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zetten. Ten tweede moet er voldoende

geld beschikbaar komen. Ten derde mag

er geen enkele concessie worden gedaan

aan kwaliteit.

Algemeen overleg

Op 26 januari is er in de Tweede Kamer

algemeen overleg geweest over de motie.

Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) zei dat

de ministers Maria van der Hoeven van

OCW en Aart Jan de Geus van SZW er

alles aan moeten doen om de kwaliteit

van de kinderopvang in het voorgestelde

systeem op peil te houden. Van der Hoe-

ven benadrukte tijdens het algemeen

overleg het belang van de brede school

bij de uitvoering van de motie.

In de rechterkolom naast dit artikel op

www.vosabb.nl (dossier: school en omge-

ving) staat de brief waarin de betrokken

organisaties de oprichting van de werk-

groep bekendmaken.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl
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Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang
Op initiatief van de Belangenvereni-

ging van Ouders in de Kinderopvang

(BOinK) is de Werkgroep Onderwijs

en Kinderopvang opgericht.

VOS/ABB en andere onderwijs- en

kinderopvangorganisaties hebben

zich bij de werkgroep aangesloten.

De oprichting van de werkgroep is

bekendgemaakt in een brief aan de Vaste

Kamercommissies van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen (OCW), Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (SZW) en Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport (VWS). Aanlei-

ding voor de oprichting is de motie van de

fractieleiders Jozias van Aartsen (VVD) en

Wouter Bos (PvdA) voor uitgebreide kin-

deropvang in het onderwijs. De werk-

groep moet de samenwerking tussen

scholen en kinderopvangorganisaties

stroomlijnen om de motie op een verant-

woorde wijze te kunnen uitvoeren.

Dat kan volgens de betrokken organisa-

ties alleen als er aan drie voorwaarden

wordt voldaan. Ten eerste moet er vol-

doende tijd zijn om voorzieningen op te
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Eerste onderwijssecretaresses 

De eerste zes onderwijssecretares-

ses hebben op 31 januari hun diplo-

ma ontvangen. Zij zijn nu officieel

gekwalificeerd voor administratief

werk op basisscholen. Daarmee kun-

nen zij de taak van de schoolleider

verlichten. 

De zes vrouwen zijn de eerste gediplo-

meerden van de nieuwe mbo-opleiding

onderwijssecretaresse, die twee jaar gele-

den is begonnen op initiatief van

VOS/ABB en het Sectorbestuur Onder-

wijsarbeidsmarkt (SBO) in samenwerking

met kenniscentrum Ecabo.

De opleiding richt zich op ID’ers en vrijwil-

ligers in het onderwijs. Doordat de deel-

nemers veelal al ervaring in het onderwijs

hebben, kunnen zij soms een verkort tra-

ject doen. Ze behalen een diploma op

mbo-niveau 3. Dat kwalificeert hen voor

een functie in schaal 4/5. Op twee ROC’s,

in Dordrecht en Arnhem, zijn inmiddels

nieuwe groepen aan de opleiding begon-

nen.

De onderwijssecretaresses hebben naast

algemene secretariële vaardigheden ook

geleerd te werken met leerlingenadminis-

traties en digitale leerling-volgsystemen.

Daardoor zijn ze breed inzetbaar. Enkele

van de eerste afgestudeerden hebben al

een baan. 

Schoolbesturen kunnen een onderwijsse-

cretaresse aanstellen om de schoolleider

te ontlasten van administratief werk.

Zeker na de invoering van lumpsumbeko-

stiging in augustus 2006 zijn scholen vrij

om onderwijsondersteunend personeel

naar eigen behoefte aan te stellen. Op 8

maart houdt het kenniscentrum Ecabo

een ronde-tafelconferentie over lumpsum-

bekostiging en onderwijsondersteunend

personeel.

