
perspectief. Hoogendijk benadrukte het

belang van krachtenbundeling.

De workshops op de conferentie stonden

onder leiding van elf bedrijven. Zij gaven

aan dat ze bereid zijn om met het onder-

wijs verder te werken. Een van de eerste

stappen zal een tegenbezoek zijn van het

onderwijs aan het bedrijfsleven.

Website

Op de conferentie werd de website

www.verbindendleren.nl gelanceerd. De

website moet een ontmoetingsplaats wor-

den voor alle initiatieven van Verbindend

Leren. Mensen uit het onderwijs en

bedrijfsleven kunnen eigen bijdragen aan

de site leveren

De volgende conferenties Verbindend

Leren zullen plaatshebben in de omgeving

van Oss, Arnhem en Zaandam. Nadere

informatie komt op www.vosabb.nl 

(dossier: VMBO). 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl
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Op de eerste regionale conferentie

Verbindend Leren hebben elf bedrij-

ven aangeboden om samen te gaan

werken met scholen. Op de conferen-

tie in Groningen werd de internetsite

www.verbindendleren.nl gelanceerd. 

De conferentie op maandag 29 mei trok

110 belangstellenden, onder wie 40 verte-

genwoordigers van bedrijven. Voordat

onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in

gesprek gingen, waren er inleidingen van

lector arbeidsverhoudingen Harm van

Lieshout van de Hanzehogeschool in

Zwolle, secretaris Kees Hoogendijk van

brancheorganisatie MKB-Nederland en de

Groningse onderwijswethouder José van

Schie (PvdA). 

In haar betoog liet Van Schie zien dat de

gemeente Groningen alles in het werk wil

stellen om jongeren een goede school-

loopbaan te bieden. Het concept Verbin-

dend Leren wordt dan ook door Gronin-

gen van harte ondersteund. Van Lieshout

belichtte de wisselwerking tussen onder-

wijs en bedrijfsleven vanuit internationaal
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Lassende vmbo-leerling

Scholen en bedrijven vinden elkaar




Ledencommissie: zorg, imago,
toezicht

De Ledencommissie VO van

VOS/ABB heeft op vrijdag 2 juni

onder meer over de herijking van de

zorg en het imago van managers in

het onderwijs gesproken. Ook het

onderzoek van de commissie-Zoon-

tjens naar invoering van het raad-

van-toezichtmodel kwam aan bod.

De ledencommissie ondersteunt het

standpunt van VOS/ABB om in het kader

van de herijking van de zorg mensen die

dat willen, aan de slag te laten gaan. Ech-

ter degenen die nog willen wachten, moe-

ten ook de kans krijgen, zij het via een

gefaseerd traject. Als wet en regelgeving

in de weg staan, moeten die de praktijk

volgen en niet andersom.

Beeldvorming

De leden spraken ook over het vaak negatie-

ve imago van managers in het onderwijs. Dit

naar aanleiding van de recente interneten-

quête onder leden van onder meer de Alge-

mene Onderwijsbond (AOb). De enquête

versterkt het negatieve beeld over managers

in relatie tot schaalvergroting, bureaucratise-

ring en stijgende overheadkosten.

De commissie herkent zich niet in dit

beeld. Uit verschillende onderzoeken

blijkt dat de bureaucratie in het voortge-

zet onderwijs gemiddeld onder de alge-

meen geldende norm ligt en dat de over-

headkosten in het primair onderwijs zeer

laag zijn. Het is nodig, zo vinden de

leden, om het imago van het manage-

ment een positieve impuls te geven.

Raad van toezicht

De ledencommissie sprak ook over het

onderzoek van de commissie-Zoontjens

naar de invoering van het raad-van-toe-

zichtmodel en het delegeren van

bevoegdheden aan schoolleiders in het

openbaar onderwijs. De commissie

ondersteunt de gedachte dat de raad van

toezicht het recht moet krijgen om

bestuursleden te benoemen. Ook moet

het mogelijk zijn dat managers bestuurlij-

ke bevoegdheden krijgen.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl  


Eerste aanzet tot verkiezings-
programma

VOS/ABB heeft onlangs in een ronde-

tafelgesprek met leden de eerste

stap gezet op weg naar een eigen

verkiezingsprogramma voor 2007.

