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meer tot zijn recht moet komen. Leerdam,

die zelf van Antilliaanse afkomst is, wil 

dit karakter onder meer tot uiting laten

komen in de personeelssamenstelling van

de scholen.

In de discussie die daarop volgde en die

onder leiding stond van CNV-bestuurder

Marleen Barth, deelden de aanwezigen de

mening van Leerdam, dat het goed zou

zijn als er meer docenten van verschillen-

de afkomst zouden zijn. Daarbij legden zij

de nadruk op het woord multicultureel, 

en vooral niet op de term multi-etnisch.

De deelnemers wezen erop dat ook de

culturen van ‘witte’ scholen sterk kunnen

verschillen, bijvoorbeeld in de stad of op

het platteland. 

Theorie en praktijk 

Tijdens de netwerkbijeenkomst werd ook

geconcludeerd dat de pabo’s meer moe-

ten doen om het multiculturele karakter

In dit nummer


Voorschool en basisschool

Plan van VOS/ABB en AOb 

pagina 2


Gewichtenregeling gefaseerd

Demping financiële effecten

pagina 2


Lumpsumwet op schema

Augustus 2006 blijft staan

pagina 3

Gewogen Gemiddelde Leeftijd / 3

Conferenties over lumpsum / 4

Ict op School en WSNS Plus / 5

Stimuleringsfonds Kennisrotonde / 5

Overleg herijking van de zorg / 5

Activiteitenplan WSNS Plus / 6

Opleiden in de school / 6

Veel vragen over WW / 7

ABP-problematiek opgelost / 8

Privacy leerlingengegevens / 8

Aanpassingen simulatietool / 8

Geen flexibele schooltijden / 8

Etnische wachtlijsten taboe / 9

VVD’er Balemans voor Unicef / 9

Advertentie | 2 |

‘Onderwijs moet meer multicultureel’
Scholen en besturen moeten zich

meer richten op de multiculturele

samenleving. Dat is de belangrijkste

conclusie van een netwerkbijeen-

komst in Den Haag. De bijeenkomst

was georganiseerd door het project

Eutonos in samenwerking met

VOS/ABB. 

De bijeenkomst, die dinsdagavond 24 mei

plaatshad bij het SBO aan het Haagse

Lange Voorhout, begon met een korte

introductie van VOS/ABB-directeur Philip

Geelkerken. Hij benadrukte dat het onder-

wijs meer aansluiting moet vinden bij de

maatschappij.

Tweede-Kamerlid John Leerdam van de

Partij van de Arbeid, die in de vaste

kamercommissie voor onderwijs zit, nam

vervolgens het woord. Hij zei dat het multi-

culturele karakter van de huidige Neder-

landse maatschappij in het onderwijs
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van het onderwijs onder de aandacht te

brengen. Veel beginnende docenten blij-

ken tijdens hun opleiding niet goed te zijn

voorbereid op de grote culturele verschei-

denheid die zij in hun werk tegenkomen.

De conclusie was dat wat dit betreft 

theorie en praktijk meer naar elkaar toe

moeten groeien.

Projectleider Rajesh Ramnewash van

Eutonos liet in de marge voorafgaand aan

de discussie aan VOS/ABB weten dat de

publiciteit rondom de netwerkbijeenkomst

er toe heeft geleid dat er vanuit een aantal

steden vijf aanvragen zijn binnengekomen

voor allochtone bestuurders. Eutonos wil

het aantal allochtonen in schoolbesturen

vergroten. In die zin heeft de bijeenkomst

dus al een positief effect gehad.

Zie ook het nieuwsbericht ‘Besturen,

directies en lerarenkorps te wit’ op

www.vosabb.nl onder ‘Meer nieuws’.


‘Voorschool koppelen 
aan basisschool’

Peuters moeten naar voorscholen 

die direct zijn gekoppeld aan basis-

scholen. Door een goede aansluiting

kan voorkomen worden dat jonge

kinderen al met een achterstand 

instromen in het basisonderwijs. 

Dat staat in een gezamenlijk plan 

van VOS/ABB en AOb, die hierover 

in gesprek willen met de vier grote

steden. 

De vier grote steden hebben eerder het

plan gelanceerd om leerplicht in te stellen

voor kinderen van 2,5 tot vier jaar voor

enkele dagdelen per week. Dat vindt

VOS/ABB politiek onhaalbaar en onge-

wenst. ‘Met de oprichting van goede

voorscholen kunnen we hetzelfde doel

bereiken zonder zo’n leerplicht voor 

peuters’, zegt Joop Vlaanderen van

VOS/ABB, die het plan mede heeft 

ontwikkeld. 

Uitgangspunt van het plan voor voor-

scholen is dat investeren in kinderen in

de vroegste periode ertoe kan leiden dat

het toekennen van een gewicht aan een

kind op latere leeftijd niet meer nodig zal

zijn. ‘Anders gezegd: als kinderen geen

achterstand oplopen, hoeft die later ook

niet weggewerkt te worden’, aldus Vlaan-

deren.

Doorlopende leerlijn

De voorschool voor peuters vanaf 2,5 jaar

wordt volgens dit plan verbonden aan de

basisschool. Het programma-aanbod

wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samen-

spraak met en onder eindverantwoorde-

lijkheid van het basisonderwijs. Hierdoor

kan een doorlopende ontwikkellijn naar

groep 1 ontstaan. Daarin verschillen deze

voorscholen van de huidige peuterspeel-

zalen. 

De koppeling aan een basisschool heeft

als bijkomend voordeel dat ouders daar

toch al komen om oudere kinderen naar

school te brengen. Alle kinderen kunnen

dan naar één adres en dat is aantrekkelijk

voor ouders. Volgens het plan moet er

een duidelijke scheiding zijn tussen 

kinderopvang (crèches) aan de ene kant

en educatie aan de andere kant (voor-

scholen). 