Informatie: Hans van Willegen, 

hvanwillegen@vosabb.nl, 0348-405277


Overleg met OCW over btw-claims

De Belastingdienst voert bij scholen

geregeld controles uit op de btw-

plicht bij onder meer detachering,

vakbondsactiviteiten en kantine-

inkomsten. Over de gevolgen hier-

van, zoals mogelijke forse naheffin-

gen, is overleg geweest met het

ministerie van OCW.

Hoewel in sommige gevallen nadrukkelijk

is bepaald dat geen btw verschuldigd is

en het geven van onderwijs hiervan is vrij-

gesteld, bestaat bij scholen veel onduide-

lijkheid over wat wel en niet mag. Het ver-

scherpte toezicht van de Belastingdienst

leidt tot hogere uitgaven voor de scholen.

De rijksvergoeding houdt hier geen reke-

ning mee.  

De acties van de Belastingdienst volgen

op de sterke Europese regulering van de

btw-heffing. Met name de regels rond

mededinging zijn van belang. Naar ver-

wachting zal het nog zeker twee jaar

duren voordat de hoogste instantie uit-

spraken doet die scholen duidelijkheid

geven. 

Overleg met het ministerie van OCW heeft

opgeleverd dat daar begrip bestaat voor

de mogelijke financiële consequenties en

de onzekere situatie waarin scholen nu

verkeren. Ook is duidelijk geworden dat

het ministerie van Financiën ervan over-

tuigd is dat er duidelijkheid moet komen

en dat het wachten op jurisprudentie te

lang gaat duren.

Daarom is afgesproken dat vertegenwoor-

digers van besturenorganisaties en het

ministerie van OCW verder zullen praten

over de vraag of, en zo ja hoe, voor deze

problematiek een oplossing kan worden

geboden. Zodra hierover meer bekend is,

zullen wij u informeren. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 


Wijziging modelverordening
huisvesting

Aanvragen voor het huisvestingspro-

gramma moeten voortaan worden

ingediend bij het college van burge-

meester en wethouders. Met ingang

van 8 maart is de vaststelling van het

huisvestingsprogramma een taak van

het college en niet meer van de

gemeenteraad.

Dit vloeit voort uit de Wet dualisering

gemeentelijke medebewindsbevoegdhe-

den, die officieel van kracht wordt op 

8 maart. Deze wet wijzigt de verantwoor-

delijkheidsverdeling tussen gemeenteraad

en het college van burgemeester en 

wethouders. 

De dualisering, met als doel de posities

van de gemeenteraad en het college

deels te ontvlechten en te verduidelijken,

is feitelijk al in 2002 in werking getreden.

De verdere uitwerking ervan heeft geleid

tot aanpassing van veel wetten, waaron-

der de WPO, de WEC en de WVO. Na de

gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart

treden deze wijzigingen formeel in wer-
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king. De Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) heeft de modelverorde-

ning huisvesting aangepast aan de nieu-

we regelgeving. 

De belangrijkste twee wijzigingen zijn: 

* Het college van b&w stelt voortaan het

huisvestingsprogramma vast in plaats

van de gemeenteraad. Ook het budget-

plafond wordt in het vervolg door het

college vastgesteld. De gemeenteraad

beperkt zich tot het vaststellen van het

bedrag dat voor onderwijshuisvesting

beschikbaar is op de gemeentebegro-

ting (het zogenoemde budgetrecht). Dit

zal in de praktijk gebeuren tijdens de

behandeling van de gemeentebegroting.   

* Ook de afwikkeling van zogeheten

spoedaanvragen wordt voortaan door

het college uitgevoerd. 

De VNG adviseert haar leden de gewijzig-

de verordening nog voor 8 maart 2006 in

werking te laten treden. In de meeste

gevallen echter zal dat vanwege de korte

periode die nog rest niet lukken. In dat

geval moet de gewijzigde wet worden

toegepast, omdat landelijke wetgeving

prevaleert boven lokale verordeningen. 

