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Formatieruimte is in de meeste gevallen

ook niet voorhanden. Als niet aan de

95%-eis wordt voldaan, kunnen de 

kosten achteraf ook nog op het bestuur

verhaald worden.

Al met al veel kommer en kwel door

maatregelen, waar besturen en scholen

part noch deel aan hebben. Vandaar de

oproep van VOS/ABB om de gevolgen

van het beleid van het Vf/Pf financieel

inzichtelijk te maken en in een e-mail 

te sturen aan secretariaat@vfpf.nl. 

De volgende stap is dat het bestuur van

het Vf/Pf met deze praktijkvoorbeelden

naar de politiek kan stappen.

Meer over de problemen rond het Vf/Pf

op www.vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl
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Bijlage: 
Unicef Wereldnieuws

E-mailactie richting Vervangingsfonds

Scholen en hun besturen krijgen

steeds meer last van de slechte

financiële positie en de daaruit 

voortvloeiende maatregelen van het

Vervangingsfonds/Participatiefonds

(Vf/Pf). VOS/ABB roept haar leden op

het bestuur van het Vf/Pf te mailen

over de concrete gevolgen voor het

onderwijs.

De e-mailactie kan een goed beeld geven

van de problemen die nu bij de scholen

ontstaan. Zo leidt de premieverlaging van

dit schooljaar ertoe, dat de scholen bij

vervanging sneller worden geconfronteerd

met een hogere trede-indeling. 

Besturen met een goed verzuimbeleid en

relatief weinig vervanging zien hun bonus

aan de neus voorbijgaan. 

Personeel, dat in de vervangingspool is

aangesteld, kan niet worden ontslagen

omdat het niet in het risicodragend deel

van de formatie (rddf) is geplaatst.
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Sectororganisatie valt goed

Onder de leden van VOS/ABB wordt

positief gedacht over de oprichting

van een sectororganisatie in het

voortgezet onderwijs. Dat bleek tij-

dens de laatste regiobijeenkomsten

waar ruim 70 leden aan deelnamen.

Krachtenbundeling en eenduidigheid

voor de sector zijn volgens de aan-

wezige leden van belang.

Zij spraken uit dat VOS/ABB door moet

gaan met de voorbereiding van de sector-

organisatie, maar daarbij wel moet waken

voor het behoud van de huidige kwaliteit

van dienstverlening voor het openbaar 

en algemeen toegankelijk onderwijs. 

Ook werd nadrukkelijk aandacht gevraagd

voor de positie van de kleine school-

besturen. De aanbevelingen van de leden

worden ingebracht in de ledencommissie

vo op 8 april. Ook worden de aanbe-

velingen gebruikt bij de opstelling van 

een enquête over de uitgangspunten van

de sectororganisatie. Deze enquête is

gepland voor volgende maand.

De Code Goed Onderwijsbestuur kwam

op de regiobijeenkomsten ook aan de

orde. Het gesprek borduurde onder meer

voort op de eerder gehouden discussie in

de algemene ledenvergadering in oktober.

Alle aanwezigen onderschreven het nut

van deze door VOS/ABB opgestelde

code, met het oog op transparantie van

handelen en het afleggen van publieke

verantwoording.

Modellen

In het gesprek stonden vier verantwoor-

dingsmodellen centraal, die opklimmen in

bindingsgraad. Niemand was voorstander

van een spiegelmodel, waarin aan het

bevoegd gezag zelf wordt overgelaten

aandacht te besteden aan goed onder-

wijsbestuur. Men vond dit te vrijblijvend.

De meerderheid was echter ook niet toe

aan het vierde, zogenoemde lidmaat-

schapsmodel, waarin het toetsen van de

eigen organisatie door een externe com-

missie geen vrijwillige keuze is, maar

norm. 

Uit de discussie kwam naar voren dat 

de mate waarin men zich zou willen en

kunnen binden, afhangt van de specifieke

situatie. De aanwezigen stelden voor 

om hier een groeimodel te hanteren. 

Tot slot werd de laatste stand van zaken

geschetst met betrekking tot wachtgeld

en vervangingsuitgaven. VOS/ABB deelt

de ergernis en de zorgen van de leden. 

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

bsmits@vosabb.nl, 06–22939680.