Niet zwart, maar gemengd

Momenteel valt de voorschoolse educatie

(voornamelijk peuterspeelzalen) onder

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Er zijn al peuterspeelzalen die zich profes-

sionaliseren tot een voorschool, specifiek

gericht op de doelgroep anderstalige kin-

deren. Daardoor zijn het meestal ‘zwarte’

voorscholen. Het plan van VOS/ABB en

AOb is gericht op gemengde voorscholen,

met een aantrekkelijk aanbod voor ieder-

een, terwijl de ouderbijdrage gedifferen-

tieerd kan zijn. 

Bekostiging

Voor de bekostiging van de voorscholen

denken VOS/ABB en AOb aan de geld-

stromen die er nu zijn voor gewichten-

regeling (dit geld gaat rechtstreeks naar

de scholen), de VVE (Voor- en Vroeg-

schoolse Educatie) en de schakelklassen.

Het VVE-geld gaat deels naar de basis-

scholen, deels naar de gemeenten.

VOS/ABB vindt dat de bekostiging van

het onderwijs piramidevormig moet zijn:

breed aan de basis (de jongste leerlingen)

en aflopend naar de top (tot startkwalifi-

catie cq afgeronde vo-opleiding).

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Nieuwe gewichtenregeling 
gefaseerd

OCW komt met een gefaseerde

invoering van de nieuwe gewichten-

regeling voor basisscholen met ach-

terstandsleerlingen. Het ministerie

probeert in de overgangsfase zowel

de negatieve als positieve financiële

effecten van de regeling te dempen.

Dat heeft minister Maria van der Hoe-

ven afgelopen vrijdag 27 mei laten

weten in een brief aan de Tweede

Kamer.

De regeling houdt in dat een school in

2007 (het eerste jaar waarin de gevolgen

van de nieuwe regeling merkbaar worden)
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maximaal 20% minder of meer achter-

standsgeld krijgt dan volgens de huidige

regeling. In de twee jaren daarna is dat

achtereenvolgens 40% en 60%. In het

jaar daarna wordt de nieuwe gewichten-

regeling volledig van kracht. VOS/ABB

had voorkeur voor een overgangsregeling

van acht jaar, waarbij de nieuwe gewich-

tenregeling alleen zou gaan gelden voor

nieuwe leerlingen. Dit zou niet alleen veel

administratieve rompslomp voorkomen,

maar scholen ook in staat stellen zich van

jaar tot jaar, zonder ontslagen, aan te pas-

sen aan kleine effecten.

In de nieuwe gewichtenregeling verdwijnt

het criterium etniciteit. Dit betekent dat

achterstandsscholen in de steden, met

veel allochtone leerlingen, volgens de

nieuwe regeling minder geld krijgen.

‘Witte’ achterstandsscholen daarentegen

krijgen het volgens het ministerie finan-

cieel ruimer. Het ministerie schat de 

achteruitgang voor de achterstands-

scholen in de steden (de G-4 en de G-30)

op totaal 15 miljoen euro. Dezelfde cate-

gorie scholen in kleine gemeenten krijgt er

15 miljoen euro bij, raamt OCW.

Op www.vosabb.nl staat bij het nieuws-

bericht over dit onderwerp de brief van 

de minister aan de Tweede Kamer. 

Zie ook www2.minocw.nl.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Lumpsum-wetgeving op schema

De voorbereidingen op de invoering

van lumpsumbekostiging zijn in volle

gang. Uitgangspunt is invoering per 

1 augustus 2006. De Tweede Kamer

heeft dit eerder al besloten. De Eer-

ste Kamer moet het wetsvoorstel nog

aanvaarden. In januari 2006 toetst de

Tweede Kamer nog of aan de rand-

voorwaarden voor de invoering wordt

voldaan.

Deze extra toetsing in januari acht de

Tweede Kamer nodig om te kunnen

beoordelen of de overgang naar het nieuwe

stelsel op 1 augustus 2006 inderdaad 

verantwoord kan gebeuren. 

De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

• Scholen moeten op 1 augustus 2006

voldoende zijn voorbereid op de invoe-

ring van lumpsum en voldoen aan de

condities waaronder dit moet gebeuren.

• De uitwerking van de nieuwe medezeg-

genschapswetgeving (WMS) moet dui-

delijk zijn. De WMS versterkt de positie

van personeel en ouders in de GMR 

(bij meerpitters) dan wel de MR (bij een-

pitters). Hierdoor zal de toename van de

grotere autonomie van besturen onder

lumpsum samengaan met versterking

van de medezeggenschapsraad als

tegenwicht biedende partner.

• Er moet zicht zijn op de herverdeel-

effecten met name bij kleine besturen.

Het meetjaar, dat loopt van 1 augustus

2004 tot 1 augustus 2005, vormt de

basis voor de uiteindelijke bedragen in

de lumpsumformules en de overgangs-

regeling. Pas als de uitkomsten van het

meetjaar bekend zijn (dus eind 2005),

ontstaat er een beeld van deze herver-

deeleffecten. Dat er sowieso een vang-

net moet komen voor uitschieters met

name bij kleine besturen, is geen dis-

cussiepunt. 

Gaat 1 augustus 2006 door?

Gegeven het overleg in januari 2006, is de

vraag: hoe groot is nu de kans dat lump-

sum later dan op 1 augustus 2006 wordt

ingevoerd? Die kans lijkt erg klein. Ten

eerste omdat, gelet op de metingen tot 

nu toe en zeker gezien de intensieve 

veldbenadering die de organisaties voor

bestuur en/of management nu uitvoeren,

het onderwijsveld er grosso modo klaar

voor zal zijn. 