De door de VNG gepubliceerde ledenbrief

en de wijzigingsvoorstellen kunt u down-

loaden uit de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl (dossier: huis-

vesting). 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Invoering lumpsum gaat door in
augustus

De Tweede Kamer is akkoord gegaan

met de invoering van de lumpsum in

het primair onderwijs per 1 augustus. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel

lumpsum po een jaar geleden kampte de

Kamer nog met een aantal problemen.

Afgesproken werd de beslissing om de

invoering op 1 augustus 2006 al dan niet

door te laten gaan, later te nemen.

De actuele stand van zaken over de

invoering van de lumpsum stond in de

vorige nieuwsbrief voor het primair onder-

wijs. Dit artikel kunt u ook downloaden in

de rechterkolom van dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: financiën/lump-

sum).

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl 


Leerlingenzorg vereist 620 miljoen

Voor de noodzakelijke kwaliteitsim-

puls voor de leerlingenzorg is struc-

tureel 620 miljoen euro nodig. Dat

staat in een brief van VOS/ABB aan

de Vaste Kamercommissie voor OCW.

De brief is gebaseerd op wat senior

beleidsmedewerker Henk Keesenberg van

VOS/ABB tijdens de hoorzitting over de

zorgplicht op 8 december aan de Vaste

Kamercommissie heeft laten weten. De

bedragen in de brief worden onderbouwd

aan de hand van de verschillende elemen-

ten die voor een kwalitatieve leerlingen-

zorg noodzakelijk zijn. De kosten voor

IB’ers in het primair onderwijs bijvoorbeeld

bedragen naar schatting 350 miljoen euro

per jaar. In het voortgezet onderwijs is

voor schakelfunctionarissen structureel

gemiddeld 55 miljoen euro nodig.

In de brief aan de Kamercommissie in de

rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: WSNS) staat de

volledige specificatie. Op 2 februari was

er in de Tweede Kamer algemeen overleg

over de vernieuwing van de zorgstructuur.

De resultaten van dit overleg waren nog

niet bekend toen de kopij van deze

nieuwsbrief naar de drukker ging.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl 


Format levensloopregeling 
in de maak

De cao-partners in het primair onder-

wijs maken een ‘Format levensloop-

regeling’. Daarin worden procedures,

rechten en plichten vastgelegd.

Eerder werd bekend dat VOS/ABB een

helder overzicht heeft gemaakt van de

richtlijnen voor de levensloop- en spaar-

loonregeling. De helpdesk besloot dit

overzicht te maken, omdat er nog geen

levensloopregeling op cao-niveau bestaat. 

In de rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: arbeidsvoor-

waarden) staat meer informatie. Het is

nog niet bekend wanneer het format klaar

zal zijn, omdat er eerst nog met het minis-

terie van OCW financiële consequenties

moeten worden doorberekend en er nog

beleidsmatige keuzes moeten worden

gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
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Rekentoets voor aankomende
pabo’ers

Leerlingen uit het voortgezet onder-

wijs of het mbo die naar de pabo wil-

len, moeten een rekentoets afleggen.

Dat hebben het ministerie van OCW

en de HBO-raad met elkaar afge-

sproken.

De toets wordt in 2007 ingevoerd. Aspi-

rant-pabo’ers die de toets niet halen, krij-

gen de mogelijkheid om hun rekenkennis

bij te spijkeren. Het is niet zo dat slechte

rekenaars door pabo’s zullen worden

geweigerd. Aanleiding voor de maatregel

zijn de tegenvallende rekenprestaties van

pabo’ers. Veel van hen blijken minder

goed te kunnen rekenen dan goedpreste-

rende leerlingen uit groep 8. 

Meer informatie op www.minocw.nl. 


Methoden toetsen op werk-
zaamheid

De Onderwijsraad adviseert om de

werkzaamheid van methoden meer te

gaan toetsen. Dat zou bijvoorbeeld

moeten gebeuren met het nieuwe

leren.

De werking van het nieuwe leren is (nog)

niet bewezen, stelt de Onderwijsraad.

