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Een andere suggestie is een ondersteu-

ningspunt te creëren waar ouders met al

hun vragen terechtkunnen. ‘Nu zijn er tig

mogelijkheden waartoe ouders zich kun-

nen wenden.’ Ze zouden moeten kunnen

terugvallen op een case manager die hen

door het systeem loodst. 

Het was de eerste keer dat drie leden-

commissies zich met elkaar over een

onderwerp bogen. Suggesties die deze

dag naar voren kwamen, worden meege-

nomen naar de minister. Van der Hoeven

zal in september met concrete voorstellen

komen ten aanzien van de herijking van

het zorgsysteem. Voor deze herijking zijn

onlangs vijf werkgroepen opgericht en

een overleggroep met de naam ‘Organi-

satie van de zorg’. Meer hierover staat op

www.vosabb.nl onder het kopje ‘Meer

nieuws’.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl
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Ledencommissies buigen zich over zorg
De VOS/ABB-ledencommissies po,

vo en wec hebben zich op 19 april

met elkaar gebogen over de herijking

van de zorg. De commissieleden

waren bijeen in conferentiecentrum

Woudschoten in Zeist. Belangrijke

conclusie is om zoveel mogelijk in de

regio de zaken rondom zorgleerlin-

gen kort en bondig te regelen. 

Overregulering en onduidelijkheid over

verantwoordelijkheid en sturing zijn de

aanleiding om opnieuw te bekijken hoe 

de zaken rondom zorgleerlingen beter

kunnen worden geregeld. Niet alleen voor

de school, maar ook voor de ouders. ‘Zij

worstelen zich door een woud van rege-

lingen’, zegt Henk Keesenberg, beleids-

medewerker van VOS/ABB. ‘Voor de

gemiddelde ouder is het één brij’, wordt

ook geconstateerd in de werkgroepen.

Scholen moeten een helder zorgprofiel

neerzetten dat voor ouders te begrijpen

is. 
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De commissieleden bij het conferentiecentrum in Zeist




Agressieve ouders vormen 
probleem

Ruim een kwart van de basisscholen

heeft te maken met agressie van

ouders. In het voortgezet onderwijs

heeft meer dan de helft van de 

scholen met dit probleem te kampen.

Dat staat in het Onderwijsverslag

2003-2004 van van de Inspectie voor

het Onderwijs.

Het primair onderwijs heeft over het alge-

meen dus minder last van agressieve

ouders dan het voortgezet onderwijs. 

Van de basisscholen heeft 29% ermee te

maken. In het schooljaar 2002-2003 was

dat 27%. Er is dus sprake van een lichte

stijging. In het speciaal basisonderwijs is

de situatie met 46% zorgwekkender. 

Hier is een vergelijking met het school-

jaar 2002-2003 niet mogelijk, omdat de

inspectie afgelopen schooljaar pas voor

het eerst in het speciaal basisonderwijs

de agressie van ouders onder de loep

nam.

In het voortgezet onderwijs is opmerkelijk

dat bij havo en vwo min of meer een ver-

dubbeling te zien is. Bij vwo heeft 33%

van de scholen minimaal enkele keren per

jaar te maken met ouders die schelden,

pesten, chanteren, beledigen of bedrei-

gen. Dat was 16%. Havo laat een stijging

zien van 22 naar 44%. Vmbo spant met

55% nog steeds de kroon, maar dat liet in

het schooljaar 2002-2003 al een percen-

tage van 53 zien.

Het Onderwijsverslag komt ook met posi-

tief nieuws. Zo blijkt dat het Nederlandse

onderwijs goed scoort in een internatio-

nale vergelijking. Dat is met name het

geval bij begrijpend lezen, Engels en de

exacte vakken. Uit eerder onderzoek

bleek al dat de gemiddelde 15-jarige

Nederlandse scholier opmerkelijk goed

presteert met wiskunde. Ook blijkt het

Nederlandse onderwijs goed te scoren als

wordt gekeken naar de afstemming op de

verschillen tussen leerlingen. Nederland

doet het wat dit betreft beter dan Vlaan-

deren en Duitsland. 

