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1 Helpdesk op locatie Specialisten op het gebied van arbeidsvoorwaarden 
beantwoorden uw vragen. U kunt een casus inbrengen 
of een vraag stellen. Samen met geïnteresseerde 
deelnemers wordt naar een oplossing gezocht. De 
helpdesk op locatie is vanaf 13.15 uur aanwezig. U kunt 
tijdens workshop 2 of workshop 3 uw gebruik maken 
van deze service of, indien het een korte vraag betreft, 
tussen beide workshoprondes in.  

PO en VO algemeen 

2 Actuele ontwikkelingen In deze workshop wordt ingegaan op de actuele 
ontwikkelingen in het primair onderwijs. Te denken valt 
aan compensatie gewichtenregeling en 
onderwijsachterstandenbeleid, bijstelling GPL, pilot VF, 
ontwikkeling werkgeverslasten, …. 

PO algemeen 

3 Succes en falen van beleid. 
Valkuilen. 

Er gaan binnen uw organisatie zaken goed en er 
kunnen zaken beter. Er gaat binnen uw organisatie 
niets fout want dan had u al lang ingegrepen c.q. 
bestond uw organisatie niet meer. Of is dat te simpel 
gedacht?  

PO en VO algemeen 



4 Invoering persoonsgebonden 
nummer  

Iedere leerling die in Nederland door de overheid 
betaald onderwijs volgt, krijgt een uniek 
persoonsgebonden nummer (pgn). Dit nummer is veelal 
hetzelfde als het BurgerServiceNummer (BSN: 
voorheen het sofinummer). Dit nummer wordt verstrekt 
door de gemeente. Leerlingen die geen BSN hebben 
krijgen van de IB-Groep een apart nummer: het 
onderwijsnummer. Een onderwijsnummer wijkt op het 
eerste gezicht niet af van een BSN. De invoering van 
het pgn houdt echter veel meer in dan het toevoegen 
van een nummer aan de leerlingenadministratie. Het 
vormt de basis voor een geheel nieuwe systematiek 
van gegevens verstrekken en uitwisselen.  
In deze workshop komt de achtergrond van de Wet op 
het persoonsgebonden nummer aan de orde, de 
concrete uitwerking ervan, wat er van de school 
verwacht wordt en wat dit dan voor consequenties heeft 
voor bedrijfsvoering van de school. 

PO algemeen 

5 WMS De medezeggenschap heeft ook te maken met de 
bedrijfsvoering, en omgekeerd! Juist op het terrein van 
het financieel management zijn er recent forse 
wijzigingen doorgevoerd. Welke betreffen dat en hoe 
verhouden die zich met de 'oude' bevoegdheden zoals 
bijv. het instemmingsrecht op het formatieplan? 

PO en VO algemeen 

6 Uitbesteden, zelf doen of 
samenwerken? 

Wat doe je zelf en wat besteed je uit. Wat is de ideale 
omvang van je bedrijfsbureau. Waarin kun je 
samenwerken? In deze workshop komen de dilemma's 
aan de orde waarvoor bovenschoolse managers staan 
bij de vraag of taken al dan niet uitbesteed kunnen 
worden.   

PO en VO financiën 



7 Sturen met inzicht In alle organisaties is goede managementinformatie 
van essentieel belang. Echter op elk niveau en op elke 
plek in de organisatie is de informatiebehoefte 
verschillend. Belangrijk is dat u snel uit diverse bronnen 
belangrijke informatie verzamelt en verspreidt binnen 
de organisatie 

POVO financiën 

8 Risico-analyse PO Met het instrument risico-analyse PO gaat u na hoe 
hoog het weerstandsvermogen van uw organisatie 
moet zijn. In deze workshop wordt het instrument 
toegelicht. Deelnemers aan deze workshop kunnen het 
instrument tegen een sterk gereduceerd tarief 
aanschaffen. N.B. Risicomanagement was ook een 
workshop tijdens congres op 31 oktober 2007. Deze 
workshop is een herhaling, maar ook een uitbreiding. 
Deze workshop duurt 2,5 uur en wordt alleen 's 
middags gegeven. 