Lezersonderzoek 
Over Onderwijs

VOS/ABB wil graag weten hoe de

lezers Over Onderwijs waarderen.

Daarom voert het bureau Quanta

NpM in opdracht van VOS/ABB 

een lezersonderzoek uit onder 

de abonnees van ons vakblad. 

Het invullen van de vragenlijst, die alle

abonnees samen met nr. 2 van Over

Onderwijs toegestuurd hebben gekregen,

vergt ongeveer 20 minuten. De vragen

gaan onder meer over hoe vaak u het

blad leest, welke onderwerpen uw 

speciale interesse hebben en hoe Over

Onderwijs binnen uw onderwijsorganisatie

circuleert. Ook willen wij graag weten hoe

u de lay-out, de indeling en de lengte van

de artikelen waardeert.

Het lezersonderzoek richt zich bovendien

op de vraag hoe de leden de andere infor-

matiemiddelen van VOS/ABB ervaren,

zoals de tweewekelijkse nieuwsbrieven,

de website www.vosabb.nl en onze 

brochures en katernen. Ook willen wij

graag van u weten wat uw mening is over

de regio- en netwerkbijeenkomsten die

VOS/ABB regelmatig organiseert.

Informatie: Tineke Snel, 

0348-404809, tsnel@vosabb.nl


SP pleit voor acceptatieplicht

SP-Tweede-Kamerlid Fenna Vergeer

heeft op een bijeenkomst met

schooldirecteuren een manifest

gepresenteerd waarin wordt gepleit

voor gemengde scholen. De SP wil

onder meer algemene acceptatie-

plicht.

Aanleiding voor de conferentie, die vol-

gens de SP door 70 schooldirecteuren

werd bezocht, was het onderzoek ‘Samen

aan de basis’, dat de partij de afgelopen

maanden heeft uitgevoerd onder honder-

den scholen. De SP meldt dat uit dit

onderzoek naar voren komt dat vooral

directeuren van openbare scholen voor-

stander zijn van meer menging van

autochtone en allochtone leerlingen.

In het manifest dat Vergeer presenteerde,

staan bindende afspraken tussen school-

besturen en gemeenten centraal. De SP

wil dubbele wachtlijsten gaan hanteren.

De Rotterdamse CDA-onderwijswet-

houder Leonard Geluk pleit daar al langer

voor. Hij borduurt voort op de praktijk van

obs De Pijler in Rotterdam. Deze school

hanteert al jaren naar volle tevredenheid

aparte wachtlijsten voor allochtone en

autochtone leerlingen.
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Levensbeschouwing

De SP pleit ook voor acceptatieplicht voor

alle scholen, dus ook voor die in het bij-

zonder onderwijs. Ouders mogen niet

meer oplopen tegen een ‘njet’ van de

school als zij aangeven de grondslag 

van de school in kwestie te respecteren.

In die zin sluit de SP zich feitelijk aan bij

het VVD-manifest ‘Om de vrijheid’. Daarin

staat dat het onderwijs vrij moet zijn van

‘discriminatie op levensbeschouwelijke

gronden’. Alleen zegt VVD-Kamerlid 

Clemens Cornielje dat men hieruit niet

mag concluderen dat de VVD pleit voor

algemene acceptatieplicht.

De PvdA noemt het woord ‘acceptatie-

plicht’ wel expliciet, zo is te lezen in 

het plan ‘Scholen ouders samen sterk. 

De vrijheid van onderwijs opnieuw inge-

vuld’ dat onlangs onder anderen aan

VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken 

is overhandigd.


Vo uit Participatiefonds: 
uitgesteld

De Tweede Kamer wil dat het voort-

gezet onderwijs pas per 1 januari

2007 uit het Participatiefonds (Pf)

stapt. Dat bleek deze week tijdens

een plenair debat in de Tweede

Kamer. De decentralisatie van de ver-

vangingsuitgaven per 1 januari 2006

staat niet ter discussie.

De fracties van CDA, PvdA, VVD, SP en

de ChristenUnie bleken van oordeel dat

het vo pas per 1 januari 2007 uit het Pf

kan stappen, omdat voldoende draagvlak

in het veld ontbreekt. Ook lopen met

name kleine schoolbesturen grote risico’s

bij de decentralisatie van de wachtgeld-

uitgaven. Daarom vindt de Tweede Kamer

een eerder uittreden van het vo uit het

Participatiefonds onverantwoord. 