Ook op het gebied van kwaliteitszorg ziet

de inspectie positieve ontwikkelingen.

Bijna de helft van de basisscholen en

bijna tweederde van de scholen voor

voortgezet onderwijs heeft goede proce-

dures voor kwaliteitszorg. 

Het Onderwijsverslag 2003-2004 staat op

www.onderwijsinspectie.nl.


Actieweek openbaar onderwijs

De informatie- en advieslijn 0800

5010 van de Vereniging Openbaar

Onderwijs (VOO) organiseert in 

mei een actieweek. Ouders wordt

gevraagd te melden wat goed gaat

op school.

De actieweek volgt op de publicatie van

Het Onderwijsblad van de AOb over de

daling van het leerlingenaantal in het

openbaar onderwijs. Een goede analyse

van de cijfers, die zowel VOS/ABB als de

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

heeft uitgevoerd, wijst uit dat de daling

vooral het gevolg is van de sluiting van

asielzoekerscentra. De oorzaak ligt niet in

de vermeende voorkeur van de gemiddel-

de ouder voor het bijzonder onderwijs,

zoals de media op basis van het artikel

suggereerden.

De actieweek van 23 tot 29 mei is bedoeld

om het openbaar onderwijs positief op de

kaart te zetten. VOO benadrukt dat het

initiatief hiertoe al was genomen voordat

Het Onderwijsblad met de cijfers naar

buiten was gekomen. Schoolleiders zijn 

al door VOO geïnformeerd over de actie-

week. De uitkomst ervan gaat naar de

media. Ook het onderwijsmagazine

Inzicht zal erover publiceren, meldt 

VOO.

De gratis informatie- en advieslijn 

0800 5010 is op schooldagen bereikbaar

van 10.00 tot 15.00 uur.


Regelingen ambulante 
begeleiding

De bekostigingsregels van de ver-

schillende soorten ambulante bege-

leiding zijn bekend. Het gaat hierbij

om de Rugzak Ambulante Begeleiding

(RAB), Terugplaatsing Ambulante

Begeleiding (TAB) en Preventieve

Ambulante Begeleiding (PAB).

Voor RAB geldt dat vanaf 1 augustus alle

middelen via het meldformulier van het

regulier onderwijs gaan lopen. Voor alle

leerlingen die RAB krijgen, ontvangt de

school ook de middelen, zonder rekening

te hoeven houden met de teldata. De

zogenoemde T-1-systematiek verdwijnt

dus voor RAB.

De TAB-regeling blijft zoals die was, dus

via het telformulier en de T-1-systema-

tiek. Voor PAB geldt dat voor een aantal

schoolsoorten al in de beleidsregel van 

7 juli 2004 het bedrag was aangegeven.

Voor overige scholen was een regeling

afgesproken die vanwege teltechnische

redenen niet uitvoerbaar is. Na uitvoerige

berekeningen zijn nieuwe criteria vast-

gesteld. Deze staan in een tabel op
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www.vosabb.nl. Daar staat ook meer

informatie over dit onderwerp.

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Handreiking Wsns en oab

De eerste handreiking uit de serie

‘Wsns en oab in samenhang’ is uit-

gekomen. Dit eerste deel heeft de

titel ‘2 kanten van 1 medaille’ mee-

gekregen.

De handreiking is bedoeld om scholen 

te ondersteunen bij het verbeteren van 

de samenhang tussen Weer samen naar

school (Wsns) en het onderwijsachter-

standenbeleid (oab). Het eerste deel uit

de serie geeft weer hoe de ontwikkelingen

in het oab hun weerslag hebben op de

school. Ook schetst de handreiking

beknopt de achtergronden van beide

beleidstrajecten. 

De eerste handreiking kost 9,70 euro per

10 exemplaren (inclusief portokosten) en

is te bestellen via www.lcowijzer.nl. 

