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Onderzoek naar voorbereidingen bso 
 
Het ministerie van OCW laat onderzoeken in hoeverre de basisscholen en hun besturen 
zich al hebben voorbereid op de plicht om per 1 augustus buitenschoolse opvang (bso) 
aan te bieden als de ouders daarom vragen. 
 
Het onderzoek heeft twee meetmomenten: begin maart en juni. Veel schoolleiders en 
besturen zullen via internet en telefoon geënquêteerd worden.  De vragen zullen onder 
meer ingaan op de voortgang van de organisatie, het verloop van de communicatie, de 
samenwerking met andere organisaties en mogelijke knelpunten. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: School en omgeving/Buitenschoolse opvang) 
kunt u doorklikken naar een uitgebreider artikel op de website van het ministerie van 
OCW. 
 
Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221, speterink@vosabb.nl  
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Houd regie bij opstellen jaarverslag! 
 
Vóór 1 juli 2007 moeten alle besturen in het primair onderwijs, alle 
samenwerkingsverbanden WSNS en alle REC’s hun jaarstukken over 2006 bij CFI 
inleveren. Dat zijn dus de jaarrekening inclusief het bestuursverslag over het gevoerde 
financiële beleid, de bijbehorende accountantsverklaringen en de elektronische 
jaarcijfers in EFJ. Alleen het EFJ inzenden is dus onvoldoende!  
 
Meestal zal het administratiekantoor de jaarstukken voor het bestuur opstellen en in 
concept ter goedkeuring aanbieden. Het bestuur is namelijk wettelijk verantwoordelijk 
voor tijdige en volledige inzending. Daarom is het belangrijk dat u de jaarstukken tijdig 
van uw administratiekantoor ontvangt, dus ruim voor 1 juli, zodat u voldoende tijd hebt 
om ze in uw bestuursvergadering te bespreken en vast te stellen.  
 
Met het tijdig opleveren en intern bespreken van het jaarverslag geeft u tevens inhoud 
aan de horizontale verantwoording. Volgens het informatierecht, zoals vastgelegd in de 
Wet medezeggenschap scholen (WMS) artikel 8, lid 2c dient u de (G)MR tijdig te 
voorzien van de jaarlijkse informatie over de financiële gang van zaken en de toelichting 
op het bestuursverslag. Ook als er een vertraging optreedt die te wijten is aan uw 
administratie(kantoor) (AK) of de accountant, dan nog blijft u als bestuur 
verantwoordelijk en wordt u uiteindelijk hierop aangesproken. Een vertraging kan ook 
optreden als het AK niet over alle stukken beschikt die nodig zijn voor het opstellen van 
de jaarrekening. VOS/ABB adviseert besturen daarom direct te reageren op een verzoek 
van uw AK om ontbrekende stukken aan te leveren, ook al hebt u die stukken naar uw 
mening al opgestuurd. 
 
Zorgt u er voor dat u de regie houdt en spreek met uw AK een tijdpad af, want op het 
niet (tijdig) inzenden staat de sanctie van opschorten van de bekostiging. Medio februari 
heeft CFI u geïnformeerd over de verplichte inzending van uw jaarstukken 2006.  
Naast de informatie die CFI u stuurde, ontving u rond 20 februari van het projectbureau 
lumpsum po een special rond het jaarverslag. Daarin kunt u meer over de tijdige 
inzending lezen. Daarbij is een enquêteformulier gevoegd met vragen naar de stand van 
zaken en eventuele problemen die u ontmoet om een tijdige inzending te kunnen 
realiseren. Wij verzoeken u met klem deze enquête in te vullen en terug te sturen naar 
het projectbureau. De enquête kan ook online worden ingevuld op 
www.lumpsumpo.nl/enquete.  
 
Als uit de resultaten blijkt dat er zich toch problemen voordoen met de tijdige inzending, 
dan gaat VOS/ABB  met het projectbureau na of er ondersteuningsmogelijkheden zijn. 
Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het dus belangrijk dat we op de hoogte zijn van 
de stand van zaken! 
 