Toch is de belangstelling voor deze

onderwijsvisie groot, zowel bij ouders als

schoolleiders.De risico’s zijn echter te

groot, zo stelt de raad, om het nieuwe

leren op grote schaal in te voeren voordat

de werkzaamheid ervan is bewezen.

Daarom is het nodig het nieuwe leren

eerst verder te ontwikkelen en te beproe-

ven. 

Zolang de evidentie van effectiviteit ont-

breekt, mogen nieuwe onderwijsmethoden

in elk geval geen ongewenste neveneffec-

ten hebben, vervolgt de raad. Op het

gebied van voor- en vroegschoolse educa-

tie en van het taalonderwijs aan jonge kin-

deren is al veel onderzocht. Hier is harde

bewijsvoering mogelijk. Het rekenonderwijs

komt intussen ook in dit stadium.

Op www.onderwijsraad.nl kunt u het

advies downloaden.


‘Verdonk moet leerlinge vrijlaten’

De openbare scholengemeenschap

De Driemark in Winterswijk dringt er

bij minister Rita Verdonk voor Vreem-

delingenzaken en Integratie op aan

om een Kosovaarse leerlinge uit

6VWO het schooljaar te laten afma-

ken. Het meisje is onlangs in school-

tijd door de Vreemdelingenpolitie

meegenomen.

Deze handelwijze druist in tegen het

standpunt van de Tweede Kamer dat kin-

deren van afgewezen asielzoekers ten

minste het lopende schooljaar kunnen

afmaken. De Kamer nam dit standpunt in

na de recente actie voor asielzoekerskin-

deren. Deze actie, die in het najaar werd

gehouden, kreeg de uitdrukkelijke steun

van VOS/ABB. De problematiek speelt

zowel in het voortgezet als primair onder-

wijs.

Rector Hanneke Koster van OSG De

Driemark heeft een brief gestuurd aan

minister Verdonk en een afschrift daarvan

aan minister Maria van der Hoeven van

OCW. Koster vindt dat de handelwijze van

minister Verdonk indruist tegen alle didac-

tische en humane principes. Ze benadrukt

dat Taida Pasic nog maar vier maanden

voor haar eindexamen zit en dat ze een

getalenteerd meisje is. Door haar nu het

land uit te zetten, brengt minister Verdonk

haar toekomst in gevaar.

In de rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: politiek) staat de

brief aan minister Verdonk en een eerder

op deze website verschenen bericht over

het asielzoekersmanifest.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Voorstel voor nieuwe leerplichtwet

Ingrado, de vereniging voor leerplicht

en RMC, heeft een voorstel voor een

nieuwe leerplichtwet aangeboden

aan minister Maria van der Hoeven

van Onderwijs.

De meeste voorgestelde veranderingen

hebben betrekking op het voortgezet

onderwijs, maar ook het primair onderwijs

kan ermee te maken krijgen. Zo wordt

gepleit voor een meer eenduidige aanwij-

zing van verantwoordelijken. Afwikkeling

van geschillen zouden via de bestuurs-

rechter in plaats van via de strafrechter

moeten plaatsvinden. Ook zou er een

begrenzing van de mogelijkheid van verlof

wegens religieuze feestdagen moeten

komen. Meer informatie op

www.vosabb.nl (dossier: bestuur &

management).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 uur tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
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Taakverdeling in onderwijs-
achterstandenbeleid

‘Taken verdelen’ is de titel van een

nieuwe handreiking over de samen-

hang tussen Weer samen naar school

(Wsns) en onderwijsachterstanden-

beleid (oab). In het nieuwe beleid is

vastgelegd dat gemeenten en

schoolbesturen gelijkwaardige part-

ners worden, die op lokaal of regio-

naal niveau regelingen treffen. De

samenwerkingsverbanden hebben

uiteraard ook een rol. 

De handreiking gaat in op de verschillen-

de verantwoordelijkheden en bevoegdhe-

den van het schoolbestuur, het samen-

werkingsverband Wsns en de gemeente.