De Kamer wil dat de minister het wets-

voorstel hierover op een aantal punten

wijzigt.

Amendement over kostenverdeling

Het eerder al ingediende amendement 

om de kostenverdeling van 50% voor de

schoolbesturen en 50% voor de minister

te wijzigen in een risicoverdeling van 

25%-75% kan op brede steun in de

Kamer rekenen. Het besluit om dit per-

centage voor de schoolbesturen op enig

moment te verhogen kan volgens dit

amendement pas worden genomen na

voorafgaande instemming van het parle-

ment. 

VOS/ABB heeft eerder, net als de andere

organisaties voor bestuur en management,

positief gereageerd op het pricipe van

decentralisatie van wachtgelduitgaven en

vervangingsuitgaven. Wij hebben daarbij

wel steeds aangegeven dat er dan wel

aan een aantal randvoorwaarden moet

zijn voldaan. Over twee door ons aange-

dragen knelpunten zijn door de Tweede

Kamer moties ingediend.

De eerste motie betreft het risico dat

scholen lopen wanneer door rijksbeleid of

door lokaal beleid de werkgelegenheid op

(een aantal) scholen gevaar loopt. In een

dergelijk geval dienen de minister en de

lokale overheid in kwestie op overeen-

stemming gericht overleg te voeren met

de betrokken schoolbesturen en/of de

besturenorganisaties. Dit overleg dient te

leiden tot een afdoende oplossing van het

gesignaleerde probleem. 

De tweede motie heeft betrekking op de

inrichting van een noodvoorziening. De

Kamer is van mening dat de 5,6 miljoen

euro die beschikbaar is voor het wacht-

geldrisico niet zomaar aan de lumpsum

van de scholen mag worden toegevoegd.

De organisaties in het vo dienen aan te

geven op welke wijze zij al dan niet geza-

menlijk zorgdragen voor de beperking van

het wachtgeldrisico. 

Welke eisen hieraan gesteld worden 

werd tijdens het debat niet duidelijk. 

De minister zal de Kamer hierover voor 

de stemming informeren. 

Vervangingsfonds

Het vo zal niet per 1 augustus 2005 maar

per 1 januari 2006 uit het Vervangings-

fonds (Vf) stappen. 

De Tweede Kamer en de minister zijn van

mening dat schoolbesturen in het vo in

voldoende mate in staat worden gesteld

de om de risico’s die hiermee gepaard te

beheersen. 

VOS/ABB deelt deze mening. Hierdoor

worden de decentralisatie van vervan-

gingsuitgaven en wachtgelduitgaven uit

elkaar getrokken.

De minister heeft toegezegd een oplos-

sing te zullen zoeken voor de slechte

financiële positie van het Vf/Pf. 

Zij stuurt er op aan dat de benodigde

extra middelen zullen worden vrijgemaakt

in de voorjaarsnota.

Informatie: Hans van Willegen, 

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl


Doordecentralisatie 
arbeidsvoorwaarden

De primaire arbeidsvoorwaarden 

in het voortgezet onderwijs 

worden vanaf 2006 doorgedecen-

traliseerd.
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Dit besluit van de ministerraad betekent

dat er vanaf 2006 nog maar één cao 

voor het gehele voortgezet onderwijs zal

gelden. In deze cao  zullen zowel de 

primaire als secundaire arbeidsvoorwaar-

den worden opgenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Reïntegratie van ex-personeel

Overheids- en onderwijswerkgevers

moeten ontslagen medewerkers

voortaan zelf hulp bieden bij het vin-

den van een nieuwe baan. Bovendien

moeten zij de kosten van reïntegratie

dragen.

Als het aan de minister De Geus van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

ligt, zijn alle overheids- en onderwijswerk-

gevers vanaf 1 juli aanstaande zelf verant-

woordelijk voor zowel de organisatie als

financiering van de reïntegratie van hun

werkloze ex-werknemers. Een wetswijzi-

ging is in de maak om dat voor elkaar te

krijgen. 

De aangekondigde wijziging luidt als

volgt: overheids- en onderwijswerkgevers

moeten ontslagen medewerkers voortaan

zelf hulp bieden bij het vinden van een

baan. Behalve dat zij hiervoor verant-

woordelijk worden, moeten zij ook de

kosten van de reïntegratie dragen.