Aan de hand van vier centrale vragen

kwamen zes thema’s aan bod. De

komende tijd zal met het resultaat

van het rondetafelgesprek invulling

worden gegeven aan het VOS/ABB-

verkiezingsprogramma. 

De vier centrale vragen op de discussie-

bijeenkomst over de aanstaande Tweede

Kamerverkiezingen waren:

* Waar liggen onze kansen?

* Wat ervaren we als hinderpalen?

* Wat verwachten we van de overheid?

* In welk opzicht moeten we zelf verande-

ren?

Deze vragen waren de leidraad voor een

discussie over de volgende thema’s:

* Bestuurlijke organisatie

* Onderwijskundige ontwikkeling

* Rechtspositie en personeelsbeleid

* Arbeidsmarktbeleid

* Huisvesting en bekostiging

* Lokaal jeugdbeleid

Het rondetafelgesprek was een eerste

aanzet tot een verkiezingsprogramma

waarmee VOS/ABB in de aanloop naar de

Tweede Kamerverkiezingen van volgend

jaar de politieke partijen duidelijk wil

maken waar voor het onderwijs de priori-

teiten moeten liggen. 
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Met de inbreng van de aanwezige leden

zal een eerste concept worden opgesteld.

Zodra meer bekend wordt, melden wij dat

op www.vosabb.nl en in de nieuwsbrie-

ven.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 


Adviezen voor voortvarend
vmbo

De Adviesgroep vmbo heeft de rap-

portage ‘Voortvarend vmbo, samen

koersen op bewegingsruimte’ aange-

boden aan minister Maria van der

Hoeven van OCW. In de rapportage

staan adviezen voor de korte en lan-

gere termijn.

De inbreng van vmbo-scholen, mbo-

instellingen, het bedrijfsleven, leerlingen

en landelijke organisaties vormden de

basis voor de rapportage. Er staan eerste

adviezen in over hoe ruimte kan worden

gecreëerd voor nieuwe (regionale) pro-

gramma’s die maatwerk mogelijk maken.

De rapportage werd op vrijdag 2 juni aan-

geboden aan de minister.

Voor de zeer korte termijn stelt de Advies-

groep vmbo voor om het vakkenvoor-

schrift voor de sector te verruimen door

van het tweede verplichte sectorvak een

keuzevak te maken. Daarnaast moeten

scholen het recht krijgen om leerlingen

vanuit een gemengde leerweg door te

laten stromen naar het havo zonder tus-

senkomst van de Inspectie van het

Onderwijs.

Voor de langere termijn heeft de advies-

groep een aantal aanbevelingen die

gericht zijn op een doorgaande ontwikke-

ling naar regelgeving die ruimte biedt voor

meer flexibiliteit en variëteit in de pro-

grammering:

* Een overzichtelijk aantal landelijk vast-

gestelde, globaal geformuleerde

beroepsgerichte programma’s

* Examinering in een mix van schoolexa-

men en een (vorm van) flexibel centraal

examen

* Vrij aanbod van sectoren en vakken

* Nauwe samenwerking met en reken-

schap ten opzichte van de partners in de

regio

* Voorzorgplicht voor het mbo en nazorg-

plicht voor het vmbo

De Adviesgroep wil graag dat de minister

dit ontwikkelingsperspectief samen met

de vmbo-sector verder verkent en uit-

werkt in scenario’s. 

Een link naar de volledige rapportage

staat in dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: VMBO).

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Nationale Vmbo-Manifestatie

De Adviesgroep vmbo wil met de

Nationale Vmbo-manifestatie:

Kaders, Kansen en Koers op 30

november de innovatieve slagkracht

van het vmbo laten zien en een

impuls geven aan het ontwikkelings-

proces van deze sector.