Ten tweede omdat de voorbereidingen op

het wetsvoorstel WMS goed op schema

liggen, zodat ervan kan worden uitgegaan

dat de Kamer dit inderdaad in januari

2006 heeft. Ten derde omdat als er her-

verdeeleffecten blijken die risico’s zouden

kunnen opleveren voor met name kleine

besturen. De minister zal dan haar voor-

stellen voor een vangnetconstructie klaar

hebben. Daar wordt nu al aan gewerkt.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Lumpsum en Gewogen 
Gemiddelde Leeftijd

In de lumpsumbekostiging speelt de

Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL)

een belangrijke rol. In het bedrag per

leerling zit een vaste component 

plus een component die vermenig-

vuldigd wordt met de GGL. Zo wordt

rekening gehouden met het verschil

in kosten tussen jonge en oudere

leerkrachten.

De bepaling van de GGL geldt voor 

alle leerkrachten, behalve voor leraren 

in opleiding en leerkrachten die zijn

benoemd in uitsluitend een vervangings-

betrekking. Ook uitgezonderd is de tijdelijke

uitbreiding van de betrekkingsomvang 

in verband met vervanging, voorzover

deze benoemingen ten laste van het 

Vervangingsfonds worden gebracht.

|                 | jaargang 7 | 3 juni 2005 | nr. 93



Deze uitzonderingen liggen in zekere zin

voor de hand. De LIO zou anders een 

stevig effect hebben op de bepaling van

het gemiddelde, terwijl het in principe om

een aanstelling van beperkte duur gaat.

Dezelfde overweging geldt voor het uit-

sluiten van de vervanger. In deze GGL-

bepaling blijven de directieleden (inclusief

de adjunct-directeur) en het onderwijs-

ondersteunend personeel dus buiten

beschouwing.

Declaratiecode irrelevant 

Momenteel is er onderscheid tussen een

aanstelling op basis van declaratie bij het

Rijk (declaratiecode 1) en een aanstelling

uit eigen middelen (bijvoorbeeld decla-

ratiecode 3 of 4). Dit onderscheid vervalt

bij lumpsumbekostiging. Dan speelt de

declaratiecode 1, 3 of 4 dus geen rol

meer. Alle leerkrachten in dienst van een

school bepalen dan gezamenlijk de GGL,

met uitzondering van de bovengenoemde

categorieën. Ook leerkrachten die in feite

aangesteld zijn op grond van extra mid-

delen vanuit het gemeentelijk onderwijs-

achterstandenbeleid tellen dus gewoon

mee bij de bepaling van de GGL.

Gemeentelijke (vak)leerkrachten 

Momenteel worden vakleerkrachten in

dienst van de gemeente in een aantal

gevallen aangesteld bij één school. Op

die wijze ontstaat een pool van vakleer-

krachten die hun feitelijke werkzaamheden

uitvoeren bij diverse scholen. Deze wijze

van aanstelling heeft gevolgen voor de

bepaling van de GGL. Door de aanstelling

bij die ene school worden al deze vakleer-

krachten ook betrokken bij de vaststelling

van de GGL van die school.

In sommige gevallen is het zo dat een

gemeente extra geld besteedt aan de

aanstelling van extra (vak)leerkrachten.

Daarbij worden deze leerkrachten soms

aangesteld bij één school voor zowel het

openbaar als het bijzonder onderwijs. Ook

dan zijn al die leerkrachten betrokken bij

de bepaling van de GGL van die school. 

Een dergelijke werkwijze kan nadelig uit-

pakken voor de betreffende school. Zeker

als het met name jonge leerkrachten zijn

die voor eigen rekening (van de gemeente)

worden genomen. Het kan dan bovendien

nadelig uitpakken voor het openbaar

onderwijs. 

Aangeraden wordt daarom om in de aan-

loop naar lumpsum goed na te gaan wat

de waarde is van de GGL voor de school

en hoe die waarde tot stand komt. 

Het ligt in de rede om de leerkrachten 

die nu in een pool zijn aangesteld bij één

school, te verdelen over de scholen waar

ze ‘thuishoren’. Dit advies geldt met name

als de pool momenteel zowel voor het

openbaar als het bijzonder onderwijs is

ingesteld.

Met de lumpsumwet wordt het ook moge-

lijk om personeel bovenschools aan te

stellen. 

Hoe die uitwerking eruit gaat zien, is 

nog niet duidelijk. In elk geval is te ver-

wachten dat de mogelijkheid om met 

een bovenschoolse aanstelling de GGL

‘creatief’ te beïnvloeden, wel zal worden

onderkend en voorkomen.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Meer conferenties 
over lumpsum

Ter voorbereiding op lumpsum-

bekostiging wordt vanaf september

een serie werkconferenties gehou-

den. Er zijn acht regionale conferen-

ties in september en oktober. 

Ook is er een landelijke conferentie

voor eenpitters op 22 september en

een conferentie voor de samenwer-

kingsverbanden WSNS op 2 novem-

ber.

De regionale conferenties richten zich op

bestuursleden, schooldirecties, boven-

schools management en (G)MR-leden.

Een overzicht van deze conferenties staat

in de uitnodiging in de rechterkolom naast

het nieuwsbericht onder ‘Meer nieuws’

www.vosabb.nl.

Conferentie eenpitters

De conferentie voor eenpitters onder het

motto ‘Klaar voor de start’ is op 22 sep-

tember in conferentieoord NBC in 

Nieuwegein. 

De eenpitters (dit zijn zo’n 900 besturen

met één school) vormen met de invoering

van de lumpsumfinanciering een aparte

groep met eigen vragen. 

Via www.deelnameregistratie.nl kunt u

zich registreren. Deelnamekosten voor de

conferentie bedragen € 75 per persoon.

Meer informatie over de workshops op

www.lumpsumpo.nl.