Het Participatiefonds (Pf) verzorgt al jaren

de reïntegratie voor werkloze ex-werk-

nemers uit po en vo. Dit doet het Pf in

opdracht van het ministerie van Onderwijs

Cultuur en Wetenschap (OCW) en de

sociale partners uit het onderwijs. 

De kosten die het Pf daarvoor maakt,

worden tot op heden grotendeels vergoed

door het UWV. 

Binnen afzienbare tijd zal het vo uit het Pf

treden (zie het artikel op de vorige pagina).

De gevolgen van de komende wetswijzi-

ging pakt dan ook verschillend uit voor de

werkgevers in het po en vo. Op de web-

site www.vosabb.nl vindt u in de rubriek

veelgestelde vragen bij ‘Uitkeringen

(WW en BBWO)’ meer informatie over 

de gevolgen voor de werkgevers in het

onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Ziekteverzuimcijfers 2003 
gepresenteerd

Het ziekteverzuim in het voortgezet

onderwijs is in een jaar tijd met 

0,9 % gedaald. In het basisonderwijs

was de daling 0,8 % en in het spe-

ciaal onderwijs 1,2 %.

Dit blijkt uit de ziekteverzuimcijfers over

2003 die de minister van OCW onlangs

aan de Tweede Kamer heeft gepresen-

teerd.

Het ziekteverzuim over 2003 ziet er als

volgt uit:

Basisonderwijs: 6,76%

Speciaal onderwijs: 7,56%

Voortgezet onderwijs: 6,11%

Inmiddels is geconstateerd dat de dalen-

de trend zich ook in 2004 heeft voort-

gezet. Er worden nog steeds grote

inspanningen verricht om het ziekte-

verzuim te laten dalen. Wel is het besef

aanwezig dat het steeds moeilijker wordt

om de daling te realiseren.

Het ziekteverzuimpercentage is exclusief

zwangerschaps- en bevallingsverlof en

inclusief ziekteverzuim langer dan één

jaar. 

Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door

Regioplan, is ook al een aantal gegevens

over 2004 verwerkt. Daarbij zijn enkele

opmerkelijke zaken gesignaleerd:

• het aantal aanvragen voor de Subsidie

Individuele Reïntegratie (SIR) is in 2004

sterk gestegen, met 30% ten opzichte

van 2003;

• ook het aantal aanvragen oor de Sub-

sidie Voorkomen Uitval Onderwijs-

personeel (SVUO) is toegenomen in

2004 (20% ten opzichte laatste kwar-

taal 2003). De budgetten van deze

regelingen zijn uitgeput en er kan geen

beroep meer op worden gedaan;

• door de regioadviseurs van het Ver-

vangingsfonds zijn 87 nieuwe scholen

voor het Hoog Verzuim Scholen Plus

(HVS+)-project benaderd. In totaal zijn

er nu 456 scholen in traject opgeno-

men.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Geen rddf-plaatsing meer

Met ingang van 1 augustus 2005 is

het niet meer mogelijk personeels-

leden in het rddf (risicodragend deel

van de formatie) te plaatsen en die-

nen alle schoolbesturen, die nog niet

beschikken over een sociaal statuut,

deze over te nemen uit de nieuwe

cao-vo 2005-2006. 

Met ingang van 1 augustus aanstaande

zal hoofdstuk 11 van de cao-vo 2005-

2006 worden aangepast. Bijlage VIII 
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(rddf en afvloeiingsregeling) vervalt. Werk-

gevers die geen sociaal statuut met de

centrales zijn overeengekomen, mogen

met ingang van 1 augustus geen functies

meer in het rddf plaatsen. Voor werkgevers

die al met de centrales een sociaal statuut

zijn overeengekomen, kan dit statuut blij-

ven gelden en worden gecontinueerd, 

ook als daarin nog rddf-plaatsing mogelijk

was.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• gedwongen ontslag op formatieve

gronden is niet eerder mogelijk dan

twee jaar nadat met de centrales 

overeenstemming is bereikt over een

sociaal plan

• bij noodsituaties kan in overleg tussen

de werkgever en centrales worden

afgeweken van de tweejaarstermijn

De tekst van de nieuwe cao-regeling

Sociaal Statuut is opgenomen bij de cao-

teksten op www.vosabb.nl in de rubriek

Publicaties.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Bijeenkomsten Tweede Fase

VOS/ABB en het Tweede-Fase-

adviespunt organiseren in april drie

bijeenkomsten over de veranderin-

gen in het Studiehuis. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld om

schoolleiders en andere verantwoor-

delijken te wijzen op het belang van

tijdige beslissingen in het kader van

de Tweede Fase Studiehuis. 