Deelnemers aan de manifestatie wordt

meer inzicht geboden in de situatie van

de eigen school. Ze krijgen tevens een

overzicht van mogelijkheden tot verdere

ontwikkeling van de bovenbouw. Boven-

dien komen consequenties aan bod die

met verschillende strategische keuzen

samenhangen.

Sprekers vanuit verschillende invalshoe-

ken en kaders zullen schetsen waarbin-

nen de scholen zich kunnen ontwikkelen.

Een aantal scholen zal zelf kansrijke initia-

tieven presenteren. Onderwijsadviseurs

zullen in kleine workshops advies op maat

geven.

De manifestatie zal plaatshebben op don-

derdag 30 november in de RAI in Amster-

dam. Deelname kost 150 euro. Meer

informatie op www.adviesgroepvmbo.nl. 


Jaarverslag stelt imago centraal

Het imago van het openbaar onder-

wijs is een hot item. Wat kunnen

scholen doen aan de beeldvorming?

VOS/ABB vroeg het aan acht deskun-

digen binnen en buiten het onderwijs.

De interviews staan in het jaarverslag

over 2005.

In de vraaggesprekken doen bijvoorbeeld

de hoogleraren Anne van der Meiden en

Paul Zoontjens opvallende uitspraken. Zo

noemt Van der Meiden artikel 23 van de

Grondwet ‘een groen uitgeslagen grafmo-

nument’ en zegt Zoontjens: ‘Stop met

denken in denominaties. Die bestaan

allang niet meer’. 

In het jaarverslag staan ook interviews met

directeur Fred Timmermans van RSG Slin-

gerbos/Levant in Harderwijk en Zeewolde,

algemeen directeur Jaap Balkema van

OPO Smallingerland en directeur Ton Rek

van de Community School in Amsterdam. 

Andere leden die aan het woord komen,
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De cursus is ontwikkeld naar aanleiding

van afspraken in het arboplusconvenant

‘Reïntegratie, verzuimbeleid en agressie

en geweld’. Het Vf benadrukt dat het

belangrijk is om in de hele schoolorgani-

satie aandacht te hebben voor agressie

en geweld. Zo kunnen incidenten worden

voorkomen. Onderzoek van de Arbeidsin-

spectie toont aan dat agressie en geweld

kunnen leiden tot meer ziekteverzuim. 

De cursus is bedoeld voor in totaal 700

medewerkers van scholen in het primair

en voortgezet onderwijs. Zij moeten een

centrale rol (gaan) spelen in het anti-

agressiebeleid van hun schoolorganisatie.

Per school kunnen twee medewerkers

deelnemen. Een school die twee mensen

stuurt (bij voorkeur een directielid en een

ander personeelslid), committeert zich

aan een adequate inbedding van het

agressiebeleid in de organisatie.

De eerste trainingen zijn in september. Per

groep kunnen minimaal acht en maximaal

twaalf mensen meedoen. Kijk voor meer

informatie op www.vfpf.nl. 


Actie voor asielzoekersleerlingen

Het Etty Hillesum Lyceum in Deven-

ter heeft het initiatief genomen voor

een actie voor asielzoekersleerlin-

gen. Ruim 170 scholen en onderwijs-

organisaties hebben inmiddels een

petitie ondertekend, die binnenkort

wordt aangeboden aan minister Rita

Verdonk van Vreemdelingenzaken en

Integratie en haar collega Maria van

der Hoeven van Onderwijs.

De scholen maken zich zorgen over leer-

lingen met een asielzoekerstatus, die drei-

gen te worden teruggestuurd naar het land

van herkomst. Veel van deze leerlingen zijn

hier al vijf jaar of langer. Als ze dan nog

worden uitgezet, kunnen ze hun opleiding

vaak niet afmaken omdat er in het land

van herkomst helemaal geen onderwijs of

voor meisjes geen onderwijs is. 