Informatie: Géke Lexmond, tel. 0348-404815, glexmond@vosabb.nl  
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Enquête over maken van eerste jaarverslag 
 
Projectbureau lumpsum po houdt nauwgezet in de gaten hoe de eerste 
jaarverslaglegging in het primair onderwijs verloopt. Om hier goed zicht op te krijgen, 
houdt het projectbureau een enquête. 
 
Het doel van de monitoring is tweevoudig: 
 
* Mogelijke problemen tijdig signaleren en kijken of daar samen met de 
administratiekantoren iets aan kan worden gedaan; 
 
* Lering trekken voor volgend jaar en dat met u delen. 
 
U kunt de enquête snel en gemakkelijk online invullen. Het digitale enquêteformulier 
vindt u in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën/Lumpsum). Gevraagd wordt 
het formulier bij voorkeur voor 9 maart ingevuld toe te mailen.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Tweede ronde voorlichting WMS 
 
De nieuwe Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft voor scholen direct 
gevolgen. In maart en april wordt daarom in een tweede ronde voorlichting gegeven. Er 
zijn aparte programma's voor primair en voortgezet onderwijs. 
 
Op de informatiebijeenkomsten wordt eerst een kort overzicht van de WMS en zijn 
mogelijkheden gegeven. Daarna is er een (interactieve) demonstratie van het werken aan 
statuut en reglementen. Ook is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn bestemd voor deelnemers uit de 
medezeggenschapsraden, schoolleiding en schoolbesturen. Ze worden georganiseerd 
door het voorlichtingsproject WMS, opgezet door 18 organisaties waaronder VOS/ABB. 
 
De middagbijeenkomsten zijn van 15 tot 17 uur, de avondbijeenkomsten van 19 tot 21 
uur. De kosten bedragen 15 euro per persoon.  
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Data en plaatsen:                             
 
19 maart: Utrecht/Bunnik                          
20 maart: Den Haag 
28 maart: Ommen 
03 april: Groningen 
10 april: Heinkenszand 
11 april: Venlo 
12 april: Arnhem 
 
Er zijn twee parallelsessies in de middag en twee in de avond. Er wordt naar gestreefd 
om primair onderwijs en voortgezet onderwijs in aparte sessies informatie te geven. In 
beide gevallen wordt vooral ingegaan op scholen die deel uitmaken van een groter 
bestuur. De zogenoemde eenpitters in het primair onderwijs krijgen een eigen aanbod in 
samenwerking met het eenpittersplatform.  
 
U kunt zich aanmelden via dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & 
management/Medezeggenschap).   
 
 

Mogelijk extra VOS/ABB-bijeenkomsten WGA 
 
Ook de VOS/ABB-bijeenkomsten op donderdag 15 maart over het 
eigenrisicodragerschap en de WGA-regeling zijn volgeboekt. De deelnemers aan de 
eerste twee bijeenkomsten op donderdag 1 maart waren tevreden over de duidelijke 
inhoudelijke input. VOS/ABB krijgt nog steeds aanmeldingen binnen. Daarom wordt 
overwogen extra bijeenkomsten te organiseren.  
 
Op de bijeenkomsten wordt duidelijk gemaakt wat de kansen en de eventuele valkuilen 
zijn van het eigenrisicodragerschap. De deelnemers kunnen dan zelf beoordelen of het 
voor hen een optie is. Er wordt gewerkt met de feitelijke financiële gegevens van het 
bestuur. Deze kunnen worden ingevoerd in de WGA-rekentool van VOS/ABB en de 
premiemeter van Loyalis. Tevens wordt de arbo-thermometer gebruikt om de stand van 
het verzuim en re-integratiebeleid te meten.  
 