PO financiën 

9 Risico-analyse VO Met het instrument risico-analyse VO gaat u na hoe 
hoog het weerstandsvermogen van uw organisatie 
moet zijn. In deze workshop wordt het instrument 
toegelicht. Deelnemers aan deze workshop kunnen het 
instrument tegen een sterk gereduceerd tarief 
aanschaffen. N.B. Risicomanagement was ook een 
workshop tijdens congres op 31 oktober 2007. Deze 
workshop is een herhaling, maar ook een uitbreiding. 
Deze workshop duurt 2,5 uur en wordt alleen 's 
middags gegeven 

VO financiën 

10 Europees aanbesteden De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn veel breder 
van toepassing dan u wellicht denkt. Het gaat niet 
alleen om inkopen van schoonmaakcontracten, ICT-
contracten, grote meubilairaankopen, schoolboeken en 
schoolbegeleidingsdiensten, maar organisaties moeten 
zich ook houden aan de verdragsbeginselen van non-
discriminatie, gelijke behandeling en transparantie. 

PO en VO financiën 



11 De toekomst van de financiële 
functie 

De financiële functie is een van de belangrijkste binnen 
een organisatie.  
Veel scholen werken momenteel aan de verbetering 
van zowel de efficiëntie als de effectiviteit van financiële 
processen.  
Inmiddels kan worden gesteld dat een transformatie 
van de financiële functie naar een hoger 
kwaliteitsniveau niet langer een optie is maar een 
noodzakelijkheid. 
De toekomstige financiële functie vraagt daarbij andere 
vaardigheden en kwaliteiten dan tot voorheen.  
Het traditionele adagium "op de centen passen" 
(controleren) is inmiddels sterk verbreed: de nadruk 
wordt veel meer gelegd bij "control", beheersing! 
Steeds meer wordt een bijdrage/advies verwacht die 
ook over de grenzen van de eigen discipline heengaat. 
Wat dit betekent voor de betreffende functionaris zelf 
en voor zijn werkomgeving wordt in deze boeiende 
workshop uiteengezet. 

PO financiën 

12 Passend onderwijs, de financiële 
kant. 

Zijn er financiële beperkingen die verhinderen om nu al 
aan de slag te gaan? Zo niet, met wie moeten we dan 
samenwerking zoeken, welke financieringsbronnen zijn 
bechikbaar en hoe moeten we het zo organiseren dat 
we de beschikbare middelen optimaal inzetten? 

PO financiën 

13 Oppotten in VO Hoe staat het met het reserveren in het onderwijs, met 
name in het VO? Zijn er goede criteria om de omvang 
van de noodzakelijke reserve op te baseren? Of blijft 
het vooral discutabel?  

VO financiën 



14 Aansprakelijkheid/verzekeringen  Werkgevers in het onderwijs kunnen zich voor tal van 
zaken verzekeren: 
- bestuurdersaansprakelijkheid 
- computerverzekering 
- rechtsbijstandverzekering 
- schadeverzekering 
In deze workshop komen het nut en de noodzaak van 
de diverse verzekeringen aan de orde.  

PO en VO financiën 

15 Mag het een onsje meer zijn? De vergoeding die van u van de gemeente ontvangt 
voor nieuwbouw is niet toereikend om een degelijk 
gebouw neer te zetten. Deze workshop geeft inzicht in 
de elementen die tot de normvergoeding behoren en 
welke elementen er niet uit kunnen worden bekostigd. 
Tevens wordt een beeld verkregen van de 
marktwerking en aanbestedingsrisico's voor 
schoolbesturen 

PO/VO huisvesting 

16 Doordecentralisatie en de 
risico's ervan 

Doordecentralisatie wordt vaak gezien als de oplossing 
voor huisvestingsproblemen 
van scholen. Soms is dat ook zo en kan er meer 
worden bereikt met hetzelfde geld. Soms is dat ook niet 
zo en leidt doordecentralisatie tot grotere risico’s. Soms 
ook worden afspraken gemaakt die in een later stadium 
alsnog tot problemen leiden. In deze workshop zullen 
deze zaken de revue passeren. Er zal ruimte zijn uw 
eigen casus te bespreken. De vragen waar u in uw 
eigen situatie mee zit en de vraag of in uw situatie 
doordecentralisatie een optie is zullen we bespreken. 