Het is verstandig om nog dit school-

jaar een draaiboek te maken voor de

veranderingen die gepland zijn voor

2007.

Directieleden en coördinatoren Fase II 

zijn van harte uitgenodigd voor een van

de drie bijeenkomsten.

• 19 april, Helmond: Jan van Brabant

College (locatie Deltaweg), 14.00 -

16.00 uur

• 21 april, Coevorden: De Nieuwe Veste,

14.00 - 16.00 uur

• 26 april, Amersfoort: SG Amersfoortse

Berg 14.00 - 16.00 uur

Aannmelden: Sylvia Klarenbeek, 

0348-404804, sklarenbeek@vosabb.nl

Informatie: Ritske van der Veen, 

06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl


Stand van zaken overheveling
onderhoud

De overheveling van het onderhoud

van gemeenten naar schoolbesturen

is per 1 januari jongstleden ingegaan.

In het Gele Katern komt de bijbeho-

rende uitvoeringscirculaire.

De regeling geeft inzage in de vergoedings-

bedragen die de scholen voor voortgezet

onderwijs voor het onderhoud tegemoet

kunnen zien. De bedragen bestaan uit een

vast bedrag per school en een bedrag per

leerling dat afhankelijk is van de school-

soort en de leerjaren. Daarnaast gaat de

regeling in op de eenmalige aanvullende

bekostiging voor gebouwen of gebouw-

delen die dateren van vóór 1980. 

Scholen die aan de voorwaarden voldoen

zoals die in de regeling zijn opgenomen,

kunnen voor 15 juni aanstaande daar-

voor een aanvraag indienen bij het Cfi.

Afhankelijk van het aantal aanvragen zal

de eenmalig bijdrage tussen de 5 en 

10 euro per vierkante meter bedragen. 

Bovendien zullen begin volgende maand

de besturenorganisaties en de Vereniging

van Nederlandse Gemeenten (VNG) een

gezamenlijke brief publiceren waarin 

zij een aantal aspecten van de nieuwe

regeling zullen toelichten.

Meer op www.vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Herverdeeleffecten afschaffing
leeftijdscorrectie

De afschaffing van de leeftijdscor-

rectie in de bekostigingsbepalingen

voor het voortgezet onderwijs levert

ongewenste herverdeeleffecten op.

Daar heeft VOS/ABB de Kamer-

commissie voor onderwijs onlangs

opnieuw op gewezen. Toch is de

Tweede Kamer er opnieuw mee

akkoord gegaan.

Hoewel de nieuwe bekostigingsbepalingen

inclusief de afschaffing van de leeftijds-

correctie afgelopen zomer al door de

Tweede Kamer zijn aangenomen, stelde

de PvdA-fractie er onlangs opnieuw 

vragen over. 

Dit na signalen uit het onderwijs, dat som-

mige scholen er maar liefst 250.000 euro

op achteruit gaan.

De minister antwoordde dat dit klopt,

maar dat andere scholen er dan op voor-

uit gaan, omdat het geen bezuinigings-

operatie is. Het gaat om herverdeeleffec-

ten omdat de leeftijd van het personeel

niet meer (helemaal) wordt meegerekend

bij de bekostiging. Scholen met een wat

ouder personeelsbestand hebben daar nu

financieel nadeel van. 
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De minister wijst ook op de overgangs-

regeling die deze effecten moet op-

vangen. Daarnaast meldt ze dat de

onderwijsorganisaties ‘in meerderheid’

akkoord waren met het hele pakket aan

maatregelen, dus inclusief de afschaffing

van de leeftijdscorrectie. 