Op deze wijze kan snel een duidelijk beeld van de financiële kant van het 
eigenrisicodragerschap worden verkregen. Dat beeld kan worden afgezet tegen de 
bekostiging en de feitelijke vastgestelde UWV-premies. Dit kan worden vervolmaakt door 
de lopende en aankomende WGA-lasten in de vergelijking mee te nemen.   
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Mogelijk extra bijeenkomsten 
De bijeenkomsten op 15 maart zijn inmiddels vol. VOS/ABB krijgt verzoeken voor extra 
bijeenkomsten. Indien er voldoende vraag is voor een vijfde of eventueel een zesde 
bijeenkomst, dan zal VOS/ABB deze organiseren. Dus als er voor u geen plaats meer was 
tijdens de bijeenkomsten en u wilt er toch een bijwonen, geef dit dan aan ons door. Dat 
kunt u doen in het vakje 'opmerkingen' in het digitale aanmeldformulier bij dit bericht op 
www.vosabb.nl.  
 
Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl  
 
Rekenhulp voor verhalen van WGA-premie 
 
Nu de Belastingdienst alle premies op individueel werkgeversniveau heeft vastgesteld, 
krijgt VOS/ABB veel vragen over het verhalen van de WGA-premie op de werknemers. 
Daarom hebben wij een rekenhulp gemaakt, waarmee u op basis van uw beschikking 
van de Belastingdienst een aantal zaken op een rij kunt zetten om weloverwogen tot 
een beleidskeuze te komen. 
 
Wij meldden eerder dat er, uitgaande van het niveau van de bekostiging door OCW in 
2007, geen noodzaak is om tot verhaal over te gaan. Indien de vastgestelde 
gedifferentieerde WGA-premie boven de rekenpremie komt (0,75%) valt het vanuit 
financieel oogpunt te overwegen om toch tot verhaal over te gaan. Het advies luidt om in 
dat geval de middelen die u bijeenhaalt te investeren in beleid rondom preventie van 
ziekteverzuim en re-integratie. Ook kan het nuttig zijn om het geld te reserveren en 
indien nodig aan te wenden voor het in dienst houden van werknemers die minder dan 
35% arbeidsongeschikt zijn.  
 
De rekenhulp vindt u in de rechterkolom van dit artikel op www.vosabb.nl (dossier: 
werkgeverszaken). Houdt u uw gedifferentieerde WGA-premiebeschikking van de 
Belastingdienst bij de hand (pak voor de volledigheid ook de gedifferentieerde WAO-
beschikking erbij). Zo kunt binnen 1 minuut uitrekenen of het voor u nodig is om te gaan 
verhalen op uw werknemers en over wat voor bedrag het dan gaat. U hebt tevens inzicht 
in de verhouding tussen uw arbeidsongeschiktheidslasten en de bekostiging hiervan.  
 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft in haar arbeisvoorwaardenbeleid opgenomen 
dat de WGA-premie een volledige werkgeverspremie moet blijven. Dit zou betekenen dat 
het verhalen op het nettoloon van de werknemer niet meer zou mogen. Vooralsnog is 
hier geen sprake van. VOS/ABB houdt u op de hoogte indien er afspraken worden 
gemaakt tussen het ministerie van OCW, de centrales voor overheidspersoneel en 
eventueel de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO). 
 
Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl  
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1 maarttelling (Londo) bij groei formatie 
 
Als er op 1 maart 2007 sprake is van aanmerkelijke groei van het aantal leerlingen ten 
opzichte van de reguliere teldatum 1 oktober 2006, dan kan voor de materiële 
instandhouding een verzoek om aanpassing van de vergoeding plaatsvinden. Dit kan 
geschieden op grond van de 1 maarttelling.  
 
Een school heeft recht op toekenning van extra vergoeding als het aantal leerlingen op 1 
maart 2007 met ten minste 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte 1 oktober 2006, 
verhoogd met 3 procent van het aantal leerlingen op de laatstgenoemde datum. De 
uitkomst wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. 
 
Als een school bestaat uit een erkende hoofdvestiging en een of meer erkende 
nevenvestigingen, dan moet voor elke vestiging afzonderlijk een telformulier worden 
ingediend, dus ook voor vestigingen waar geen groei heeft plaatsgevonden. 
 
