
kinderen die geen schoolonderwijs vol-

gen.

* Een duidelijkere procedure voor het aan-

merken van een particuliere school als

school waar een jongere de leerplicht

kan vervullen.

* Begrenzing van de mogelijkheid van ver-

lof wegens religieuze feestdagen.

* Verantwoordingsplicht bij een beroep op

verlof wegens ziekte.

* Inschrijving op een school in het buiten-

land beperken tot België en Duitsland.

Om inzicht te krijgen in de gebreken van

de leerplichtwet, had de minister vorig

jaar aan Ingrado gevraagd onderzoek te

doen. 

Eerst werd een Knelpuntennota Leer-

plichtwet 1969 opgesteld, die Ingrado

afgelopen augustus met de minister

besprak. Deze nota gaf een opsomming

van knelpunten. Het voorstel voor een

nieuwe Leerplichtwet 2007 is het vervolg

hierop. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

In dit nummer


Technisch onderwijsassistent

Functie schaal 8 in FUWA VO

Pagina 2


Bruto-nettotraject veranderd

Door maatregelen 1 januari

Pagina 2


Ziekteverzuim blijft dalen

Cao-doelstellingen gehaald

Pagina 2

Conferenties Onderbouw-VO / 3

Advies: methoden beter toetsen / 3

Informatieve dvd over dyslexie / 3

Websitebezoek blijft toenemen / 4

Bijeenkomst schoolleiders / 4

Kernthema Good Governance / 4

Bijlage: 
Kernthema Good Governance

De vereniging voor leerplicht en

RMC, Ingrado, heeft een voorstel

voor een nieuwe leerplichtwet aan-

geboden aan minister Maria van der

Hoeven van Onderwijs.

In het voorstel wordt gepleit voor handha-

ving van de leerplicht voor alle jongeren die

nog geen startkwalificatie hebben. Deze

kwalificerende leerplicht tot 18 jaar moet in

de plaats komen van de partiële leerplicht. 

Hieronder de belangrijkste punten uit het

voorstel:

* Naast de huidige schoolbezoekplicht

komt een verplichting tot deelname aan

onderwijs dat voor de jongere het meest

geschikt is.

* Een meer eenduidige aanwijzing van

verantwoordelijken.

* Verruiming van de mogelijkheid tot ver-

vulling van de leerplicht via vervangende

vormen van onderwijs.

* Afwikkeling van geschillen via de

bestuursrechter in plaats van de straf-

rechter.

* Inspectietoezicht op het onderwijs aan
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Technische onderwijsassistent
schaal 8

Het Werkgeversverbond Voortgezet

Onderwijs (WVO) en de vakcentrales

hebben als CAO-VO-partijen op ver-

zoek van het veld besloten een func-

tie technisch onderwijsassistent

schaal 8 toe te voegen aan het voor-

beeldmateriaal in FUWA VO.

Het voorbeeldmateriaal van FUWA-VO

2002 bevat een aantal onderwijsassiste-

rende functies, onder meer de technisch

onderwijsassistent schaal 6, technisch

onderwijsassistent schaal 7 en de theorie-

en praktijkinstructeur schaal 9. 

Deze reeks bevat geen onderwijsassiste-

rende functie in schaal 8. Hoewel het sy-

steem FUWA-VO 2002 scholen de moge-

lijkheid biedt om zelf een functie te

ontwikkelen op het niveau van schaal 8, is

besloten een schaal-8-functie toe te voe-

gen aan het voorbeeldmateriaal. 

Deze nieuwe functie technisch onderwijs-

assistent/instructeur is beschreven en

gewaardeerd en heeft de status van voor-

beeldfunctie FUWA-VO 2002. De functie

is te plaatsen in een reeks technisch

onderwijsassistent schaal 7, technisch

onderwijsassistent/instructeur schaal 8 en

instructeur schaal 9. 

De nieuwe voorbeeldfuncties kunt u

downloaden uit de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl 

(dossier: personeelsbeleid). 

De CAO-VO-partijen benadrukken dat

deze nieuwe reeks functies niet in de

plaats komt van de huidige voorbeeld-

functies.

Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255,

sschouten@vosabb.nl 


Veranderingen in 
bruto-nettotraject 

Sinds 1 januari is door een aantal

maatregelen het bruto-nettotraject

veranderd. Dit traject bepaalt op

basis van het brutomaandsalaris het

nettomaandsalaris.

De volgende maatregelen zijn van invloed: 

* Wijzigingen in premies ABP en vut-fonds

* Wet administratieve lastenverlichting en

vereenvoudiging in sociale verzekerings-

wetten (Walvis)

* Invoering van de Zorgverzekeringswet

* Cao-sector onderwijs 2005-2007 (publi-

catie 15 december 2005)

Ook is met ingang van 1 januari 2006 het

bedrag per gereisde kilometer voor de

eerste 10.000 km bij dienstreizen ver-

hoogd van 18 naar 19 eurocent.

In de rechterkolom naast dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: werkgeversza-

ken) treft u  op basis van de nieuwe situ-

atie een berekening van het bruto-netto-

traject aan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Ziekteverzuim blijft dalen

Het ziekteverzuim in het onderwijs

blijft dalen. Dat blijkt uit de definitie-

ve cijfers over 2004 en de trendcijfers

over het eerste halfjaar van 2005.

Minister Van der Hoeven heeft de cij-

fers naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het ziekteverzuim in het basis-, speciaal

en voortgezet onderwijs is in 2004

gedaald naar respectievelijk 6,5, 7,2 en

5,6%. De daling is wel iets aan het afvlak-

ken, waardoor een einde is gekomen aan

een periode van forse daling. De doelstel-

ling voor terugdringing van het ziektever-

zuim, die was opgenomen in de onder-

wijs-cao uit 2003, is gehaald. Dat doel

was daling van het verzuim met 1% in het

basisonderwijs en 0,5% voor het speciaal

en voortgezet onderwijs ten opzichte van

2002. 

In haar brief aan de Tweede Kamer maakt

de minister ook melding van een andere

berekening van het verzuimpercentage als

het lange verzuim bij een jaar wordt afge-

kapt. Dit betekent een extra daling van

0,7% voor het basisonderwijs en 0,4%

voor het voortgezet onderwijs. Verder is er

sprake van een lichte daling van de mel-

dingsfrequentie in het speciaal en het

voortgezet onderwijs. 

De trendcijfers laten zien dat het licht

dalende ziekteverzuim ook in het eerste

half jaar van 2005 voor het primair onder-

wijs voortzet. Voor het onderwijsgevend

personeel in het voortgezet onderwijs is

er in het eerste halfjaar van 2005 sprake

van een stabilisering. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl 
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om de week op woensdag

online alle laatste ontwikkelingen

aanmelden via www.vosabb.nl 

(ledenservice, abonnementen)




Voorjaarsconferenties 
Onderbouw-VO

Onder de titel ‘Werk in uitvoering!’

organiseert Onderbouw-VO in april

op drie plaatsen de jaarlijkse voor-

jaarsconferenties. Aan de orde

komen praktische onderwerpen

waarmee docenten, team- en school-

leiders te maken hebben bij de ont-

wikkeling van de nieuwe onderbouw

in het voortgezet onderwijs.

De conferenties vinden plaats op 13, 18

en 24 april in respectievelijk Zwolle,

Amsterdam en Veldhoven. Inschrijven

voor de conferentie is mogelijk van 

1 februari tot 1 maart via de website

www.onderbouw-vo.nl. Alle vo-scholen

met een onderbouw krijgen per post een

uitnodiging of hebben die op de verschij-

ningsdatum van deze nieuwsbrief al ont-

vangen.  

De bijeenkomsten worden om 10 uur 

geopend met een debat. Verder staan er

workshops, lezingen en presentaties op

het programma. Uiteraard is er ook ruim

de gelegenheid om ervaringen uit te wis-

selen met collega’s. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl 


Methoden toetsen op 
werkzaamheid

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 onderwijsmetho-

den in elk geval geen ongewenste neven-

effecten hebben, vervolgt de raad. Op het

gebied van voor- en vroegschoolse edu-

catie en van het taalonderwijs aan jonge

kinderen 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.


