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'Schaalverkleining niet nodig' 

Ruim zes op de tien scholieren in het voortgezet onderwijs vinden de omvang 
van hun school precies goed. Slechts één op de tien leerlingen vindt dat zijn of 
haar school te groot is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting 
voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). 
 
De SvPO liet het onderzoek door bureau Qrius uitvoeren onder 843 leerlingen. 
Aanleiding voor het onderzoek is de oprichting van de Isaac Beekman Academie in 
het Zeeuwse Kapelle en het Tjalling Koopmans College in het Friese 
Tytsjerksteradiel.  
Op basis van de resultaten concludeert de SvPO dat schaalverkleining op 
schoolniveau, zoals in de politiek vaak wordt bepleit, niet nodig is.  
 
Kijk op www.vosabb.nl (bestuur en management) voor meer informatie en de 
onderzoeksresultaten. 
 
 

PvdA twijfelt over schoolboekenplan 

Er is nog geen besluit over de ‘gratis’ schoolboeken. De PvdA vroeg vorige 
week in het Kamerdebat over het schoolboekenplan om extra tijd om een 
standpunt in te nemen. De SP eiste in dat debat een onderzoek naar het plan 
van het kabinet. 
 
De oppositiepartijen hopen met de twijfel van de Partij van de Arbeid het 
schoolboekenplan aan het wankelen  te brengen. Als de PvdA het plan van het 
kabinet niet goedkeurt, is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor.  
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De SP zei woensdag in het Kamerdebat dat er een onderzoek naar het 
schoolboekenplan moet komen. Als dat onderzoek nog niet klaar is voor het komend 
schooljaar, moeten ouders wel de eerder toegezegde compensatie van 308 euro 
ontvangen, aldus de SP. 
 
De VVD en D66 spraken in het debat hun twijfel uit over de praktische haalbaarheid 
van de compensatie. Het geld voor de schoolboeken zou via de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) moeten worden toegekend. De SVB verzorgt de 
kinderbijslag. 
 
Veel schoolbesturen hebben kritiek op het schoolboekenplan, omdat het kabinet 
daarmee inkomenspolitiek zou bedrijven. Het is onderwijsgeld, zo luidt de kritiek, dat 
niet naar de ouders zou moeten. 
 

VOS/ABB en VNG: training over huisvesting 

VOS/ABB organiseert in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) op drie verschillende plaatsen in het land trainingen over 
onderwijshuisvesting. Doel van de trainingen is om onderling onbegrip uit de 
weg te ruimen, dat vaak belemmerend kan werken op de relatie tussen 
schoolbesturen en gemeenten.  
 
De deelnemers aan de eendaagse trainingen maken kennis met de belangen, 
werkwijzen en procedures van de andere partij. In de praktijk blijkt namelijk dat veel 
schoolbestuurders en - managers niet snappen wat de gemeente op het gebied van 
onderwijshuisvesting precies bedoelt en wil. Aan de andere kant voelen 
gemeenteambtenaren ook vaak niet goed aan wat het schoolbestuur nastreeft. De 
trainingen zijn erop gericht het onderlinge onbegrip uit de weg te ruimen.  
 
De trainingen zijn bedoeld voor onderwijsdirecties, -bestuurders en 
beleidsmedewerkers van schoolbesturen met de portefeuille huisvesting, maar dus 
ook voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en -bestuurders die zich met 
onderwijshuisvesting bezighouden.  
 
Data en locaties: 

• 17 april 2008:  Villa de Vier Jaargetijden in Tilburg  
• 24 april 2008: VOS/ABB in Woerden  
• 19 juni 2008: Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle 

Deelname kost 390 euro per persoon (ex. btw). Meer informatie en inschrijven kan 
via www.vosabb.nl (agenda). 
 
  
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
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CJP-kaart vervangt ckv-vouchers 

 
De ckv-vouchers in het voortgezet onderwijs worden in het volgend schooljaar 
vervangen door een CJP-pas voor elke leerling. Het wordt een digitale, 
persoonsgebonden pas. 
 
Op de CJP-pas voor vo-leerlingen komt een tegoed van 15 euro dat kan worden 
besteed aan culturele activiteiten. De pas geeft ook korting bij allerlei culturele 
instellingen. Met de nieuwe CJP-pas is op jaarbasis in totaal 13,5 miljoen euro 
gemoeid. 
 
Het verschil met de ckv-vouchers is dat het gebruik daarvan was gekoppeld aan de 
ckv-lessen. Het gebruik van de CJP-pas is breder. De school bepaalt echter of het 
tegoed van 15 euro individueel of collectief wordt besteed. Zo blijft de mogelijkheid 
bestaan om het geld klassikaal te besteden. 
 
Directeur Walter Groenen is blij met de CJP-pas voor vo-leerlingen: 'De ambitie van 
de minister om jongeren meer aan cultuur te laten doen, sluit naadloos aan bij de 
missie van CJP zoals we die al sinds 1961 uitvoeren.' 
 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 900.000 leerlingen worden 
binnenkort over de nieuwe CJP-pas geïnformeerd.  
 