Voor de 1 maarttelling moet formulier CFI 57215 vóór 15 maart 2007 worden 
ingediend (zie www.cfi.nl). De berekening van de aanvullende bekostiging kan gemaakt 
worden in het programma ‘Groeiregeling onder lumpsum 2006-2007’.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl  
 
 

Functieongeschiktheid in BZA geregeld 
 
Het functieongeschikheidsadvies (FOA) is formeel geregeld via een wijziging van artikel 
20 van het 'Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en 
voortgezet onderwijs' (BZA). 
 
Tot nu toe was sprake van een overgangsfase in de FOA-procedure. In juli 2005 gaf het 
UWV te kennen dat het afgeven van een FOA-beschikking niet tot zijn kerntaken 
behoorde. Het was uiteindelijk wel bereid de FOA te continueren in het kader van de 
beoordeling door UWV aan het einde van het tweede ziektejaar van de geleverde re-
integratie-inspanningen via het re-integratieverslag. De beoordeling door UWV van het 
re-integratieverslag vormt zo gelijktijdig de beoordeling in het kader van het FOA. 
 
Via de claimbeoordeling bekijkt UWV tevens de arbeidsongeschiktheid van de 
werknemer. Het oordeel van UWV is voor de werkgever de basis om te beoordelen of er 
is voldaan aan de onderdelen a en b van artikel 20, tweede lid, BZA (ongeschiktheid 
voor eigen werk en geen herstel binnen 6 maanden mogelijk).  
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Met een positieve beschikking van UWV op de aanvraag van de WIA-uitkering is voldaan 
aan de ontslagvoorwaarden van artikel 20, tweede lid BZA, mits het ontslagbesluit 
binnen één jaar na de datum van de beschikking van UWV wordt genomen. 
 
Het Participatiefonds moet de reglementen nog aanpassen. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
  
 

Toolbox: instrument werktijdfactor gereed 
   
In de Toolbox op www.vosabb.nl is een instrument opgenomen voor de berekening van 
de werktijdfactor. 
 
Bij het sluiten van de CAO primair onderwijs hebben partijen afgesproken zich in te 
spannen om voor 1 januari 2007 een afspraak te maken over de berekening van de 
werktijdfactor. Ondertussen is gebleken dat het maken van een gezamenlijke afspraak 
over een eenduidige berekening meer tijd kost. Partijen blijven hierover in gesprek.  
 
Aangezien veel schoolbesturen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een 
instrument voor de berekening van de werktijdfactor heeft de Werkgeversvereniging 
Primair Onderwijs (WvPO) in overleg met de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) 
een instrument ontwikkeld. Dit instrument wordt ter beschikking gesteld via de websites 
van de verschillende organisaties voor bestuur en management. 
 
Het instrument staat in de Toolbox op www.vosabb.nl in de map primair onderwijs 
2007/2008. 
 
 

Toolbox: meerjarenbegroting WSNS 2007  
 
Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor de komende jaren is 
gereed. Daarmee kunt u op betrekkelijk eenvoudige wijze een deugdelijke begroting 
maken waarin de voornemens uit het zorgplan worden geconcretiseerd. Het instrument 
staat in de Toolbox op www.vosabb.nl. 
 
Het instrument gaat uit van een aantal keuzen die in de toelichting nader zijn 
aangegeven. Het advies is deze keuzen te volgen om het niet nodeloos ingewikkeld te 
maken.  
 
Het instrument volgt de indeling van de jaarrekening zoals die door het ministerie van 
OCW wordt voorgeschreven. Door de boekhouding conform deze indeling in te richten, 
kunt u ook op eenvoudige wijze de financiële jaarrekening maken. Dat levert dan de 
exploitatierekening en balans die u samen met de accountantsverklaring kunt sturen naar 
CFI. Dan hoeft u geen gebruik te maken van het vrij complexe programma EFJ. 
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Bij het instrument zit een hulpblad om de kosten te ramen van het inzetten van 
personeel van een in het verband deelnemend bestuur, bijvoorbeeld een coördinator, een 
ambulant begeleider, een lid van de PCL enzovoort. 
 
Het instrument staat in de Toolbox in de map WSNS op www.vosabb.nl.   
 