Informatieve dvd over dyslexie

In het kader van het Masterplan Dys-

lexie is een informatieve dvd ontwik-

keld voor ouders en iedereen die

werkt in het primair of voortgezet

onderwijs. Op de dvd ‘Hoezo Dys-

lexie?’ komen kinderen, ouders, lera-

ren, bekende Nederlanders en des-

kundigen aan het woord. 

De dvd bevat drie films . Zij tonen wat

dyslexie is en benadrukken het belang

van tijdige herkenning. Iedere film geeft

inzicht in een gerichte aanpak, zowel thuis

als op school, die ervoor zorgt dat dys-

lexie geen belemmering hoeft te zijn voor

een volwaardige ontwikkeling. 

De dvd kost € 17,50 (inclusief btw en ver-

zendkosten) en kan worden besteld via

www.lcowijzer.nl. 

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807,

aschipper@vosabb.nl 
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Workshops voorjaar 2006

medezeggenschap, schoolorganisatie

leidinggeven, cultuurverandering

resultaatgericht werken, 

schaalvergroting

personeelsbeleid, kwaliteit, 

functiebouwwerk 

zie www.vosabbconsulting.nl

Regiobijeenkomsten
VOS/ABB

31 januari Arnhem

1 februari Assen

7 februari Woerden

8 februari Papendrecht

Zie www.vosabb.nl 

(dossier: bestuur & management)




Websitebezoek blijft toenemen

Het aantal bezoekers van de

VOS/ABB-website is in 2005 met 13%

gestegen. Dit blijkt uit de webstatis-

tieken over het afgelopen jaar. In

totaal werd de site 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

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.

De webstatistieken en een toelichting

daarop staan in de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl 

(rubriek: nieuws).

Informatie: Lukas Spee, 0348-404806,

lspee@vosabb.nl 


Bijeenkomst beginnende
schoolleiders

VOS/ABB nodigt beginnende school-

leiders in het vo uit voor een rondeta-

felgesprek op donderdag 9 februari

in het kantoor in Woerden. 

De doelgroep bestaat uit schoolleiders

die voor het eerst verantwoordelijkheid

dragen voor een school, voor het eerst

werkzaam zijn voor een school voor

voortgezet onderwijs of voor het eerst te

maken hebben met de gemeente als

bevoegd gezag. 

Doel van het rondetafelgesprek is om

ervaringen uit te wisselen. Deskundigen

van VOS/ABB kunnen op een aantal pun-

ten informatie verstrekken, bijvoorbeeld

over de rol van de schoolleider ten

opzichte van de gemeente, de relatie met

de medezeggenschapsraad en huisves-

tingszaken. 

Deelnemers kunnen ook andere onder-

werpen aandragen. Deelname is gratis.

Aanmelden kan bij Betty Smits-van Sons-

beek. Het gesprek is van 14 tot 16 uur en

wordt afgesloten met een hapje en een

drankje. Inmiddels is gebleken dat de bij-

eenkomst behoorlijke belangstelling trekt.

Er is nog plaats, maar het is aan te raden

u snel op te geven. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Kernthema Good Governance

Het tweede nummer van de uitgave

Kernthema Good Governance is bij-

gevoegd als aparte bijlage bij deze

nieuwsbrief. In dit nummer onder

meer een nadere toelichting op het

Raad van Toezicht-model én een

interview met Hans Dijkstal over de

beloning van bestuurders: ‘Laat je

niet gek maken’, is zijn boodschap. 

Ook in dit nummer: Bram Sluis, schoollei-

der van de RSG Enkhuizen, over het

belang van de code Goed Onderwijsbe-

stuur in de praktijk, een bezoek aan de

gemeente Alphen aan den Rijn, een hand-

reiking voor werving en selectie van

bestuurders en de laatste stand van

zaken met betrekking tot de code en de

beleidsnotitie Governance. 

Kernthema Good Governance is een 

uitgave van VOS/ABB.
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Colofon

Nieuwsbrief Voortgezet 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)
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