Minder draagvlak

VOS/ABB heeft per brief laten weten dat

het draagvlak minder groot is dan de

minister suggereert. ‘VOS/ABB en VBS

zijn inderdaad gehoord, maar hebben

aangegeven tegen het afschaffen van de

leeftijdscorrectie te zijn. Wij hebben hier-

van ook blijk gegeven in brieven en door

de aanbieding van een petitie, ondertekend

door 90 verontruste schoolleiders in

februari vorig jaar’, zo staat in de brief. 

VOS/ABB en VBS vormen weliswaar een

minderheid binnen het vo-veld, maar wel

een forse minderheid van ruim 40%. Juist

vanwege de herverdeeleffecten, waardoor

met name ‘eenpitters’ in gevaar kunnen

komen, waren VOS/ABB en VBS tegen de

afschaffing van de leeftijdscorrectie.

Meer op www.vosabb.nl.

Informatie: Ben Verheijen, 

0348-405222, bverheijen@vosabb.nl


Misverstanden over bekostiging

Door de vereenvoudiging van de

bekostiging in het voortgezet onder-

wijs (afschaffing t-1-systematiek en

de Gemiddelde Gewogen Leeftijd)

zijn enkele misverstanden ontstaan.

Een van de misverstanden is dat het

betalingsritme zou leiden tot liquidi-

teitsproblemen. In dit ritme is echter

niets veranderd. Wel kan zich een

knelpunt voordoen bij scholen die te

maken hebben met een dalend aantal

leerlingen

In de afgelopen jaren was sprake van 

betaling van de personele bekostiging

volgens het kasritme waarbij 32% in de

maanden augustus tot en met december

werd betaald en 68% in de maanden

januari tot en met juli (dat wil zeggen 10%

minder dan 5/12 over een periode van vijf

maanden en 10% meer dan 7/12). 

Dit kasritme is ontstaan bij de invoering

van de lumpsum in 1996. Toen kregen 

alle scholen eenmalig de overlopende

personeelskosten uit het oude stelsel 

uitbetaald. Om dit te compenseren werd

het betaalritme van lumpsum aangepast.

De minister kon immers niet in één jaar de

rijksbegroting sterk overschrijden.

Overlopende posten

Het schoolbestuur heeft in de maanden

augustus tot december ook niet 5/12 van

de bekostiging nodig. De reden hiervoor

ligt in de zogenoemde overlopende pos-

ten per 1 januari, te weten de kosten die

verband houden met de tot en met

december opgebouwde vakantieaanspra-

ken en tegemoetkoming ziektekosten,

alsmede de sociale lasten over de maand

december.

Deze posten leiden namelijk pas in het

volgende kalenderjaar tot uitbetaling door

de bevoegde gezagsorganen. Tot het

moment van de vereenvoudiging van de

bekostiging nemen scholen op de jaar-

rekening aan het eind van een kalender-

jaar daarom een vordering op OCW op.

Dit systeem bestaat sinds de invoering

van de lumpsum in 1996 en heeft nooit 

tot problemen geleid.

In artikel II van de Wet van 6 juli 2004

staat evenwel dat scholen voor de laatste

vijf maanden van 2005 aanspraak hebben

op 32% van de personele bekostiging.

Daarmee is het opnemen van de vorde-

ring niet meer mogelijk. 

Augustus

Dat is op zich niet zo erg, maar in de uit-

zonderlijke situatie dat een school op een

ander moment wordt opgeheven (anders

dan bij een fusie) dan 1 augustus, kan 

dat een financieel probleem opleveren.

Op dat moment moet immers aan het

personeel nog vakantiegeld en tegemoet-

koming in de ziektekosten worden uit-

betaald. 

Om dit probleem op te lossen is er een

ministeriële regeling in de maak, die bin-

nenkort wordt gepubliceerd. Deze rege-

ling houdt in dat in de jaarrekening toch

een vordering op OCW kan worden opge-

nomen. Als dat niet zo was, dan zou dat

op vrijwel alle scholen tot een negatief

resultaat in 2005 leiden. 

Bovenstaande betekent dat er in het

betaalritme - en de verdeling over het jaar

- niets is veranderd en dat scholen hier-

mee dus niet in de problemen kunnen

komen. 

Minder leerlingen 

Een knelpunt kan zich wel voordoen door

de wijziging van t-1-systematiek naar t-3-

maanden. Dat geldt met name voor scho-

len met een teruglopend aantal leerlingen,

omdat de financiële gevolgen van de

terugloop van het aantal leerlingen sneller

doorwerken dan in de oude situatie. 