Informatie: Bé Keizer 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Toolbox: instrument voor fusie basisscholen  
 
In de Toolbox op www.vosabb.nl is het instrument Fusie basisscholen per 1 augustus 
2007 opgenomen. De regeling voor de aanvullende bekostiging bij samenvoeging van 
basisscholen is onder lumpsum in principe gehandhaafd, zij het dat nu met geld wordt 
gerekend in plaats van met fre’s.  
 
Voor de berekening van de faciliteiten wordt gekeken naar de componenten in de 
personele (formatieve) bekostiging die niet lineair zijn. Alleen voor die componenten geldt 
immers dat de samenvoeging tot een wijziging in de bekostiging kan leiden. Dat omvat 
nu ook de schoolleiding.  
 
De berekening is gebaseerd op fusies per 1 augustus 2007. Als er geen wijzigingen in de 
formatie- of fusieregeling zelf plaatsvinden, geldt de regeling eveneens voor de jaren 
erna. 
 
Gekozen is voor de mogelijkheid van fusies tussen maximaal drie scholen waaruit één 
school resteert. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat een van de bij de fusie 
betrokken scholen bestaat uit een hoofd- en nevenvestiging, school C. 
 
Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de gefuseerde school gaat bestaan uit een school 
met een hoofd- en een nevenvestiging. 
 
Het instrument staat op www.vosabb.nl in de Toolbox in de map Basisschool.  
 
Informatie: Bé keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
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Toolbox: groei-instrument geactualiseerd 
 
Het instrument 'Groei onder lumpsum' in de Toolbox op www.vosabb.nl is 
geactualiseerd. 
 
Het gaat om het instrument voor de berekening van de groeiregeling voor basisscholen, 
dat alvast gereed is gemaakt voor het schooljaar 2007-2008. Alleen werkt het nog wel 
met de GPL (gemiddelde personeels last) zoals die momenteel geldt. 
 
Zodra de GPL voor 2007-2008 is gepubliceerd, kunt u dat bedrag zelf invoeren in het 
instrument. Dan worden de juiste berekeningen gemaakt. De verwachting is dat de 
nieuwe GPL begin april bekend zal zijn. 
 
De essentie van de regeling is ongewijzigd gebleven. Met het oog op de zo snel mogelijke 
uitbetaling geldt nu dat de groeitelling op de eerste dag van de maand plaatsvindt.  
 
De groei in relatie tot de eerste schooldag is, na de onjuiste interpretatie van CFI in het 
begin van dit schooljaar, weer zoals vanouds van toepassing.  
 
De toekenning vindt plaats in vaste bedragen per leerling. Voor kleine scholen vindt een 
korting plaats op de toekenning van de kleinescholentoeslag die logischerwijs wordt 
afgebouwd bij groei.  
 
Het instrument staat op www.vosabb.nl in de Toolbox in de map Basisschool. 
 
 

Toolbox: sommatiemodel bestuur FPE 
 
In de Toolbox op www.vosabb.nl is het sommatiemodel bestuur FPE 2007 
basisonderwijs opgenomen. Dit model verwerkt de kerngegevens van alle afzonderlijke 
scholen samen met de gegevens van het bestuursbureau tot de meerjarenbegroting van 
de gehele organisatie. Het model omvat zowel de basisscholen als de SBO’s. De 
besturen die ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben, moeten nog 
even wachten. Aan dat verzamelmodel voor het gehele primair onderwijs wordt nog 
gewerkt. 
 
Het sommatiemodel staat in de map Basisschool en de map SBO van de Toolbox op 
www.vosabb.nl. In het bericht in deze twee mappen staat een link naar het model van 
de Meerjarenbegroting FPE Bas 2007 vs 1b respectievelijk Meerjarenbegroting FPE SBO 
2007 vs 1b. Het model bevat een werkblad met een nadere toelichting. 
 
Een eerdere versie van het sommatiemodel is al in gebruik als Consolidatiemodel versie 
1b. Deze nieuwe versie wijkt daar op één punt van af. Dat betreft een berekening van 
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het beschikbare budget voor BAPO op bestuursniveau dat in die versie nog ontbreekt. 
 