U kunt de handreiking ook downloaden

van www.onderwijsachterstanden.nl. 

Informatie: Roel Weener, 

0348-405224, rweener@vosabb.nl


Zorg in en om School

Het project Zorg in en om de School

(ZioS) is van start gegaan. Het is een

initiatief van het ministerie van OCW

en de andere organisaties binnen de

Operatie Jong, het Interprovinciaal

Overleg (IPO) en de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG).

Doel van het project is dat in 2007 alle

scholen voor voortgezet onderwijs een

zorgadviesteam hebben en dat de teams

die er al zijn worden gestroomlijnd. 

ZioS is een van de twaalf thema’s van

Operatie Jong. Behalve voor het voort-

gezet onderwijs, is een dergelijke aanpak

ook gestart voor het primair en beroeps-

onderwijs.

Zorgadviesteam binnen de scholen moe-

ten jongeren beter kunnen helpen als zij

tegen problemen aanlopen. De teams

moeten een vangnet binnen de eigen

schoolomgeving bieden. De zorgadvies-

teams werken samen met de leerplicht-

ambtenaar, het (school)maatschappeklijk

werk, bureau Jeugdzorg, de Jeugd-

gezondheidszorg en de politie.

ZioS ondersteunt scholen, gemeenten 

en provincies bij het opzetten van zorg-

adviesteams en het verbeteren van de

samenwerking binnen deze teams. Het

project loopt tot juni 2007. Dan moet er

een sluitend en goed werkend netwerk

van zorg zijn voor alle scholen. 

Het project wordt uitgevoerd door het

onderwijsadviesbureau APS en het Lan-

delijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg

(LCOJ). VOS/ABB is betrokken bij ZioS in

het primair onderwijs.

Zie ook www.zios.nl.

Informatie over ZioS in het primair onder-

wijs: Bart van Kessel, 0348-405241,

bvankessel@vosabb.nl


Kwartaalmemo WSNS+ is uit

Het eerste Kwartaalmemo WSNS+

van dit jaar is uitgekomen. Zoals

gebruikelijk geeft het memo een

overzicht van de activiteiten die op

gebied van WSNS+ zijn uitgevoerd.

VOS/ABB was bij veel van die activi-

teiten nauw betrokken.

Het memo gaat onder meer in op de jaar-

lijkse driedaagse in Lunteren. Onder het

motto ‘Leren in Lunteren’ namen gedu-

rende de drie dagen in totaal 900 deel-
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Woensdag 18 mei discussiemiddag VOS/ABB

‘OVER DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS’

Onder leiding van Adjiedj Bakas

Met
Loek Hermans (MKB-Nederland) 

Ria Bronneman (Sociaal en Cultureel Planbureau) 
Wim Blok (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Kamerleden Jan de Vries (CDA) en Mariëtte Hamer (PvdA)

Meer op www.vosabb.nl



nemers kennis van velerlei ontwikkelingen

in het primair onderwijs. 

Er waren 90 workshops en trainingen

waarin de onderwijspraktijk centraal

stond.

Ook komt de conferentie Onderwijs

Anders aan de orde in het Kwartaalmemo.

Deze bijeenkomst in Zwolle stond in het

teken van een andere inrichting van het

onderwijs, zowel in pedagogisch als

didactisch opzicht. De andere onder-

werpen in het memo zijn WSNS en OAB,

WSNS Plus en de herijking van de zorg en

het nieuwe activiteitenplan. 

Informatie: Roel Weener, 0348-405224,

info@wsnsplus.nl

Het Kwartaalmemo staat op

www.vosabb.nl.


Conferentie Taal-Lezen

Het thema van de negende conferentie

Taal-Lezen Speciaal van het Kennis-

centrum Onderwijsleerproblemen is

‘Dyslexie een doorlopende zorg!’ 

Op 20 mei is de conferentie in Roer-

mond en op 3 juni in Ede.