Lumpsum en WSNS

Ook voor de samenwerkingsverbanden

WSNS en voor de speciale scholen voor

basisonderwijs (SBO’s) heeft de invoering

van lumpsum een eigen problematiek.

Daarom wordt daar afzonderlijk aandacht

aan besteed op 2 november in Amersfoort 

(De Eenhoorn) tijdens de conferentie

‘Lumpsum en WSNS’. 

Aan de orde komen de bekostiging van

het verband en de doorwerking daarvan

in de bekostiging aan de SBO, maar met
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die voor een verband gelden. 

Daarbij zal ook de ervaring gebruikt wor-

den vanuit de samenwerkingsverbanden

die al met lumpsum werken als pilot. 

Het programma zal nog nader worden 

uitgewerkt. 

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Ict op School en WSNS Plus

Op het eerste gezicht lijken de stich-

ting Ict op School en WSNS Plus niet

veel met elkaar te maken te hebben.

Toch komen ze steeds dichter bij

elkaar.

Waar WSNS Plus zich richt op de kwaliteit

van de zorg binnen het basisonderwijs,

richt Ict op School zich net als Kennisnet

op het functioneren van informatie- en

communicatietechnologie (ict) in het onder-

wijs. Kennisnet en WSNS Plus onder-

zoeken al langere tijd mogelijkheden 

van samenwerking. 

Recent schoven ook WSNS Plus en Ict op

School aan de tafel om de mogelijkheden

van nadere afstemming onder de loep te

nemen.

De conclusies van het overleg met Ict op

School waren dat ict- en WSNS-samen-

werkingsverbanden nu nog in veel geval-

len gescheiden trajecten zijn met maar

weinig overlap. Het is volgens beide 

partijen de moeite waard om kennis en

ervaring uit te wisselen en te bezien of

nauwere samenwerking mogelijk is.

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

info@wsnsplus.nl


Kennisrotonde komt met 
stimuleringsfonds

De Kennisrotonde van de Stichting

Ict op School heeft een stimulerings-

fonds opgericht. Het fonds stelt zich

tot doel om scholen op ict-gebied

meer met elkaar in contact te brengen.

Veel scholen willen met slim gebruik van

informatie- en communicatietechnologie

ambities verwezenlijken. Maar vaak zijn

de mogelijkheden van ict niet duidelijk.

De Kennisrotonde biedt scholen nu de

mogelijkheid hun ambities en vraag-

stukken aan te melden. 

Ict op School gaat vervolgens in haar

eigen netwerk op zoek naar kennis.

Bovendien wordt de kwestie die de

school aanmeldt, op de website www.

kennisrotonde.nl geplaatst. Hier kunnen

andere scholen en kennisinstellingen 

melden dat zij behulpzaam kunnen zijn. 

Als na verloop van tijd blijkt dat er nog

geen geschikte kennis bestaat, kan Ict op

School de betreffende school uitnodigen

voor een projectvoorstel voor kennis-

ontwikkeling. Ict op School kan dit doen in

gevallen waarbij het vraagstuk voor meer-

dere scholen interessant is en bijdraagt

aan de innovatie van het onderwijs. Nieuw

ontwikkelde kennis wordt vervolgens via

de Kennisrotonde ter beschikking gesteld

aan andere scholen. 

Meer op www.kennisrotonde.nl


Overleg herijking van de zorg

Minister Maria van der Hoeven van

OCW heeft medio juni overleg met 

de Tweede Kamer over de brief die

zij in april stuurde met daarin plan-

nen voor de herijking van de zorg. 

Na het overleg komt de minister in

september met concrete voorstellen.
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Eind januari sprak de Tweede Kamer over

de evaluatie van WSNS, LGF en GOA. 

Er was veel commentaar, met name op 

de bureaucratie bij de indicatiestelling.

Ook waren er opmerkingen over de totale

structuur van het onderwijszorgsysteem.

De onderwijsorganisaties hadden hierover

een brief geschreven met het verzoek hier

opnieuw naar te kijken. 

Naar aanleiding van het commentaar van

de Tweede Kamer stuurde de minister in

april een brief met plannen voor de korte

termijn. In september volgt een brief over

concrete voorstellen voor herijking van de

zorg. Hieronder staan de hoofdpunten uit

de zogenoemde aprilbrief.

De WEC-Raad zal nog voor de zomer

werk maken van een betere structurering

en organisatie van het voortraject, inclu-

sief de begeleiding van ouders. De raad

zal in overleg met ouderorganisaties een

meldpunt inrichten voor klachten. Het

gaat hierbij met name om klachten over

de termijnen van de indicatiestelling.

De taak van de Landelijke Commissie

Toezicht Indicatiestelling (LCTI) gaat terug

tot die van advisering. Hierbij loopt ook

een traject om met het project Jong tot

afstemming te komen met het ministerie

van VWS, bijvoorbeeld met RIO’s en BJ’s.

Het toezicht op de indicatiestelling gaat

naar de inspectie. Hiervoor moet de WEC

worden gewijzigd. Dit kan op zijn vroegst

een feit zijn op 1 augustus 2006. Voorts

blijft er aandacht voor de kwaliteit van de

indicatiestelling. De WEC-Raad en de

LCTI trekken hiervoor samen op.

Voor de aanpak van gedragsproblematiek

zijn allerlei middelen beschikbaar gekomen,

en er komen er meer. Voorbeelden zijn

leerlingbegeleiding en reboundvoorzie-

ningen in het vo, schoolmaatschappelijk

werk in het po en 1000 cluster-4-plaatsen.

Bij al deze regelingen ligt de nadruk op

afstemming tussen scholen in het po en

vo. Ook moet afstemming plaatsvinden

met WEC, gemeenten en jeugdzorg.