De gewijzigde naam is gekozen omdat het hierbij niet gaat om consolidatie maar om het 
bijeenvoegen van de gegevens van afzonderlijke 'onderdelen' van de organisatie. Om te 
voorkomen dat u de ingevoerde gegevens opnieuw moet inbrengen, kunt u ook versie 1b 
laten aanpassen. Mail dan versie 1b naar Cor Slok: cjslok@tiscali.nl. U krijgt dan de 
update spoedig retour met het juiste (en gunstigere) saldo. 
 
Informatie: Reinier Goedhart, tel 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 
0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, tel 0348-405815, 
glexmond@vosabb.nl; Cor Slok, 06-13463678, cjslok@corslok.nl   
 
 

Toolbox: uitkering onderwijshuisvesting 
 
In de Toolbox op www.vosabb.nl is weer het instrument beschikbaar voor de raming 
van wat een gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting. In verband met een 
stelselwijziging heeft het nieuwe instrument enige tijd op zich laten wachten. 
 
De uitkering van het Gemeentefonds aan de gemeenten voor onderwijshuisvesting (OHV) 
is onderdeel van de algemene uitkering van dat fonds. Dit budget is niet geoormerkt is. 
Een gemeente kan het dus ook ergens anders aan besteden. 
 
Uit de jaarlijkse monitor blijkt dat de uitgaven aan huisvesting wel enigszins in de pas 
lopen met de ontvangsten, maar de laatste monitor laat zien dat met name kleinere 
gemeenten een deel van het geld aan andere zaken besteden. Zie hiervoor het 
gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Huisvesting). 
 
Het is daarom voor een schoolbestuur van groot belang om te weten hoeveel geld de 
gemeente in principe ontvangt. Het bestuur kan zich met die gegevens goed 
voorbereiden op de onderhandelingen met de gemeente over hoeveel geld er naar OHV 
gaat.  
 
Met het instrument in de Toolbox kunt u zich daarover weer actueel informeren. U moet 
daarvoor wel beschikken over de gemeentelijke gegevens waarmee de uitkering wordt 
berekend. Die gegevens zijn zo nodig te achterhalen op de website van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken.  
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Het resultaat geeft de uitkering over 2006 respectievelijk 2007, plus een uitsplitsing 
naar basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De 
berekening van de uitkering betreft in principe het gehele terrein van de educatie waar 
een gemeente mee te maken heeft. We hebben bij benadering kunnen achterhalen welk 
deel daarvan betrekking heeft op de onderwijshuisvesting en welk deel op de overige 
educatie.  
 
Het instrument staat op www.vosabb.nl in de Toolbox in de map Huisvesting.  
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 
 

Toolbox: instrument voor Londo (v)so 
 
In de Toolbox op www.vosabb.nl is een nieuw instrument opgenomen dat zich richt op 
de materiële instandhouding in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). De 
bekostiging hiervan is complex, mede doordat de school uit meerdere componenten 
kan bestaan.  
 
Met het nieuwe instrument, dat door VOS/ABB is ontwikkeld, kan worden vastgesteld 
wat de materiële inkomsten zijn van een school voor vso voor het kalenderjaar 2007. 
Het instrument berekent dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten 
van de school, met een maximum van drie. 
 
Een school die meer componenten heeft, kan desgevraagd dit instrument laten 
aanpassen. Dat kan als betaalde dienstverlening worden uitgevoerd. Inschatting is dat de 
kosten hiervan ongeveer 550 euro exclusief btw bedragen. 
 
Het instrument staat op www.vosabb.nl in de Toolbox in de map Speciaal onderwijs. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Tevredenheid over bovenschools management 
 
Schoolleiders in het primair onderwijs zijn in het algemeen tevreden over het 
bovenschools management. Ze geven het gemiddeld een 7,2. Een derde van de 
schoolleiders vindt zelfs dat het eigen werk leuker is geworden door de komst van het 
bovenschools management. 
 