Met het verschijnen van het Protocol

Leesproblemen en Dyslexie voor groep 

5-8 en het Protocol Dyslexie Voortgezet

Onderwijs is een doorgaande lijn gereali-

seerd in de begeleiding van leerlingen met

ernstige lees- en of spellingproblemen 

in het primair- en voortgezet onderwijs.

Met behulp van deze protocollen kunnen

scholen hun aanbod aan leerlingen met

lees- en spellingproblemen in kaart bren-

gen en waar nodig uitbreiden en/of ver-

beteren. Het verschijnen van beide proto-

collen is de aanleiding tot de keuze van

het thema van de conferentie. 

De beide conferenties worden ingeleid

met een centrale lezing door de auteurs

van de twee protocollen. Ook zijn er

workshops en lezingen. Daarnaast kunt u

kennisnemen van praktijkvoorbeelden van

de begeleiding van dyslectische leerlingen

op verschillende scholen. De conferentie

op 20 mei in Roermond is in Theaterhotel

De Oranjerie. De locatie op 3 juni in Ede is

De Reehorst. 

Meer informatie op www.vosabb.nl onder

het kopje ‘Agenda’.


Nieuwsbrief techniek 
basisonderwijs

Het Programmabureau Verbreding

Techniek in het Basisonderwijs (VTB)

heeft onlangs zijn eerste nieuwsbrief

uitgebracht. De nieuwsbrief is voor

alle aangesloten basisscholen, maar

ook voor de scholen die tot nu toe

zijn afgewezen om aan het project

deel te nemen en voor andere geïnte-

resseerden.

Basisscholen kunnen via het Programma-

bureau VTB elk 12.000 euro krijgen om

voor een periode van drie jaar techniek te

integreren in hun onderwijsvisie, organi-

satie en programma’s. Het geld is onder

meer bedoeld om leerkrachten vrij te

roosteren voor ontwikkelingstaken en

voor de aanschaf van lesmaterialen.

Tot nu toe zijn 500 scholen aan de slag

gegaan. Honderden andere tonen belang-

stelling voor het project. Het is de bedoe-

ling tot 2010 in totaal 2500 scholen finan-

cieel in staat te stellen om ten aanzien van

techniek een flinke stap voorwaarts te

maken.

De eerste nieuwsbrief staat op

www.vosabb.nl.

Meer informatie op

www.programmavtb.nl.


Aanmelden voor Veilige 
Schoolprijs

Het Centrum voor School en Veilig-

heid (CSV) is op zoek naar scholen

die actief werken aan veiligheid. Het

CSV denkt daarbij aan activiteiten

waarbij leerlingen zelf actief betrok-

ken zijn en waarvan andere scholen
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JAARVERSLAG VOS/ABB 
BLIKT TERUG ÈN VOORUIT

Met interviews met opinion leaders uit onderwijs, 
wetenschap, bedrijfsleven en journalistiek

Het jaarverslag is deze week aan u toegestuurd



kunnen leren. Scholen kunnen zich

aanmelden tot 31 mei.

De scholen die zich aanmelden bij het

CSV maken kans op de Veilige School-

prijs, die in september wordt uitgereikt. 

Er zijn twee prijzen: één voor het primair

en één voor het voortgezet onderwijs. De

kernvraag is hoe scholen veiliger gemaakt

kunnen worden.

De prijs gaat naar twee scholen die

onderscheidend en vernieuwend bezig

zijn. De jury let onder meer op de betrok-

kenheid van de leerlingen bij veiligheid, de

zichtbare effecten van het beleid en hoe

scholen van elkaar kunnen leren. De twee

winnaars krijgen elk 3000 euro en een

kunstwerk.

Aanmelden via www.veiligeschoolprijs.nl

tot 31 mei aanstaande.


Richtlijnen jaarverslag PO 
en (V)SO 

De minister van OCW heeft nadere

richtlijnen bekendgemaakt voor het

jaarverslag. Voor de pilotscholen

geldt dat zij al over het kalenderjaar

2005 verplicht zijn een financieel

jaarverslag in te leveren. De overige

besturen zijn verplicht uitsluitend het

onderdeel beleggen en belenen aan

te leveren.