 
 

Inspectie wil meer aandacht voor taal 

Scholen moeten meer doen om de taalprestaties van hun leerlingen te 
verbeteren. Dat vindt de Inspectie van het Onderwijs. 
 
De Inspectie baseert haar uitspraak op drie onderzoeken naar de basisvaardigheden 
in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de opleiding tot onderwijsassistent in 
het middelbaar beroepsonderwijs.  
 
Uit de onderzoeken blijkt onder meer dat kinderen die met een taalachterstand het 
basisonderwijs binnenkomen, die achterstand vaak nog hebben als ze in de tweede 
klas van het vmbo en het praktijkonderwijs zitten. 
 
De Inspectie ziet 'taalzwakke' en 'taalsterke' scholen. Op die laatste is het didactisch 
handelen van de leerkrachten beter, wordt de tijd voor taal en rekenen nuttiger 
besteed en worden leerresultaten regelmatig geanalyseerd. 
 
Geadviseerd wordt om meer te investeren in deskundigheid en ondersteuning van 
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(aanstaande) leraren. Ook moet het onderwijs beter worden afgestemd op de 
verschillende niveaus van de leerlingen.  Het uitgebreide bericht van de Inspectie 
staat op www.vosabb.nl. 
 
 

Nulmeting passend onderwijs 

In maart vindt een nulmeting passend onderwijs plaats. In opdracht van het 
Regieoverleg Passend Onderwijs - waarin alle onderwijsorganisaties zijn 
vertegenwoordigd - vinden gesprekken plaats in alle beoogde regio's.  
 
De gesprekken moeten in kaart brengen of er al regelmatige contacten zijn over 
afstemming en samenwerking in de regio's. Daarvoor is in eerste instantie de 
coördinator van het samenwerkingsverband VO in uw regio benaderd. Deze nodigt 
de swv's WSNS met REC-vertegenwoordigers uit om aan de nulmeting deel te 
nemen. In april volgt een verslag van de stand van zaken rond passend onderwijs.  
Als u nog niet door de coördinator swv VO bent benaderd, raden wij u aan contact 
met hem of haar op te nemen, want zonder de WSNS-partners is er natuurlijk geen 
goed gesprek mogelijk! Namens VOS/ABB participeren Sicco Baas en Anna 
Schipper in de teams die de nulmeting uitvoeren. 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl of Anna Schipper, 0348-
404807, aschipper@vosabb.nl  
 
 
 

ANBI-erkenning bij Belastingdienst 

Scholen komen als instellingen die het algemeen belang bevorderen in 
aanmerking voor vrijstelling van schenkingsrecht als zij legaten, giften en 
dergelijke ontvangen. Dat is het gevolg van de veranderingen in de 
belastingregels per 1 januari 2008. 
 
Scholen kunnen zich via de website van de Belastingdienst als 'algemeen nut 
beogende instelling' (ANBI) laten registeren.  
De ANBI-status geeft de volgende fiscale voordelen: 

• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over 
erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het 
algemeen belang;  

• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het 
recht van schenking;  

• Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan 
een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapbelasting aftrekken 
(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).  
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Roze draad in veiligheid op school 

VOS/ABB heeft samen met andere onderwijsorganisaties meegewerkt aan de 
totstandkoming van een boekje over seksuele diversiteit in school. Het boekje 
is bedoeld als handreiking voor schoolleiders, veiligheids- en 
zorgcoördinatoren. 
 
Het boekje 'De roze draad in veiligheid op school' is met financiële steun van het 
ministerie van OCW uitgegeven door Empowerment Lifestyle Services, het 
kenniscentrum op het gebied van seksuele diversiteit in het onderwijs. 
 
In het boekje komen de feiten rond onveiligheid aan de orde. Tevens wordt gewezen 
op de signalen waarop schoolleiders kunnen letten en volgen er adviezen om 
knelpunten aan te pakken.  
 
Ook staat in het boekje hoe schoolleiders het team bij de problematiek en geboden 
oplossingen kan betrekken. In de bijlage ten slotte staat het DOEL-model, een 
systematisch opgezet plan van aanpak. 
 
Naast VOS/ABB, waren ook de Algemene Onderwijsbond (AOb), de Algemene 
Vereniging Schoolleiders (AVS), het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO en 
CNV Onderwijs bij de totstandkoming van het boekje betrokken. 
 
De digitale versie van het boekje staat  www.vosabb.nl (dossier veiligheid). Daar kunt 
u ook een papieren versie bestellen.  
 
 
 
Vacatures (3) 
 
Directeur basisschool in Kloosterburen 
Directeur obs in Gasselternijveen 
Directeur obs in Maasdam 
 
Interesse? Bekijk de advertenties op www.vosabb.nl (homepage). 
 
 
 
 