Dit blijkt uit een onderzoek naar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen 
schoolleiders en bovenschools management, uitgevoerd door Froukje Wartenbergh-Cras 
en Nico van Kessel van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze deden dit onderzoek in 
opdracht van VOS/ABB. Aanleiding was de invoering van lumpsumbekostiging en het 
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managementstatuut per 1 augustus 2006. In het managementstatuut moet precies zijn 
aangegeven hoe taken en bevoegdheden binnen het schoolbestuur zijn verdeeld.  
 
Het onderzoek is gedaan in de zomer van 2006. In totaal vulden 237 bovenschools 
managers (respons 40 procent) en 641 schoolleiders (respons 28 procent) de vragenlijst 
in. Uit de antwoorden blijkt onder meer dat inmiddels 90 procent van de besturen met 
vier scholen of meer een bovenschools manager heeft aangesteld. Dat percentage neemt 
toe naarmate besturen meer scholen onder zich hebben.  
 
Verdeling van taken 
De respondenten konden in een van de vragen exact aangeven welke taken en 
verantwoordelijkheden bij hen liggen. De uitkomst was duidelijk: de meer 
schoolspecifieke taken liggen bij de schoolleider, terwijl het bovenschools management 
beheerstaken oppakt die efficiënter bovenschools geregeld kunnen worden. Dat betekent 
dat de schoolleider zich bezighoudt met het onderwijsinhoudelijk beleid, werving en 
selectie van personeel, aanschaf van leermiddelen en dergelijke en dat het bovenschools 
management zich richt op de personeelsadministratie, salarisadministratie, huisvesting, 
vertegenwoordiging naar buiten en meer van dergelijke zaken. 
 
Het draagvlak voor deze taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is relatief groot. De 
meeste schoolleiders vinden de verdeling duidelijk en het is voor een flink deel ook 
vastgelegd in een managementstatuut. Twee derde van zowel de schoolleiders als de 
bovenschools managers zou hierin niets willen veranderen. Een kwart zou wel wat 
dingen anders willen zien. Dat zijn steeds zaken die zijn terug te voeren op het 
spanningsveld tussen de autonomie van de schoolleider en het bundelen op 
bovenschools niveau.  
 
Directieberaad belangrijk 
Het directieberaad is een belangrijk podium, zo blijkt uit dit onderzoek. Vrijwel alle 
respondenten overleggen regelmatig in het directieberaad en ze vinden de invloed 
daarvan groot. Schoolleiders die weten dat ze invloed hebben via het directieberaad, 
geven een hoger cijfer aan hun bovenschools management.  
 
Een derde van de schoolleiders vindt dat hun werk leuker is geworden (ter vergelijking: 
10 procent vindt het minder leuk, 40 procent vindt het onveranderd leuk). Het is leuker 
geworden doordat er meer samenwerking en uitwisseling met collega's is gekomen en 
doordat een aantal beheerstaken naar de bovenschools manager is gegaan. Minder leuk 
is de gegroeide verantwoordingsdruk en de afgenomen autonomie. 
 
Omgekeerd zijn de bovenschools managers ook tevreden. Zij geven hun schooldirecties 
gemiddeld een dikke zeven. Toch zegt driekwart van de bovenschoolse managers nog 
bepaalde competenties te missen bij hun schoolleiders, met name op het gebied van 
ondernemerschap, planmatig werken en financieel management.  
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De eindconclusie van de onderzoekers luidt dan ook: 'Bovenschools management - het 
gaat goed en het kan beter!’ 
 
VOS/ABB verstuurt het rapport binnenkort aan alle aangesloten bovenschools managers. 
 
 

Rapport en debat over segregatie 
 
Komen er meer of minder zwarte en witte scholen en wat doen gemeenten tegen die 
segregatie? Naar die vraag heeft het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM  
onderzoek laten doen. De rapportage 'Gemeenten in actie tegen segregatie in het 
basisonderwijs' wordt op 14 maart aangeboden aan de nieuwe staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Onderwijs. Aansluitend is er een debat met Kamerleden.  
 