De gevolgen van de terugloop laten zich

immers al na drie maanden voelen in

plaats van na een jaar. Scholen met een

teruglopend aantal leerlingen dienen hier

nadrukkelijk rekening mee te houden. 

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-

405225, gvanmidden@vosabb.nl
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Administratiesystemen op een rij

Om scholen te helpen bij het kiezen

van een administratiesysteem heeft

de stichting ICT op School op haar

website een overzicht gemaakt van

verschillende systemen. Scholen

kunnen hier kijken en vergelijken.

Een schooladministratiesysteem is een

geautomatiseerd systeem dat de adminis-

tratie van een school bijhoudt. De nieuw-

ste systemen bieden veel mogelijkheden.

Bij de keuze van een nieuw systeem is het

belangrijk goed uit te zoeken welk pro-

gramma het beste aansluit bij de wensen

en eisen van de school. Het hangt er bij-

voorbeeld vanaf welke rapportages de

school uit het systeem wil halen en welke

gegevens verwerkt moeten worden.Ook is

van belang welke systeem bij de school

en de al gebruikte programma’s past.

Via www.ictopschool.net/snel/school-

administratie vindt u een overzicht van

verschillende schooladministratiesystemen,

hun mogelijkheden en extra achtergrond-

informatie in de vorm van programma-

vergelijkende rapporten. Het basis- en het

voortgezet onderwijs hebben eigen eisen

en dus een eigen aanbod. Daarom zijn ze

in de overzichten gesplitst.

Ict op School ziet dit initiatief als de start

van een groeiend overzicht van mogelijk-

heden en ervaringen met schooladmini-

stratiesystemen. 

Reacties gevraagd

Samenwerkingsverbanden van scholen en

individuele scholen worden opgeroepen

ervaringen – positief en/of negatief – 

te delen met Ict op School. 

Er kan een e-mail gestuurd worden naar

communicatie@ictopschool.net of een

briefje naar Ict op School, Bleijenburg 1,

2511 VC Den Haag.

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405270, mhuigsloot@vosabb.nl.


Minder vacatures in onderwijs

Het aantal vacatures in het primair en

voortgezet onderwijs en de beroeps-

en volwasseneneducatie is gedaald.

Dit blijkt uit cijfers die minister Maria

van der Hoeven van OCW aan de

Tweede Kamer heeft gestuurd. 

In het eerste kwartaal van 2003 was nog

sprake van 1260 voltijdsvacatures; in het

derde kwartaal van 2004 waren het er

maar 900. Het aantal vacatures voor

schoolleiders blijft hoog. In het vierde kwar-

taal ging het om 150 voltijdsvacatures. 

Uit de cijfers blijkt ook dat de werkloos-

heid onder afgestudeerden van de Pabo’s

en lerarenopleidingen is gedaald. In okto-

ber 2004 lag de werkloosheid onder afge-

studeerde Pabo-studenten nog op 9%,

vorige maand was dat 3%. 

Hoewel het aantal openstaande vacatures

is gedaald, blijft het ministerie voor de

komende jaren een enorm tekort aan

onderwijspersoneel voorzien. Tot 2011

zijn naar verwachting 100.000 nieuwe

leraren nodig. 


Schoonste School Wedstrijd

Scholen in het basis- en voortgezet

onderwijs die mee willen doen aan de

Schoonste School Wedstrijd, kunnen

zich inschrijven tot woensdag 13 april.

De organisatie omschrijft de Schoonste

School Wedstrijd als een educatieve

opruimactie. Het is de bedoeling dat leer-

lingen creatieve oplossingen bedenken

om zwerfafval een halt toe te roepen.

Vorige keer deden circa 500 scholen in

zowel po als vo mee aan de wedstrijd. 

De competitie begon afgelopen oktober

en is in januari afgerond. Nu begint de

wedstrijd opnieuw, en de finale is na de

zomervakantie, op woensdag 7 septem-

ber in de Week van Nederland Schoon in

Emmen.