“Daarmee kunnen wij onze opdracht om

leerlingen een diploma te laten behalen en

een toekomstperspectief te bieden, niet

waarmaken”, zeggen de scholen in de

petitie. Zij vragen de ministers om alle

leerlingen die al voor 1 april 2001 in

Nederland verbleven, de kans te geven

hun school in Nederland af te maken. “Als

ze die opleiding af hebben gemaakt, kun-

nen ze ook veel meer voor hun land van

herkomst betekenen”, staat in de petitie.

En: “Je mag een kind dat bezig is te bou-

wen aan zijn toekomst, die toekomst toch

niet ontnemen?”

Het initiatief voor de actie is genomen

door Fred Kulik van de centrale directie
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zijn rector Leon de Rond van scholenge-

meenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom,

algemeen directeur Freek van Reeven van

OPO Dordrecht en directieleden Ruud

Pollmann en Leendert van der Deijl van

het Strabrecht College in Geldrop. 

Alle leden van VOS/ABB hebben het jaar-

verslag inmiddels ontvangen.

Informatie: Jan Scholten, 0348-405235,

jscholten@vosabb.nl 


Cursus Intermediair Agressie en
Geweld

Het Vervangingsfonds (Vf) biedt gra-

tis de cursus Intermediair Agressie

en Geweld aan. De cursus is bedoeld

voor werknemers die een centrale rol

spelen in het anti-agressiebeleid van

de school.
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Jaarverslag VOS/ABB over 2005



van het Etty Hillesum Lyceum, omdat die

school 29 van dit soort asielzoekersleer-

lingen heeft. Uit de reacties die hij ontving

van andere scholen, maakt hij op dat het

in totaal om zeker 400 asielzoekerskinde-

ren gaat die langer dan vijf jaar in Neder-

land zijn. Hij benadrukt dat deze proble-

men niet te vergelijken zijn met die van

Taïda Pasic. Zij was illegaal naar Neder-

land teruggekomen om haar school af te

maken, terwijl de kinderen waar Kulik voor

opkomt, nog wachten op erkenning van

hun asielaanvraag.

VOS/ABB heeft de petitie ondertekend. In

dit bericht op www.vosabb.nl (dossier:

School en omgeving) staat een link naar

de petitie.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Twintig gezonde kantines 
genomineerd 

Het Voedingscentrum heeft twintig

scholen geselecteerd die elk 1000

euro krijgen om plannen voor een

gezonde schoolkantine te realiseren.

Uiteindelijk zullen twee winnaars

worden gekozen. Die krijgen elk

10.000 euro.

Met de Stimuleringsprijs Gezonde

Schoolkantine wil het Voedingscentrum

scholen uitdagen om de strijd tegen over-

gewicht bij kinderen en jongeren op cre-

atieve wijze aan te gaan. Uit de inzendin-

gen blijkt dat scholen verder kijken dan de

kantine, meldt het Voedingscentrum. Zij

willen leerlingen, ouders en de omgeving

betrekken bij het beleid. 

Ook zijn er scholen die in de lessen een

gezonde leefstijl meer aan bod laten

komen. Opvallend is dat er allerlei type

scholen hebben meegedaan. Het Voe-

dingscentrum is blij dat er een brede

belangstelling bij scholen is voor het

onderwerp. De prijs is een initiatief van de

ministeries van OCW, VWS, LNV en

VROM.

Meer informatie op 

www.voedingscentrum.nl 


Digitaal overdrachtsdossier
gecertificeerd

De vereniging Digitaal Overdrachts-

dossier (DOD) heeft de digitale over-

dracht van leerlinggegevens tussen

administratieve systemen met suc-

ces gerealiseerd. Dat gebeurde in

nauwe samenwerking met de leve-

ranciers van leerlinginformatiesyste-

men voor het basis- en voortgezet

onderwijs, die DOD-gecertificeerd

zijn.