PO/VO huisvesting 

17 De architect  U gaat een school bouwen of ugaat uw school 
verbouwen. Wanneer schakel je een architect in, hoe 
vind je een goede onderwijsarchitect.   

PO/VO huisvesting 



18 Het binnenmilieu Een slecht binnenmilieu draagt risico's mee voor het 
personeel en voor de leerlingen. De prestaties hebben 
eronder te lijden. Hoe kun je de kwaliteit van het 
binnenmilieu verbeteren en wat zijn de kosten? 

PO/VO huisvesting 

19 Huisvestingsverordening  De huisvestingsverordering wordt komend jaar op een 
aantal onderdelen aangepast en vereenvoudigd, 
waaronder de berekening van de ruimtebehoefte. Deze 
workshop gaat in op de gemeentelijke 
huisvestingsverordening, de rol die de gemeente hierin 
speelt en de rol van de besturen.  

PO/VO huisvesting 

20 Gemeentefonds / uitkeringen De gemeente ontvangt voor de onderwijshuisvesting 
een vergoeding van de rijksoverheid via het 
gemeentefonds. Deze middelen zijn niet geoormerkt. 
Hoe kunt u vaststellen of de gemeente de middelen ook 
daadwerkelijk aan huisvesting besteedt? 

PO/VO huisvesting 

21 Het beheer van brede scholen Het belang van een goede beheersconstructie van 
brede scholen of MFA’s wordt nogal eens onderschat 
en soms zelf “vergeten”. Het is zaak vroegtijdig in het 
proces hierover afspraken en keuzes te maken. Daarbij 
spelen eigendomsverhoudingen, de verdeling van de 
exploitatielasten en het feitelijke beheer een grote rol. 
In deze workshop krijgt u een aantal praktische 
handreikingen hou u hier het beste mee om kan gaan. 

POVO huisvesting 



22 Publiek private samenwerking 1 Er zijn vele vormen van publiek private samenwerking. 
Vooral bij grote infrastructurele werken is PPS een veel 
voorkomende werkvorm. Maar ook in het onderwijs 
windt PPS terrein. Bij PPS werken publieke partijen 
(scholen en gemeenten) samen met private partijen 
(financiers, bouwondernemingen en facilitaire 
bedrijven) en worden geldstromen zoveel mogelijk 
gebundeld.  PPS komt in verschillende vormen voor. 
Om inzicht te geven in de mogelijkheden en 
onmogelijkheden wordt ook gewerkt aan de oprichting 
van de Service Centrum Scholen. In deze workshop 
krijgt u de kans u te informeren over PPS en de 
ontwikkelingen rond het SCS.    

PO en VO huisvesting 

23 Publiek private samenwerking 2, 
een kritische blik  

PPS wordt vaak gezien als dé oplossing voor 
nieuwbouw van scholen. In ieder geval heeft het grote 
invloed op uw bedrijfsvoering en exploitatie. Toch zijn 
er ook kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Voor 
een goede afweging is het nodig beide kanten van PPS 
te kennen. In deze workshop leert u beide kanten 
kennen. Uw eigen vragen kunt u uiteraard ook kwijt 

POVO huisvesting 



24 Planning  Diverse ontwikkelingen hebben invloed op de 
kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte van 
uw onderwijsinstelling. Fluctuaties in de instroom van 
leerlingen bepalen bijvoorbeeld sterk de omvang van 
de personele bezetting. Daarnaast vragen 
onderwijsvernieuwingen van docenten nieuwe 
competenties en leiden ze tot herbezinning op de 
gewenste functiemix in het onderwijsproces. Maar of uw 
school in de eigen personeelsbehoefte kan voorzien, is 
door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt ook voor 
een belangrijk deel extern bepaald. Alle reden dus om 
uw blikveld te verruimen en vooruit te kijken. Met de 
methodiek voor strategische personeelsplanning die 
voor het VO is ontwikkeld kunt u vaststellen: 
 
- wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve 
personeelsbehoefte is; 
- hoe de personeelsomvang zich in die vijf jaar 
ontwikkelt; 
- welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele 
discrepanties op te heffen. 