Het doel van de handreiking is om inzich-

telijk te maken welke onderwerpen thuis-

horen bij de gemeenten, de schoolbestu-

ren, het samenwerkingsverband en bij

een combinatie van deze partners. Daar-

naast laten voorbeelden zien hoe de

samenhang tussen Wsns en het oab in de

school gestalte kan krijgen.

‘Taken verdelen’ is het derde deel in de

serie ‘Wsns-oab in samenhang’. De serie

is opgezet om aan te geven welke gevol-

gen de beleidsveranderingen hebben voor

de school, het schoolbestuur en de rela-

ties tussen de school, het bestuur, de

gemeente en het samenwerkingsverband. 

‘Taken verdelen’ is te bestellen bij LCO via

www.lcowijzer.nl en kost 9,70 euro per 10

exemplaren, inclusief portokosten. De

handreiking kunt u ook downloaden via

www.onderwijsachterstanden.nl. 

Informatie: Roel Weener, 

0348-405224, rweener@vosabb.nl 


Homobeleid niet verplicht

Een school is wettelijk niet verplicht

een homobeleid te voeren. Dat oor-

deelt de Commissie Gelijke Behande-

ling (CGB).

De CGB oordeelde over een verzoek van

een docent die openlijk voor zijn homo-

seksualiteit uitkomt. Hij gaf aan dat de

scholengemeenschap voor voortgezet

onderwijs waarvoor hij werkt, in het veilig-

heidsbeleid expliciet aandacht moet

besteden aan homotolerantie. De  scho-

lengemeenschap is hier in zijn ogen

onvoldoende aan tegemoetgekomen.

De commissie stelde vast dat de scholen-

gemeenschap zich de zorg voor de

bescherming van personeel en leerlingen

tegen discriminatie heeft aangetrokken.

Zij heeft dit gedaan in het kader van het

veiligheidsbeleid, met dien verstande dat

zij hierbij gebruikmaakt van algemene,

neutrale termen. 

In deze zaak oordeelt de CGB dat een

expliciet homobeleid niet noodzakelijk is

en dat de scholengemeenschap aan de

zorgplicht heeft voldaan. De uitspraak is

ook relevant voor het primair onderwijs. 

Informatie: Jan Schutter, 0348-405253,

jschutter@vosabb.nl 


Betrek leerling bij 
woonomgeving

In Coevorden en Velserbroek is het

project ‘Zo wil ik wonen’ officieel van

start gegaan. Aan dit project om leer-

lingen meer te betrekken bij hun

woonomgeving, doen 625 scholen en

woningcorporaties mee.

‘Zo wil ik wonen’ is een initiatief van de

koepel van woningcorporaties Aedes en

het Instituut Nationale Onderwijs Promotie

(INOP). Directeur Kees Koppers van het

INOP zegt dat van de 625 deelnemers er

ruim honderd afkomstig zijn uit het primair

onderwijs. De meeste deelnemers komen

uit het voortgezet onderwijs. Verder heb-

ben zich mbo- en hbo-opleidingen en

woningcorporaties opgegeven.

De officiële aftrap in Coevorden was op

maandag 16 januari. Daar werkt scholen-

gemeenschap De Nieuwe Veste samen

met het stadsvernieuwingsproject ‘Coe-

vorden beweegt’. De Nieuwe Veste is

aangesloten bij VOS/ABB. In Velserbroek

werd het startschot op vrijdag 20 januari

gegeven op de protestants-christelijke

basisschool De Ark.

De deelnemers hebben inmiddels de pak-

ketten toegestuurd gekregen die bij het

project horen. Meer informatie over ‘Zo

wil ik wonen’ op www.inop.nl. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl 
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Gratis software voor uitwisseling

Ict op school biedt een gratis info-

pakket aan met software waarmee

scholen gemakkelijk digitaal lesmate-

riaal met elkaar kunnen uitwisselen. 