Projecten als WSNS+ (waarbij vanuit

VOS/ABB Bart van Kessel het aanspreek-

punt is), Leerlingenzorg in het vmbo en

pro en Kwaliteit Speciaal werken samen

met Zorg in en om de School (ZioS) van

het project Jong. Doel van al deze samen-

werking is om voor alle leerlingen passende

onderwijs/leertrajecten te bewerkstelligen.

Om inzicht te krijgen in de mate en aard

van samenwerking en eventueel gewenste

ondersteuning volgen de komende maan-

den interviews met de coördinatoren van

alle SWV’s po en vo en REC’s. 

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Activiteitenplan WSNS Plus 
in de maak

Binnen WSNS Plus wordt hard

gewerkt aan het Activiteitenplan voor

2005/2006. Dit bevat straks plannen

die gaan over het oogstjaar: het

afrondingsjaar voor het traject, dat is

begonnen in maart 2002 en zich nog

steeds richt op betere zorg in het po. 

Eén en ander betekent dat WSNS Plus

niet allerlei nieuwe activiteiten zal opstar-

ten, maar ingezette trajecten wil imple-

menteren en eventueel continueren. Van

groot belang is de verbreding van allerlei

resultaten en uitkomsten naar scholen en

verbanden. 

In belangrijke mate richten activiteiten

zich op de leraren in het primair onder-

wijs. De kennis en de ervaring die in het

onderwijs zijn opgedaan moeten immers

in de praktijk van de klas gestalte krijgen.

Op velerlei manieren worden de collega’s

in het onderwijs uitgenodigd deel te

nemen aan processen van verbetering. 

De activiteiten vallen onder zes thema’s,

die in Lunteren al aan de deelnemers zijn

gepresenteerd:

• Zorg Saam, over integrale leerlingzorg 

• Lees Vaardig, over lezen en taal 

• Weg Wijzen, over sturen en besturen 

• Anders Meester, over ‘onderwijs

anders’ 

• Samen Scholen, over de overgang

po/vo 

• Buiten gewoon, over het speciaal basis-

onderwijs

Wie in de thema’s geïnteresseerd is, kan

ontwikkelingen volgen of aan activiteiten

deelnemen. In flyers die bij de thema’s

horen, worden de thema’s nader uitge-

werkt. De activiteiten komen in het nieuwe

Activiteitenplan weer aan de orde. 

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

info@wsnsplus.nl


Opleiden in de school: 
stand van zaken 

Meer dan 200 scholen voor speciaal

basisonderwijs doen mee aan het

project ‘Opleiden in de school’. 

Het ministerie van OCW kwam vorig
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schooljaar met geld voor dit project,

dat eerder werd uitgevoerd in het

basisonderwijs. Hieronder volgt de

stand van zaken.

De opdracht van dit project op de scholen

voor speciaal basisonderwijs was om

activiteiten te ontwikkelen die onder meer

gericht zijn op het voorkómen van voor-

tijdige uitstroom en het vergroten van 

de interne doorstroming van onderwijs-

personeel.

Andere doelstellingen waren om deel te

nemen aan netwerkbijeenkomsten en

mee te werken aan een tussen- en eind-

meting van uitkomsten. Ook was het de

bedoeling een bijdrage te leveren aan de

overdracht van deze uitkomsten.

Inventarisatie

Een inventarisatie onder de deelnemende

scholen laat onder meer zien dat bij aan-

vang van het project nagenoeg alle 207

deelnemers werkten met functionerings-

gesprekken. Driekwart van de scholen

heeft het personeelsbeleid schriftelijk

vastgelegd. 

Iets minder dan de helft werkte op het

moment van de peiling met beoordelings-

gesprekken. Eenderde gaf aan te werken

met persoonlijk ontwikkelingsplannen

(POP’s). Tweederde van de scholen liet bij

het begin van het project weten nieuwe

taken en functies te hebben ingesteld. 

Het gaat hierbij in de helft van de gevallen

om functies en taken die te maken hebben

met de leerlingenzorg, zoals een intern

begeleider en zorgcoördinator. Op ruim

een kwart van de scholen is een bouw-

coördinator en zijn er ict-taken. 

Scholen geven aan dat er met name 

sprake is van taakdifferentiatie. Functie-

differentiatie krijgt slechts in beperkte

mate vorm. Er zijn relatief weinig nieuwe

taken ingesteld met betrekking tot

coaching of begeleiding van personeel. 

Visieontwikkeling

Het merendeel van de scholen liet weten

een visie te hebben opgesteld die direct

verband houdt met de activiteiten die in

het projectplan zijn beschreven. De overige

scholen waren bezig een visie te ontwik-

kelen. 

Ongeveer 20% van deze scholen heeft in

het kader van het project specifiek activi-

teiten ondernomen om een gezamenlijke

visie op de opleidings- en begeleidings-

functie van de school te formuleren. In het

merendeel van de visies staan het imple-

menteren van integraal personeelsbeleid,

het integreren van opleiden in de school

in dit beleid en het vergroten van de inter-

ne mobiliteit door scholing centraal. 

Ook professionalisering, onderwijsver-

nieuwingen en het begeleiden en coachen

van met name startend personeel waren

veelgenoemde thema’s. 

Afronding 

Het project ‘Opleiden in de school’ is nu

enige tijd onderweg. In oktober zullen de

deelnemers een eindverslag opstellen. De

scholen en besturen die aan het project

zijn verbonden, ontvangen daarvoor een

format. Direct in het begin van het nieuwe

schooljaar zullen de uitkomsten van het

project worden ingezameld.

In principe gaat het project in het speciaal

basisonderwijs door. In overleg met het

ministerie zal aan de hand van de uit-

komsten worden gekeken of bepaalde

elementen een nadere stimulans behoe-

ven. Ook zal dan worden gekeken of voor

eventueel gewenste verdieping extra geld

beschikbaar is.