VO en PO Strategisch 
personeelsbeleid 



25 "Spelenderwijs" op weg naar 
levensfasegericht 
personeelsbeleid 

Met behulp van een levensgroot “bordspel” worden 
stappen gezet op weg naar levensfasegericht 
personeelsbeleid. Het spel is voor scholen ontwikkeld in 
opdracht van SBO en maakt duidelijk wat 
levensfasegericht personeelsbeleid is en waarom dit 
beleid belangrijk is. Tevens kan het gebruikt worden om 
de implementatiemogelijkheden op maat voor uw eigen 
organisatie te verkennen. De verschillende kwesties die 
bij dit beleid spelen, worden aan de orde gesteld in de 
vorm van spelkaarten. Dilemma’s, feiten en 
wetenswaardigheden, maar ook strategische aspecten, 
zoals waarom heb je als organisatie dergelijk beleid 
nodig, wat levert het eigenlijk op (de meerwaarde) en 
hoe pak je het aan, zijn vragen die in het spel zijn 
verwerkt. In deze workshop maakt u kennis met het 
spel en leert u aan de hand van verschillende 
dilemma’s, vragen en situaties welke mogelijkheden er 
zijn om rekening te houden met de factor leeftijd binnen 
personeels- en organisatiebeleid.  

VO Strategisch 
personeelsbeleid 

26 FUWA PO Voor 1 augustus 2008 hebt u met uw PGMR op 
bestuursniveau een afspraak gemaakt over de 
samenstelling en invulling van het functieboek. Welke 
acties moet u op korte termijn ondernemen? SIGNUM 
is het bestuur van 23 basisscholen en één sbo-school 
in Den Bosch. Zij hebben inmiddels gekozen voor een 
modern functiebouwwerk dat past bij innovatief en 
ondernemend primair onderwijs, met groepsleraren en 
expertleraren. U kunt daar in deze workshop kennis 
mee maken. 

PO Strategisch 
personeelsbeleid 



27 ARBO Een gezonde bedrijfsvoering gaat uit van personeel als 
menselijk kapitaal. Daarbij hoort goed onderhoud. 
Zodat uw medewerkers zich optimaal kunnen inzetten 
voor de school en de leerlingen. Daarbij dient u 
rekening te houden met de kaders die onder andere de 
Arbowet biedt. In de workshop krijgt u antwoord op de 
volgende vragen: Wat is verplicht en wat kan ik zelf 
kiezen bij het voeren van Arbobeleid? Welke 
hulpmiddelen kan ik daarbij gebruiken (o.a. 
Arbomeester in het PO en Arbo-scan in het VO), Wat 
komt er in de Arbocatalogus voor het PO en voor het 
VO? Wat is de rol hierbij van de Arbeidsinspectie?  

PO en VO Strategisch 
personeelsbeleid 

28 Vervanging in het VO Hoe hebt u de vervanging geregeld na uittreden uit het 
Vervangingsfonds? Hebt u een verzekering afgesloten, 
maakt u gebruik van uitzendbureaus?  

VO  Strategisch 
personeelsbeleid 

29 Beoordelen/belonen 

Wat is de toegevoegde waarde van beloningsbeleid 
voor uw organisatie? Nu steeds meer scholen erin 
slagen om een transparant beoordelingsbeleid te 
realiseren, ontstaat de vraag op welke wijze 
gedifferentieerd belonen een bijdrage kan leveren aan 
het verhogen van de aantrekkingskracht van de 
organisatie, de verdere ontwikkeling van de organisatie 
en het vergroten van de motivatie van mensen. Tijdens 
de interactieve workshop 'Variabel belonen' komen 
voorbeelden van beloningsbeleid in binnen- en 
buitenland aan bod. Vervolgens worden suggesties 
gedaan om zelf beloningsbeleid vorm te geven. 

PO en VO Strategisch 
personeelsbeleid 

 