Het gaat om een zogenoemde open-stan-

daarden-desktop op basis van Ubuntu

Linux. Ict op school benadrukt het belang

van open standaarden voor de uitwisse-

ling van digitaal materiaal: ‘Als elke school

in Nederland één of twee leereenheden

zou maken en we zouden die met elkaar

uitwisselen, had iedereen duizenden leer-

eenheden!’, meldt de stichting.

Op www.ictopschool.net kunt u het 

infopakket gratis bestellen. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Scholen kiezen voor goedkoop
internet 

Scholen letten bij het kiezen van een

internetaanbieder vooral op de prijs.

Ruim driekwart van de scholen

maakt gebruik van het gratis inter-

netaanbod van KPN en XS4ALL. Dat

blijkt uit een onderzoek dat TNS

NIPO uitvoerde voor ISPwijzer van Ict

op School.

De meeste scholen zijn tevreden over hun

internetaanbieder. Tweederde van de

scholen in het primair en voortgezet

onderwijs ziet dan ook geen reden om

van provider te wisselen na afloop van het

contract. Er is wel behoefte aan meer

informatie over internettoepassingen,

zoals online leerling-volgsystemen en

elektronische leeromgevingen. De kennis

bij de scholen over de hiervoor benodigde

bandbreedte is echter beperkt. Meer dan

de helft van de respondenten kent de

snelheid van de eigen internetverbinding

niet.

Tariefstructuur

De scholen die wel overwegen om van

internetaanbieder te wisselen, zijn vaak

ontevreden over de tariefstructuur en het

kwaliteitsniveau. Een kwart van de

respondenten die willen wisselen, zegt

over te gaan op glasvezel. Medio 2007

lopen de meeste contracten van de scho-

len met de providers af. Naast KPN en

XS4ALL hebben veel regionale aanbie-

ders een klein marktaandeel. Op 44 pro-

cent van de scholen in het voortgezet

onderwijs en 11 procent van de basis-

scholen is ook een contract met een

tweede internetaanbieder. ADSL is de

meest voorkomende verbinding.

In het primair onderwijs maken de scho-

len vaker dan in het voortgezet onderwijs

gebruik van e-mail voor zowel docenten

en directie als voor leerlingen. Ook websi-

tehosting, beveiliging en spamcontrol

worden veel gebruikt.

Kwaliteitsregeling

De Kwaliteitsregeling Internetdiensten

voor het Onderwijs (KRID), een initiatief

van Ict op School, is bekend bij 88 pro-

cent van de samenwerkingsverbanden.

Internetaanbieders die bij deze regeling

zijn aangesloten, moeten aan bepaalde

kwaliteitscriteria voldoen. Met name de

samenwerkingsverbanden vinden de

KRID erg belangrijk bij hun keuze voor de

internetaanbieder. 

Informatie; Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Spel in de maak over 
kwaliteitszorg

In opdracht van Q*primair ontwikkelt

KPC een bordspel voor teams over

kwaliteitszorg.

Uitgangspunt van het spel is het toet-

singskader van de onderwijsinspectie,

aangevuld met enkele andere onderwer-

pen. De spelers (teamleden) kunnen aan

de hand van het indelen van een aantal

stellingen over kwaliteit dit spel spelen. 

Het moet een aanzet geven tot nadenken

over en bespreken van kwaliteitszorg om

uiteindelijk tot een ontwikkel- en/of verbe-

teragenda voor de school te komen. Naar

verwachting zal het spel in april klaar zijn.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231,

shbaas@vosabb.nl 


Websitebezoek neemt verder toe

Het aantal bezoekers van

www.vosabb.nl is vorig jaar met 13%

gestegen. Dit blijkt uit de webstatis-

tieken. In totaal werd de site vorig

jaar ruim 265.000 keer bezocht. 

Ondanks de kerstperiode was het vierde

kwartaal met bijna 72.000 bezoekers het

drukste van het jaar. De belangstelling

ging voornamelijk uit naar informatie over
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de cao’s en de BAPO-regeling. Op de

website van VOS/ABB Consulting werd

vooral informatie over de workshops en

studiedagen in oktober en november

geraadpleegd. 