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

info@wsnsplus.nl


Veel vragen over 
toekomstige WW

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt de

laatste tijd veel vragen over de toe-

komst van de Werkloosheidswet

(WW). Hieronder een korte schets

van de veranderingen die op til zijn. 

Op verzoek van het kabinet heeft de 

Sociaal Economische Raad (SER) advies

gegeven over de toekomst van de WW.

Zoals bekend, heeft het kabinet dit advies

overgenomen. Het zal de voorstellen uit-

werken in wetgeving. Wanneer dit zal

gebeuren, is nog niet bekend.

Een van de veranderingen is dat de maxi-

male duur van de WW teruggaat van vijf

jaar naar drie jaar en twee maanden. Ook

komen er strengere eisen. Om voor een

uitkering in aanmerking te komen, moeten

werknemers 26 weken hebben gewerkt

van de laatste 36 weken. Nu bedraagt

deze ‘weken-eis’ nog 26 van de laatste 

39 weken. De WW-uitkering is in de eer-

ste twee maanden 75% van het laatste

loon en daarna 70%.

Wie werkloos wordt, krijgt in de toe-

komst recht op een loongerelateerde 

uitkering als hij voldoet aan zowel de

‘weken-eis’ als aan de ‘vier-uit-vijf-eis’.

Deze laatste eis bepaalt dat een werk-

nemer in minimaal vier van de laatste vijf

jaar over 52 of meer dagen loon moet

hebben ontvangen.
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Voldoet een werknemer wel aan de

weken-eis, maar niet aan de vier-uit-vijf-

eis, dan krijgt hij in de toekomst een loon-

gerelateerde uitkering van drie maanden.

Dat is momenteel nog zes maanden. 

Wie niet aan de weken-eis voldoet, krijgt

geen WW. 

Informatie: Helpdesk, 

0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur, 

helpdesk@vosabb.nl


ABP-problematiek Pf opgelost

Het Participatiefonds (Pf) heeft

besloten achterstallige premie voor

zijn rekening te nemen, die samen-

hangt met de invoering van de Werk-

loosheidswet (WW) voor overheids-

personeel per 1 januari 2001. 

Sinds die datum draagt UWV geen

ABP-premie meer af over de WW-uit-

keringen. 

Omdat UWV geen premie meer heeft

afgedragen, zouden de kosten van het

werkgeversdeel nog bij de werkgevers en

het werknemersdeel bij de mensen met

een uitkering in rekening moeten worden

gebracht. Het ABP heeft besloten om het

werknemersdeel over die periode niet

terug te vorderen.

Het bestuur van het Pf is bereid de ver-

rekening van de achterstallige premie

namens het po- en vo-veld voor zijn 

rekening te nemen. Het zal ook in de toe-

komst aan het ABP betalen. Dit voorkomt

veel administratieve lasten. Een en ander

betekent dat er geen naheffing zal plaats-

vinden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Model-privacyreglement 
leerlingengegevens

Het convenant ‘Bescherming leer-

ling-, deelnemer- en studenten-

gegevens op de scholen en instel-

lingen’ van eind 2003 heeft geleid tot

het model-privacyreglement verwer-

king leerlingengegevens po/vo.

Het convenant kwam voort uit de wens

van de overheid om extra aandacht te

schenken aan de bescherming van de

persoonsgegevens van onderwijsdeel-

nemers. Deze wens hing samen met de

invoering van het persoonsgebonden

nummer. 

Het model heeft de instemming van het

College Bescherming Persoonsgegevens.

Het is niet van toepassing op personeel.

Het reglement is te downloaden via

www.vosabb.nl, onder ledenservice en

modellen.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Aanpassingen simulatietool 
van Cfi

De simulatietool op www.mijncfi.nl 

is verbeterd. In de nieuwe versie zijn

de lumpsumbedragen aangepast en

is het mogelijk om een vergelijking 

te maken tussen de bekostigingen

volgens het declaratiestelsel en de

lumpsumsystematiek. 

De simulatietool maakt gebruik van ge-

gevens uit de eerste vijf maanden van het

meetjaar. Hoe komt het declaratiebedrag

tot stand? Om de fre-prijs per school te

kunnen berekenen, is over de maanden

augustus tot en met december 2004 (de

eerste vijf maanden van het meetjaar) per

school gemeten hoeveel loonkosten zijn

gedeclareerd en hoeveel er is verzilverd.

Daarnaast is gekeken hoeveel formatie-

rekeneenheden (fre’s) er per school

beschikbaar waren (rekening houdend

met overdrachten). Vervolgens is een

omrekening gemaakt van deze vijf maan-

den naar een schooljaar. 

Uit deze gegevens is voor elke school een

fre-prijs berekend door de som van de

gedeclareerde kosten en de verzilvering,

te delen door het totale aantal beschik-

bare fre’s. Vermenigvuldiging van deze

fre-prijs met de bij de 1-oktobertelling

behorende toegekende fre’s voor het

schooljaar 2004-2005, levert het decla-

ratiebedrag op voor de vergelijking decla-

ratie versus lumpsum.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Bé keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Geen flexibele schooltijden

Het wetsvoorstel Schooltijden lijkt

voorlopig van de baan. Bij de behan-

deling van de nota van wijziging 

door de Vaste Kamercommissie van

Onderwijs bleek dat zowel de fractie

van de PvdA als die van de VVD geen

behoefte heeft aan dit wetsvoorstel,

ook niet in gewijzigde vorm.

Dat is merkwaardig, want het was PvdA-

staatssecretaris Karin Adelmund die des-

tijds de schooltijden aan de orde stelde.

Later ondertekende de VVD het regeer-

akkoord, waarin een grotere flexibilisering
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van de schooltijden is opgenomen. Het is

nu afwachten wat de volgende stap van

de minister zal zijn.