Zowel in de categorieën primair onderwijs

als voortgezet onderwijs zal er een win-

naar zijn, die direct op 7 september

bekend wordt gemaakt. De winnaars van

de Schoonste School Wedstrijd 2004

waren basisschool Eben Haëzer in Olde-

broek en VMBO/LWOO Van Maerlant in

Den Bosch.

Scholen kunnen zich opgeven op

www.schoonsteschool.nl


Schoolleiders voor Unicef

In het kader van het project VOS/ABB

voor Unicef is er een klein platform

opgericht van schoolleiders, die

samen met VOS/ABB meedenken

over het project.

Onlangs kwam het platform voor de 

eerste keer bijeen. Het bestaat uit Netty

Tiemersma, voorzitter College van

Bestuur Openbaar Onderwijs Almere,

Theo van Munnen, lid van de Raad van

Bestuur van Koninklijke Aurisgroep, 

Alfons Wiegink, schoolleider van basis-

scholen De Eendracht en De Steenbeek

in Apeldoorn en Berry Verwijmeren,

bovenschools manager po in Zwijn-

drecht. 
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Tijdens de eerste bijeenkomst werd

gesproken over de betrokkenheid van

het bedrijfsleven bij dit project, over de

wijze waarop het voortgezet onderwjis

mee kan doen en het plan om alle 

contactpersonen, die op hun school

Wereldklassen coördineren een keer in

het zonnetje te zetten. Dat wordt dan een

bijeenkomst waar vertegenwoordigers

van Unicef ook bij aanwezig zijn.

Het is de bedoeling dat het platform 

3 tot 4 keer per jaar bijeenkomt.

U kunt zich opgeven bij Betty Smits-

van Sonsbeek.

Gift Henk van der Esch

Intussen heeft Unicef een gift van maar

liefst 1375 euro ontvangen van oud-rector

Henk van der Esch van het Stedelijk 

Dalton College in Zutphen. 

Het geld was bijeengebracht als cadeau

voor Van der Esch bij diens afscheid als

rector. Hij is bestuurder geworden van 

de Stichting Openbaar Onderwijs Achter-

hoek, die verandert in de Stichting 

Orchidee Scholengroep.

Namens Unicef kwam Jan Plasman naar

Zutphen om de cheque in ontvangst te

nemen. Plasman toonde zich blij verrast

en liet weten dat Unicef heel wat goeds

kan doen met dit bedrag.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22 93 96 80, bsmits@vosabb.nl.


Weer fake-facturen

Wederom worden nepnota’s naar de

scholen gestuurd.

Dit kregen we te horen van een van onze

leden. Het betreft een rekening van BIZ

telefoongids, die als omschrijving heeft:

‘Vermeldingen in BIZ telefoongids 2005’.

Het is een originele factuur. Onder het

kader wordt in kleine lettertype vermeld:

‘Dit is een aanbieding en geen factuur’.

Het is dus geen rekening die betaald

moet worden! 

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


E-mailnieuwsbrief VOS/ABB

Deze tweewekelijkse nieuwsbrief

kunt u ook per e-mail ontvangen. 

Dit heeft als voordeel dat u het

onderwijsnieuws via VOS/ABB al 

op woensdag binnenkrijgt.

De e-mailnieuwsbrief bestaat uit links

naar berichten op de website

www.vosabb.nl. Elk bericht heeft een

korte inleiding, waarna u door kunt klik-

ken naar de volledige berichten die uw

interesse hebben. Als u de nieuwsbrief

ook per e-mail wilt ontvangen, kunt u zich

(gratis) abonneren. Stuurt u hiervoor een

e-mail naar webmaster@vosabb.nl, met

hierin duidelijk vermeld uw e-mailadres en

of u geïnteresseerd ben in nieuws over

primair onderwijs en/of voortgezet onder-

wijs.
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Redactie:
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Advertenties:
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Informatie over 

advertentietarieven:

www.vosabb.nl (ledenservice)

Ander nieuws op de 
website www.vosabb.nl

• D66: ‘Schaf lesgeld af’ (21 maart)

• Dalend leerlingenaantal po: 

veel verklaringen (18 maart)

• Leraren voorrang op wachtlijst

woning (16 maart)

• Veel zwakke lezers in groep 8 

(15 maart)

• Aboutaleb: ‘Kabinet loopt me in 

de weg’ (14 maart)

• Anonieme meldlijn voor scholen 

(10 maart)