Informatie: Lukas Spee, 0348-404806,

lspee@vosabb.nl 


Studiedag over governance

‘Terugtreden waar mogelijk, ingrijpen

waar nodig’. Dat is de titel van een

studiedag op 16 maart in Utrecht

over good governance (goed

bestuur) in het onderwijs. Vijf Twee-

de-Kamerleden en een aantal des-

kundigen werken er aan mee.

Aanleiding voor de studiedag is de brief

over good governance die minister Maria

van der Hoeven van OCW naar de Twee-

de Kamer heeft gestuurd. Daarmee wordt

bestuurlijk invulling gegeven aan de wens

van scholen voor meer autonomie. De

minister geeft alle partijen in het onderwijs

de ruimte om mee te denken over de

nieuwe bestuurlijke verhoudingen.

Op de agenda voor de studiedag staan

plenaire sessies en workshops over

onderwerpen als degelijk zelfbestuur, de

onderwijsinspectie als toezichthouder op

de onderwijskwaliteit, relaties bestuur-

directie en visie-ontwikkeling, beloning

van topfuncties en performance manage-

ment.

De studiedag in het Beatrixgebouw van

de Jaarbeurs kost 365 euro per persoon.

Aanmelden kan online via studiecen-

trum@kerckebosch.nl. 

Informatie: Studiecentrum Kerckebosch,

030-6984222, www.kerckebosch.nl 


Kernthema Good Governance

Bij deze nieuwsbrief zit het tweede

nummer van de uitgave ‘Kernthema

Good Governance’. 

In dit nummer vindt u onder meer een

toelichting op het raad-van-toezichtmo-

del. Daarin kunt u lezen dat het Werkge-

versverbond Voortgezet Onderwijs (WVO)

en Schoolmanagers_VO de conceptcode

Goed Onderwijsbestuur van VOS/ABB

ondersteunen. De code van VOS/ABB

heeft gediend als basis voor een nieuw

concept, dat is voorgelegd aan alle leden

van de drie betrokken organisaties.

Ook een interview met oud-vice-premier

Hans Dijkstal (VVD) over de beloning van

bestuurders en een gesprek met school-

leider Bram Sluis van RSG Enkhuizen

over het belang van de code Goed

Onderwijsbestuur. Ook een gesprek met

concern controller Hans van Arkel van de

gemeente Alphen aan den Rijn over trans-

parantie van bestuur. 

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 
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Colofon

Nieuwsbrief Primair Onderwijs

Tweewekelijkse uitgave 

van VOS/ABB

Postbus 162, 3440 AD Woerden

Tel. 0348-405200

Redactie:

Lucy Beker

Martin van den Bogaerdt

Advertenties:

advertentie@vosabb.nl

Informatie over 

advertentietarieven:

www.vosabb.nl (ledenservice)

Andere schooldirecteur
of bestuursvoorzitter?

Geef mutaties door aan VOS/ABB!

Irene Smit, 0348-405203,

ismit@vosabb.nl



Het Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn is een organisatie

met 29 basisscholen, een speciale basisschool, een school voor

zeer moeilijk lerende kinderen en een Praktijkschool. Dagelijks

volgen ongeveer 5000 leerlingen onderwijs op onze scholen. 

In verband met een nieuwe managementstructuur zoeken
wij per per 1-8-2006 kandidaten voor de functie van

De unitdirecteur geeft leiding aan een unit van 8 scholen

en maakt deel uit van het centrale managementteam van

de organisatie.

Heeft u belangstelling voor deze uitdagende baan?
Kijk dan voor meer informatie op onze website:
www.opo.nl/vacatures. 

Unitdirecteur (m/v)
(volledige werkweek, 0.8 fte is mogelijk)

!

Openbaar Primair Onderwijs      
Apeldoorn
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