Voor de scholen betekent het dat de

mogelijkheid om met een schoolrooster te

werken gebaseerd op tenminste 940 uur

voor alle leerjaren, nog ver weg lijkt. 

Eerder verwees een meerderheid in de

Tweede Kamer het voorstel terug naar de

tekentafel, waarna minister Van der Hoe-

ven met een compromisvoorstel kwam. 

Met dit compromis wilde zij zowel de 

VVD tegemoet komen, die de vijfdaagse

lesweek niet wil loslaten, als de SGP, 

die meer vrijheid wilde geven bij de vast-

stelling van de schooltijden. Maar ook 

dit compromis is nu dus van de baan.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl


Rotterdam blaast ‘etnische’
wachtlijsten af

De gemeente Rotterdam trekt het

plan in om gescheiden wachtlijsten

voor autochtone en allochtone leer-

lingen te gaan hanteren. Dat heeft 

de Rotterdamse wethouder Leonard

Geluk (CDA) van Onderwijs en Inte-

gratie gezegd bij de presentatie van

het advies ‘Bakens voor spreiding en

integratie’ van de Onderwijsraad.

Rotterdam presenteerde afgelopen najaar

maatregelen om gemengde scholen te

bevorderen. De gemeente en de school-

besturen in Rotterdam staken daarmee

hun nek uit om de doelstelling van minis-

ter Maria van der Hoeven (CDA) van OCW

uit te voeren, namelijk het bevorderen van

integratie en het tegengaan van segregatie.

De voorgestelde maatregel om met name

in gemengde wijken gescheiden wacht-

lijsten te gaan hanteren voor autochtone

en allochtone leerlingen stuit echter op

bezwaren van de Onderwijsraad. Die stelt

in haar advies dat onderscheid op basis

van etniciteit indruist tegen het anti-discri-

minatiebeginsel. 

Wethouder Geluk zegt het jammer te vin-

den dat zijn voorstel geen doorgang kan

vinden. Tegelijkertijd prijst hij de Onder-

wijsraad, omdat die met alternatieve 

voorstellen komt. De raad acht indirect

onderscheid op basis van taal- en

leerachterstanden wel toelaatbaar. 

Dat geldt ook voor een beleid op basis

van de wegingsfactoren, temeer daar het

criterium etniciteit hieruit verdwijnt.

De Pijler

Een van de redenen waarom minister Van

der Hoeven van OCW de Onderwijsraad

om advies vroeg, waren de gescheiden

wachtlijsten voor autochtone en alloch-

tone leerlingen die VOS/ABB-lid obs 

De Pijler op de Rotterdamse Kop van 

Zuid al jarenlang hanteert. Directeur Harry

Reitsma gaf na afloop van de presentatie

desgevraagd te kennen dat hij min of

meer het slachtoffer is geworden van het

optreden van wethouder Geluk.

‘Als Geluk zich er niet mee had bemoeid,

dan hadden wij hier nog jaren naar volle

tevredenheid mee kunnen doorgaan’,

aldus Reitsma. Hij tekende daarbij aan

dat in al die jaren dat de gescheiden

wachtlijsten al bestaan, nog niemand

daarover heeft geklaagd. ‘De ouders 

vinden het allemaal prima’, aldus de 

Rotterdamse directeur.

Wethouder Geluk erkende tegenover

VOS/ABB dat hij het beleid van De Pijler

heeft gebruikt om zijn politieke doel te

bereiken, namelijk een advies over men-

ging zoals de Onderwijsraad dat nu heeft

samengesteld. ‘Missie geslaagd’, aldus

Geluk, waarna Van der Hoeven hem direct

bijviel.

Directeur Reitsma zegt dat het opzetten

van nieuw integratiebeleid hem veel werk

gaat kosten: ‘Ik moet weer in overleg 

met het bestuur, het team en de ouders’.

Hij legt zich erbij neer dat de gescheiden

wachtlijsten van De Pijler voortaan op

basis van achterstanden zullen worden

samengesteld, ‘ook al vind ik dat we met

zo’n beleid om de hete brij heen draaien.

Ik houd ervan om alles gewoon bij de

naam te noemen. Dat is Rotterdams,

denk ik.’


VVD’er Balemans bezoekt
Zwijndrecht

Tweede-Kamerlid Eric Balemans

(VVD) heeft vorige week maandag

een bezoek gebracht aan VOS/ABB-

lid De Twee Wieken in Zwijndrecht.

Het bezoek stond in het kader van

het het Unicefproject Wereldklassen. 

De scholen van de Bestuurscommissie

Openbaar Basisonderwijs Zwijndrecht

(BOBZ) zijn zeer actief met Wereldklas-

sen. Eerder werd bekend dat ze met aller-

lei activiteiten 7500 euro hebben ingeza-

meld. 

Groep 7/8 van De Twee Wieken maakte

met een powerpoint-presentatie duidelijk

wat de school allemaal heeft gedaan.

Voorbeelden daarvan waren het maken

van sfeerlichtjes met bierviltjes en maca-

roni, kerstkaarten op cd-rom zetten, een

schaak- en een zaalvoetbaltoernooi.
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Balemans benadrukte de educatieve

waarde van Unicef. Het is belangrijk dat

wij met elkaar zorgen dat alle kinderen het

in de wereld goed hebben, zei hij. Ook

moeten we volgens Balemans beseffen

dat Nederland heel rijk is. Hij zei ook dat

het de taak van de hele politiek is om 

Unicef als educatief project meer onder

de aandacht te brengen, zonder dat de

onafhankelijkheid van het VN-kinderfonds

in gevaar komt.