Segregatie in met name het basisonderwijs staat al jaren op de politieke agenda. De 
verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten en van 
schoolbesturen hebben er mede toe geleid dat de segregatie nauwelijks verminderde. 
Daarom heeft de minister van Onderwijs vorig jaar gemeenten en schoolbesturen in het 
kader van de Lokale Educatieve Agenda verplicht om afspraken te maken die de 
segregatie in het (basis)onderwijs tegengaan. Dit is vastgelegd in de nieuwe Wet op het 
Onderwijsachterstandenbeleid die sinds augustus 2006 van kracht is. 
 
Uitvoerbaar? 
De vraag is nu tot welke resultaten deze verplichting heeft geleid. Is de segregatie 
afgenomen of mag worden verondersteld dat dit in de nabije toekomst het geval zal zijn? 
In hoeverre is zo’n wettelijke verplichting uitvoerbaar en effectief? Om een antwoord te 
geven op deze vragen heeft  FORUM de stand van zaken rond segregatie laten 
inventariseren. 
 
In het rapport ‘Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs’ staan de 
uitkomsten van deze inventarisatie. Die resultaten worden op woensdag 14 maart in 
Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd. Daarna wordt het rapport officieel 
aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs, de Amersfoortse 
onderwijswethouder Gerda Eerdmans en haar Eindhovense collega Marriët Mittendorff. 
 
Daarna is er een debat over het onderwerp met de Tweede Kamerleden Jan de Vries 
(CDA), Mariëtte Hamer (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Rita Verdonk (VVD), Tofik Dibi 
(GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). 
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Actie nodig tegen onderpresteren 
 
Ruim 10 procent van de leerlingen in het basisonderwijs presteert onder hun niveau. 
Daar moeten scholen verbetering in brengen door gerichte acties met intensiever 
onderwijs, extra leertijd en extra leerstof. Ook moet het eindrapport van de basisschool 
meer gewicht krijgen. 
 
Dat zegt de Onderwijsraad in het advies 'Presteren naar vermogen'. Volgens de raad 
moeten overheid, werkverbanden van leraren en schoolbesturen verbetering van de 
prestaties mogelijk maken door extra financiering, scholing en duidelijke afspraken over 
onderwijsdoelen en gebruik van toetsen. 
 
150.000 kinderen 
In het basisonderwijs zitten anderhalf miljoen kinderen. Het gaat dus om zeker 150.000 
kinderen die onderpresteren. De Onderwijsraad ziet diverse mogelijkheden om deze 
kinderen sneller te signaleren en vervolgens gerichte maatregelen te nemen. Een daarvan 
is extra leertijd bovenop de reguliere onderwijstijd. De raad denkt aan weekend- en 
zomerscholen, les na schooltijd en leerplicht voor vierjarigen.  
 
Ook vindt de Onderwijsraad dat de periode tussen de eindtoets in groep 8 en de 
zomervakantie (van februari tot juli) beter benut kan worden. Om dit reëel perspectief te 
geven stelt hij voor meer gewicht toe te kennen aan het eindrapport. Dat moet een 
belangrijkere rol krijgen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het resultaat van 
de eindtoets in februari leidt dan nog maar tot een voorlopig advies. 
 
Scholing en salaristoeslag 
Een derde aanbeveling betreft het vergroten van de expertise van leraren en schoolleiders 
door verdere scholing. Daarvoor moet een scholingsprogramma worden opgezet dat leidt 
tot een formeel diploma. Schoolbesturen honoreren dat diploma vervolgens met een 
toeslag op het salaris. De expertisevergroting gaat om taalonderwijs voor leerlingen met 
laagopgeleide ouders, kennis van de Turkse taal in relatie tot de Nederlandse 
taalverwerving en trainingen voor schoolleiders voor een integrale benadering van 
onderpresteren. 
 
De Onderwijsraad wil verder meer toetsinstrumenten inzetten en leerstandaarden 
vaststellen: basis, voldoende en goed.  
 
Het complete advies staat op www.onderwijsraad.nl. 