Aan de hand van criteria van de Stuur-

groepen WSNS+ en Kwaliteit van de leer-

lingenzorg in het vmbo & praktijkonder-

wijs heeft een onafhankelijk extern

deskundige een uitvoerig testprotocol uit-

gevoerd. Met het uitreiken van deze certi-

ficaten wordt een belangrijke stap gezet

in het betrouwbaar en probleemloos digi-

taal overdragen van leerlinggegevens tus-

sen de administratieve systemen van

scholen. 

Het opstellen en overdragen van het

onderwijskundig rapport wordt hierdoor in

hoge mate geautomatiseerd. De over-

dracht van leerlinggegevens wordt daar-

mee makkelijker en betrouwbaarder en

blijft binnen de regels van de Wet

bescherming persoonsgegevens. Meer op

www.vdod.nl. 

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-

405226, hkeesenberg@vosabb.nl  


Pilot met veiligheidsmanage-
mentsysteem

Tien scholen voor voortgezet onder-

wijs kunnen vanaf het begin van het

komende schooljaar met een nieuw

veiligheidsmanagementsysteem wer-

ken. Het systeem wordt nu nog ont-

wikkeld. 

Met het veiligheidsmanagementsysteem

kunnen scholen op eenvoudige wijze een

goed veiligheidsbeleid opzetten. Het sys-

teem gaat uit van de specifieke risico’s

binnen het voortgezet onderwijs. De hui-

dige veiligheidssituatie kan op verschillen-

de onderdelen in kaart worden gebracht

om de situatie te verbeteren.  

Het systeem wordt ontwikkeld door Con-

sument en Veiligheid in samenwerking

met verschillende organisaties, waaronder

VOS/ABB.  Vanaf week 36 kunnen tien

vo-scholen aan de pilot van het systeem

meedoen. De deelnemende scholen krij-

gen onder meer een veiligheidsbezoek

door Consument en Veiligheid.

Uitgebreide informatie staat in de rechter-

kolom naast dit bericht op www.vosabb.nl

(dossier: Veiligheid).

Informatie: Merei Lugtenberg, 020-

5114511, mlugtenberg@veiligheid.nl of

Gertjan van Midden, 0348-405225, 

gvanmidden@vosabb.nl 
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VOS/ABB-congres

identiteit en imago

met trendwatcher 
Adjiedj Bakas

16 november Utrecht


Seminar: onderwijs voor de 
toekomst

School voor de Toekomst organiseert

op donderdagmiddag 22 juni een

seminar over het onderwijs in de toe-

komst, onder het motto: ‘onderwijs

voor de toekomst kan nu!’ Aanleiding

voor het seminar is de publicatie van

het boek ‘De J4-strategie’ van Ton

van der Moolen.

In zijn boek beschrijft Van der Moolen een

nieuw onderwijssysteem waarin de leer-

ling en de onderwijspraktijk echt centraal

staan. J4 staat voor just in time, just

enough, just for you, just satisfaction.

Onderwijsspecialisten onder wie de hoog-

leraren Monique Boekaerts en Joseph

W.M. Kessels verlenen hun medewerking

aan dit seminar. Daarnaast spreken alge-

meen directeur Coen Free van het Koning

Willem I College in Den Bosch en Ton van

der Moolen zelf. Deelnemers krijgen zijn

boek uitgereikt.

Seminar ‘Onderwijs voor de toekomst kan

nu’, donderdag 22 juni 13.30-17.30 uur.

Meer informatie op www.svdt.nl


Verwarring door brief UWV

Een brief van het UWV heeft voor

verwarring gezorgd onder schoolbe-

sturen. Deze brief van 10 mei, met als

onderwerp ‘Wijziging op het gebied

van reïntegratie’, was alleen bestemd

voor het Participatiefonds (Pf), maar

is per abuis ook aan alle schoolbe-

sturen verzonden. 

Schoolbesturen kregen uit de brief de

indruk dat zij tegenwoordig zelf allerlei

activiteiten moeten ondernemen voor de

reïntegratie van hun (voormalig) medewer-

kers. Dat is echter niet het geval. Het Pf

voert deze taak nog steeds uit. Schoolbe-

sturen hoeven niets te doen met deze

brief.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl
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