit. Twee op de drie leraren verwachten dat hun school met de 
nieuwe financieringssytematiek de afschrijvingstermijn van een methode zal 
verlengen.  
 
 
 
Nederlandse leerling presteert minder goed 
 
De 15-jarige scholieren in Nederland behoren nog steeds tot de top 10 van de 
wereld, maar ze doen het minder goed dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit het 
internationale PISA-onderzoek 2006. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt 
ziet in de onderzoeksresultaten een bevestiging van haar beleid om rekenen en 
taal centraal te stellen. 
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Het Programme for International Student Assessment (PISA) wordt elke drie jaar 
uitgevoerd. Er wordt gekeken naar lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. 
Tussen 2003 en 2006 is in Nederland op het gebied van leesvaardigheid een lichte 
daling te zien. Ook is er sprake van een daling van het wiskundeniveau. Dat is vooral 
te wijten aan de meisjes. Bij natuurwetenschappen blijft het niveau op peil.  
 
Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat op de website van haar ministerie weten dat ze 
zich zorgen maakt: 'Nederlandse scholieren hebben nog steeds een koploperspositie 
in de wereld, maar ik zie dat die positie kwetsbaar is (...) op het gebied van lezen en 
wiskunde (…). Dit onderstreept mijn keuze om prioriteit te geven aan de verbetering 
van de lees- en rekenvaardigheden van middelbare scholieren.' 
 
Van Bijsterveldt presenteerde onlangs de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs, 
waarin rekenen en taal centraal staan. De kwaliteitsagenda en het PISA-onderzoek 
staan op www.vosabb.nl (dossier kwaliteit).  
 
 
 
Prijzen voor goed gebruik digitale media 
 
Scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs kunnen zich nog tot 16 
januari aanmelden voor de COS Awards 2008. Dat zijn prijzen voor scholen die 
aan de weg timmeren met digitale schoolborden of elektronische 
leeromgevingen.  
 
De jury van de COS Awards wil weten hoe scholen voor primair onderwijs 
gebruikmaken van digitale borden. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen laten 
zien hoe zijn hun elektronische leeromgeving inzetten.  
 
Een deskundige jury zal zich over de inzendingen buigen. De prijsuitreiking is op 5 
maart tijdens de beurs 'Onderwijs en ICT' in de Jaarbeurs in Utrecht. 
 
Meedoen kan via www.cosonline.nl/awards. Daar staat ook meer informatie. 
 
 
 
Bezwaar tegen aanvraag artikel 75 WVO 
 
Dit jaar zijn vóór 1 november in totaal 31 aanvragen door schoolbesturen 
ingediend, die vallen onder de zogenoemde artikel 75-procedure. Scholen, die 
tegen een aanvraag bezwaar hebben, kunnen dat vóór 25 januari 2008 aan 
VOS/ABB kenbaar maken. 
 
De ingediende aanvragen hebben onder meer betrekking op de fusie van scholen, 
verplaatsingen, nieuwe nevenvestigingen, dubbelaanbod en het verwerven of 
verbreden van lwoo-licenties. Naast de betrokken provincie, adviseren de 
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deelplanorganisaties, waaronder VOS/ABB, de staatssecretaris van OCW over de 
aanvragen. 
 
Het is denkbaar dat door de realisering van de aangevraagde voorzieningen 
leerlingenstromen in een gemeente of regio wijzigen. Als de school daardoor 
geconfronteerd wordt met een substantieel leerlingenverlies, zal de staatssecretaris 
geen goedkeuring verlenen. Van substantieel leerlingenverlies is sprake, als het 
aantal leerlingen voor dezelfde schoolsoort of afdeling met meer dan 10% daalt. De 
bewijslast voor het aantonen van het te verwachten verlies, ligt bij de school die 
bezwaar maakt. 
 
Indien u van mening bent dat een aanvraag de belangen van uw school schaadt, 
kunt u uw bezwaar aan VOS/ABB doorgeven. Dat doet u schriftelijk (per brief of e-
mail) waarbij u de bezwaren zo concreet mogelijk onderbouwt. Uw bezwaar zendt u 
vóór 25 januari 2008 aan het bureau van VOS/ABB ter attentie van Klaas te Bos, 
postbus 162, 3440 AD Woerden of ntebos@vosabb.nl. 
 
Een overzicht van de 31 aanvragen staat op www.vosabb.nl (dossier planning). 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 
 
'Managers fout bij invoering Tweede Fase' 
 
De managers in het voortgezet onderwijs hebben bij de invoering van de 
Tweede Fase onvoldoende aan de leraren duidelijk gemaakt dat die nog steeds 
klassikaal konden lesgeven. Dat zegt Jan Wagenmakers, die in het 
Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO) zat, de voorloper van het 
Tweede Fase Adviespunt. 
 
Het PMVO waar Wagemakers lid van was, begeleidde namens het ministerie van 
OCW de invoering van de Tweede Fase. Hij benadrukte maandag voor de 
parlementaire commissie die de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar 
onderzoekt, dat het PMVO altijd duidelijk heeft gesteld dat zelfstandig leren geen 
verplichting was en dat frontaal onderwijs in de Tweede Fase tot de mogelijkheden 
bleef behoren.  
 
Alleen drong dat volgens hem nauwelijks tot de managers in het voortgezet onderwijs 
door, waardoor de boodschap ook de leraren niet bereikte. De conclusie van 
Wagemakers was dan ook dat het niet aan het PMVO lag dat er onder de leraren 
verwarring en verzet ontstond, maar dat dit de schuld was van de managers. 
 