Door invoering van de wetswijziging over

het jaarverslag was enige verwarring ont-

staan wat met betrekking tot de jaarcijfers

nu wel en niet verplicht was in het boek-

jaar 2005 aan te leveren.

Het invoeren van het jaarverslag gebeurt

voordat in het primair onderwijs de lump-

sumbekostiging wordt ingevoerd. Onder-

deel van het jaarverslag is de jaarreke-

ning, het cijfermatige deel van het

jaarverslag. De jaarrekening dient elektro-

nisch aan het ministerie te worden vers-

trekt. Deze verplichting geldt vanaf het

boekjaar 2006.

Voor de deelnemers aan de pilotgroepen

gelden tot aan de invoering van de lump-

sumbekostiging andere voorschriften. Zij

dienen al vanaf het boekjaar 2005 de cij-

fers elektronisch aan te leveren. Een uit-

zondering is gemaakt voor het onderdeel

beleggen en belenen. Deze onderdelen

zijn voor het boekjaar 2005 ook voor de

andere schoolbesturen verplicht en die-

nen als bijlagen bij de AVR 2005 aangele-

verd te worden.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl
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Stichting Culemborgs Openbaar Primair Onderwijs 

Het openbaar onderwijs in Culemborg is verzelfstandigd in een stichting waaronder 6 
scholen ressorteren. De St.Copo is een jonge, dynamische organisatie met perspectief: 
een breed en gevarieerd aanbod van onderwijsconcepten, goede begeleiding, veel 
individuele scholingsmogelijkheden, een mobiliteits- en fietsplan. Wonen en werken  

       in het natuurrijke, Culemborgse rivierengebied is zonder meer bijzonder aantrekkelijk!   

Voor de openbare Jenaplanschool ‘‘t Praathuis’ zoeken wij per augustus 2005 een enthousiaste 
en gemotiveerde 

           schoolleider m/v  (0,8 / 1,0 fte)

Jenaplanschool ‘t Praathuis telt 260 leer-
lingen en staat in de nieuwe eco-wijk Lanx-
meer in Culemborg, 2 min. lopen vanaf het 
NS-station. Een leef- en werkgemeenschap, 
waarin kinderen worden begeleid zich te 
vormen tot kritische en zelfstandig denkende 
mensen die zich verantwoordelijk voelen voor 
anderen en hun omgeving. Het team bestaat 
uit 25 professionals die binnen het Jenaplan-
concept staan voor visie en beleid; communi-
catie; organisatie en structuur; veiligheid en 
vertrouwen. Ervarings- en ontwikkelingsge-
richt en wereldoriënterend onderwijs zijn 
belangrijke kwaliteitscriteria. 

Wij zoeken een schoolleider, die: 
-  vanuit een sterke, persoonlijke leiderschapsstijl
   op duidelijke, consequente wijze leiding geeft 
   en met het team de onderwijskundige koers 
   bepaalt en vasthoudt; 
-  communicatief en open is naar ouders en team, 
   maar ook representatief en pr-gevoelig is; 
-  durf en elan heeft en knopen kan doorhakken;
-  visie heeft op zorg en kwaliteitsbewaking en  
   hier in de praktijk vorm aan kan geven;  
-  de 2-jarige post-hbo schoolleiderscursus 
   heeft gevolgd of bereid is deze te volgen. 
Ervaring met Jenaplanonderwijs strekt tot 
aanbeveling.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

SOLLICITATIES, voorzien van een duidelijk c.v., vóór 18 mei 2005 richten aan: St. Copo, t.a.v. 
dhr.L.Ph.M.Krajenbrink, algemeen directeur, Postmastraat 33, 4105 DW Culemborg. Per e-mail: 
stichting@copo-culemborg.nl. Inlichtingen over de functie en de profielschets schoolleider kunnen 
worden verkregen bij het Copo-kantoor, 0345-532343 of 06-51230910, www.copo-culemborg.nl
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