‘Stenen Kamer’

De leerlingen konden ook vragen stellen

aan Balemans. Die gingen niet zozeer

over Wereldklassen en Unicef, maar voor-

al over het werk in de politiek. Zo wilden

de leerlingen onder meer weten wie van

de Kamerleden de beste vriend van 

Balemans is, of koningin Beatrix ook

werkt en wat Balemans vindt van de

Europese grondwet. Een leerling uit groep

3 wilde weten hoeveel mensen er in de

‘Stenen Kamer’ zitten.

Tot nu toe doen 76 VOS/ABB leden mee

aan het project Wereldklassen. Het zou

mooi zijn als meer scholen zich zouden

aanmelden. 

De openbare basisscholen in Zwijndrecht

die meedoen aan het project Wereld-

klassen zijn De Develhoek, De Tandem,

de Koningin Julianaschool, De Dolfijn en

De Twee Wieken. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl
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De openbare basisschool 

‘de Iekmulder’ telt momenteel

140 leerlingen, verdeeld over

zes groepen.

De Iekmulder is gelegen in

het Reestdal en heeft een

centrale functie in het dorp

IJhorst.

De school is gehuisvest 

in een van 1974 daterend

gebouw. Er bestaan vergaan-

de plannen tot renovatie van

het schoolgebouw.

Op onze school werken 

12 actieve en gemotiveerde

leerkrachten. Zorgverbreding

en vormen van adaptief

onderwijs hebben hun 

bijzondere aandacht.

Er wordt grote waarde

gehecht aan een veilig 

pedagogisch klimaat met

aandacht en zorg voor het

individuele kind.

Obs ‘de Iekmulder’ te IJhorst
De huidige directeur van bovengenoemde school maakt met ingang van 1 januari 2006 gebruik
van de fpu-regeling. Daarom zoeken wij een

Directeur m/v (wtf 1.0000, schaal DA)

die een coachende stijl van leidinggeven heeft en daarmee een 
ondernemende, inspirerende en stimulerende voortrekker is voor 
team, kinderen en ouders.

Tevens:
• communicatief en open is naar team en ouders;
• de lumpsum ziet als een uitdaging;
• visie heeft op verantwoorde onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering van

het onderwijs;
• de opleiding voor schoolleider met succes heeft afgerond;
• vaardig bestuurlijke wegen weet te bewandelen;
• bereid is onderwijstaken op zich te nemen;
• de doelstelling van het openbaar onderwijs onderschrijft.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Nadere informatie vindt u op www.iekmulder.nl. Mocht u daarnaast nog vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met de directeur, de heer K. Smid, tel. school 0522-441970 
of privé 0522-442748.

Uw sollicitatie met cv stuurt u uiterlijk binnen 10 dagen naar burgemeester en 
wethouders van de gemeente Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst of u mailt naar:
J. Hattem@Staphorst.nl.



Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overfl akkee

Het openbaar primair on-

derwijs op Goeree-Over-

flakkee is sinds 1 januari 

2005 verzelfstandigd in 

een stichting waaronder 

13 scholen ressorteren; 

12 scholen voor open-

baar primair onderwijs 

en 1 speciale school voor 

basisonderwijs, in totaal 

ongeveer 1800 leerling-

en en 175 personeels-

leden. De Stichting OPO-

GO (Openbaar Primair 

Onderwijs Goeree-Over-

flakkee) is een jonge, 

ambitieuze organisatie 

waar kwaliteit voor het 

openbaar primair on-

derwijs voorop staat en 

de school uitgangspunt 

van handelen is. Goeree-

Overfl akkee is landelijk 

gelegen en ten opzichte 

van de Randstad en 

West-Brabant ligt het op 

een prettige afstand.

Voor de openbare basisschool ‘Buten de Poorte’ te 
Goedereede zoeken wij een enthousiaste en 
gemotiveerde 

directeur (m/v)
in een full-time dienstverband per 15 augustus 2005

(of zo snel mogelijk na die datum) 

“Buten de Poorte” 
• telt 85 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen en het team  

bestaat uit 8 enthousiaste, ervaren leraren en één onderwijsassistent die  
de kinderen centraal stellen; 

• biedt een veilige omgeving voor kinderen, waarbij rust, regelmaat en  
reinheid voorop staan;

• werkt met moderne methoden en materialen;
• werkt met computers als geïntegreerd onderdeel van het leerproces;
• heeft als motto ‘samen sterk’.

Wij zoeken een directeur die 
• het openbaar onderwijs een warm hart toedraagt;
• inspirerend en motiverend werkt;
• effectief leiding geeft met ervaring daarin; 
• stressbestendig is;
• communicatief sterk is;
• kan relativeren en humor heeft;
• integraal uitvoering kan geven aan onderwijskundig- personeels- en  
 fi nancieel beleid;
• teamleden eigen verantwoordelijkheid geeft en resultaatgericht werken  
 bevordert;
• een positieve bijdrage levert aan het directieberaad;
• de 2-jarige post-hbo schoolleiderscursus heeft gevolgd (of bereid is deze  
 te volgen);
• in het bezit is van een relevante onderwijsbevoegdheid;
• flexibel inzetbaar is voor alle groepen.

Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure. 
De gespreksronden staan gepland op 20, 21 en 28 juni 2005. 

Sollicitaties, voorzien van een duidelijke c.v. per brief of e-mail vóór 12 juni 2005 richten aan: Stichting OPOGO, t.a.v. G.W.A. 
Temmink, Postbus 231, 3240 AE te Middelharnis of per e-mail: gerwitemmink@sopogo.nl

Voor informatie over de functie en het profiel kunt u contact opnemen met mevrouw E.D. Verweel, wnd. directeur, 
tel. 0187-492176 (school) of 0181-635399 (privé) en/of de heer G.W.A. Temmink, algemeen directeur, telefoon 06-209 
56 808 of 0187-488182  Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Floor Kik of Lineke Verwijs, 
bereikbaar onder telefoonnummers 0187-488186 en 0187-488185.

acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