Voor 50 procent beduveld 
Maandag verscheen ook voorzitter Walter Dresscher van de Algemene 
Onderwijsbond (AOb)  voor de onderzoekscommissie onder leiding van PvdA-
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Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Dresscher zei dat het geld voor de invoering van de 
Tweede Fase destijds vooral naar de schoolleiders is gegaan en niet naar de leraren.  
 
Hij zei ook dat voormalig staatssecretaris Tineke Netelenbos van OCW 100 miljoen 
euro had beloofd voor de invoering van de Tweede Fase, maar dat ze uiteindelijk 
met slechts 50 miljoen over de brug kwam. 'Wij zijn voor 50 procent beduveld', aldus 
de AOb-voorzitter. 
 
 
 
'Te veel ophef over Nieuwe Leren' 
 
Er is te veel ophef over het Nieuwe Leren. Dat vindt voorzitter Fons van 
Wieringen van de Onderwijsraad. Hij verscheen vorige week voor de 
parlementaire commissie die de onderwijsvernieuwingen onderzoekt.  
 
Het Nieuwe Leren is volgens Van Wieringen door de tegenstanders ervan groter 
gemaakt dan het is. Het is volgens de voorzitter van de Onderwijsraad slechts een 
manier van werken. 'Het moet niet over de inhoud gaan. Je moet het terugduwen in 
zijn hok.' 
 
Van Wieringen benadrukte voor de commissie-Dijsselbloem ook het belang van 
rekenen en taal. De scholen hebben dat volgens hem 'een lange tijd laten lopen'.  Hij 
ziet in de huidige ontwikkelingen in het onderwijs een herwaardering van kennis. Van 
Wieringen is daar blij mee. 
 
Hij zei ook dat de scholen moeten kunnen bepalen hoe zij lesgeven, en dat de 
overheid er is om de eindtermen vast te stellen. 
 
 
 
Nieuwe scholen niet meer langs snelwegen 
 
Nieuwe schoolgebouwen mogen in principe niet meer binnen 100 meter van 
een snelweg en 50 meter van een provinciale weg worden gebouwd. De 
ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel daartoe van minister 
Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 
 
Door nieuwe schoolgebouwen niet meer direct langs snelwegen of provinciale wegen 
te bouwen, worden kinderen beter beschermd tegen luchtvervuiling. De maatregel 
geldt ook voor andere 'gevoelige bestemmingen', zoals kinderdagverblijven en 
bejaardenhuizen. Ook die mogen niet meer binnen 100 meter van een snelweg of 50 
meter van een provinciale weg worden gebouwd 'als daar grenswaarden worden 
overschreden',  aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). 
 
De Raad van State moet zich nog over het ontwerpbesluit buigen. De tekst van het 
besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Gemeenten wordt opgroepen 
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om alvast terughoudend te zijn met het bouwen van gevoelige bestemmingen langs 
wegen. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 
 
 
Aansluitende uitkering BBWO ingekort 
 
VOS/ABB meldde onlangs dat de vakbonden en de minister van OCW een 
afspraak hebben gemaakt over de aanpassing van het Besluit Bovenwettelijke 
Werkloosheidsuitkering Onderwijspersoneel (BBWO) aan de huidige 
Werkloosheidswet (WW). Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de duur 
van de bovenwettelijke aansluitende uitkering. 
 
De aanpassing luidt als volgt:  
Voor werknemers van 50 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal tot 63 
jaar.Voor werknemers van 51 en 52 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal 
tot 64 jaar. Indien betrokkene 53 jaar of ouder is loopt de aansluitende uitkering tot 
aan de leeftijd van 65 jaar. De hoogte van deze aansluitende uitkering is 70 procent 
van  het maximumdagloon. 
 
Het wetgevingstraject is afgerond. De nieuwe regeling is met ingangsdatum 1 januari 
2008 in het Staatsblad gepubliceerd .  
 
Senior beleidsmedewerker Frans Smidt van VOS/ABB publiceerde in juni op 
www.vosabb.nl een achtergrondartikel over de aanpassingen de WW en de BBWO 
(dossier werkgeverszaken). 
 
Meer informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl  
 
 
 
Steun voor kinderen uit arme gezinnen 
 
Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar aan de gemeenten voor steun 
aan kinderen uit gezinnen met weinig geld. Dat staat in een brief van 
staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW). 
 
Het kabinet wil dat ook kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport-, 
cultuur- en andere activiteiten. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de middelen 
besteden, zolang het geld maar bij kinderen terechtkomt.  
 
Het geld moet bij voorkeur worden ingezet voor concrete zaken, zoals een computer, 
lidmaatschap van een sportclub of muziekschool. Ook sport- en cultuurorganisaties 
worden uitgenodigd mee te doen om deze kinderen te bereiken. 
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Jaarlijks wordt gekeken wat er met het geld is bereikt. Daarnaast willen 
staatssecretaris Aboutaleb en minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin een 
onderzoek naar de gevolgen van armoede bij kinderen op de lange termijn. 
 
De brief van staatssecretaris Aboutaleb van SZW aan de Tweede Kamer staat op 
www.vosabb.nl, bij dit bericht in dossier school en omgeving. 
 
 
Vacatures (4) 
 
Directeur obs in Noordwijkerhout 
Directeur obs in Rolde 
Directeur montessorischool in Roosendaal 
Directeur samenwerkingsschool in Haarlem 
 
Nadere informatie over de vacatures op www.vosabb.nl (homepage of rubriek 
ledenservice>vacaturebank). 
 


