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Overzicht gratis cursussen Helpdesk VOS/ABB 
Tweede helft schooljaar 2013-2014 
 
 
** 28 januari 2014 – Woerden ** 
Bijeenkomst verplichtingen bij benoeming van personeel - primair onderwijs 
 
De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op 28 januari 2014 een gratis bijeenkomst over de 
verplichtingen waarmee het bevoegd gezag rekening dient te houden bij de benoeming van 
personeel. De bijeenkomst is interessant voor P&O’ers, teamleiders en directeuren alsmede 
bestuursleden die belast zijn met de benoeming van personeel.  
 
De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB zullen tijdens deze 
bijeenkomst aan de hand van diverse casussen de volgende onderwerpen bespreken: 
 

• Gronden voor dienstverband voor bepaalde tijd; 

• 36 maandentermijn en tijdelijke uitbreidingen; 

• Benoeming werknemer in twee functies; 

• Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); 

• Inschaling en salaris; 

• Aanvang en einde benoeming en doorbetaling salaris; 

• Volgorde voorrangsbenoeming, met specifieke aandacht voor eigen wachtgelders; 

• Regeling ontheffing herbenoemingsverplichting; 

• Risico’s werkgever voor doorbelasting WW-uitkering. 

 
De gratis cursus wordt gegeven op dinsdag 28 januari 2014 van 13 tot 16 uur in het kantoor van 
VOS/ABB in Woerden. 
 
Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. 
Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen. 
 
Aanmelden kan online via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus 
verplichtingen bij benoeming van personeel’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u 
werkt en uw telefoonnummer. 
 
 
** 30 januari 2014 – Woerden ** 
Bijeenkomst verplichtingen bij benoeming van personeel - voortgezet onderwijs 
 
De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op 30 januari 2014 een gratis bijeenkomst over de 
verplichtingen waarmee het bevoegd gezag rekening dient te houden bij de benoeming van 
personeel. De bijeenkomst is interessant voor P&O’ers, teamleiders en directeuren alsmede 
bestuursleden die belast zijn met de benoeming van personeel.  
 
De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB zullen tijdens deze 
bijeenkomst de volgende onderwerpen aan de hand van diverse casussen bespreken: 
 

• Gronden voor dienstverband voor bepaalde tijd; 

• Benoeming van onbevoegde docenten; 

• Uitleg 36 maandentermijn en tijdelijke uitbreidingen; 

• Benoeming werknemer in twee functies; 

• Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); 

• Inschaling en salaris; 

• Risico’s werkgever voor doorbelasting WW-uitkering. 
 



 

7 november 2013 

 

De gratis cursus wordt gegeven op donderdag 30 januari 2014 van 13 tot 16 uur in het kantoor van 
VOS/ABB in Woerden. 
 
Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. 
Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen. 
 
Aanmelden kan online via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus 
verplichtingen bij benoeming van personeel’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u 
werkt en uw telefoonnummer. 
 
 
** 11 februari 2014 – Woerden ** 
Instandhouding van scholen - primair onderwijs 
 
De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op 11 februari 2014 in Woerden een gratis bijeenkomst over 
de instandhouding van scholen in het primair onderwijs.  
 
De bijeenkomst is met name interessant voor schoolbestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers 
in het primair onderwijs. 
 
De juristen Ronald Bloemers en José van Snek van de VOS/ABB-Helpdesk gaan in op de volgende 
punten: 
 

• Stichting van scholen: hoe gaat dit in zijn werk? 

• Opheffen van scholen (opheffingsnorm); 

• Instandhouding van scholen (gemiddelde schoolgrootte); 

• Fusies van scholen en schoolbesturen; 

• Vormen van een nevenvestiging/dislocatie; 

• Samenwerkingsschool en samenwerkingsbestuur; 

• Verplaatsing en verhuizing van scholen; 

• Actualiteiten. 
 
De gratis cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag 11 februari 2014 van 13 tot 17 uur in het kantoor 
van VOS/ABB in Woerden.  
 
Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. 
Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen. 
 
Aanmelden kan online via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus 
Instandhouding scholen primair onderwijs’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u 
werkt en uw telefoonnummer. 
 
 
** 1 april 2014 – Woerden ** 
Bekostiging primair onderwijs 
 
De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op 1 april in Woerden een gratis bijeenkomst over de 
bekostiging van het primair onderwijs.  
 
De bijeenkomst is met name interessant voor schoolbestuurders, directeuren en financieel 
beleidsmedewerkers in het primair onderwijs. 
 
Financieel deskundige Ron van der Raaij en jurist Ronald Bloemers van de VOS/ABB-Helpdesk gaan 
in op de volgende punten: 
 

• Basis van de bekostiging; 

• Richtlijnen voor toepassing; 

• Belangrijkste financiële producten. 
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De gratis cursus wordt gegeven op dinsdag 1 april  2014 van 13 tot 17 uur in het kantoor van 
VOS/ABB in Woerden.  
 
Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. 
Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen. 
 
Aanmelden kan online via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus 
Instandhouding scholen primair onderwijs’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u 
werkt en uw telefoonnummer. 
 
 
** 8 april 2014 – Woerden ** 
Bekostiging voortgezet onderwijs 
 
De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op 8 april in Woerden een gratis bijeenkomst over de 
bekostiging van het voortgezet onderwijs.  
 
De bijeenkomst is met name interessant voor schoolbestuurders, directeuren en financieel 
beleidsmedewerkers in het voortgezet onderwijs. 
 
Financieel deskundige Ron van der Raaij en jurist Ronald Bloemers van de VOS/ABB-Helpdesk gaan 
in op de volgende punten: 
 

• Basis van de bekostiging; 

• Richtlijnen voor toepassing; 

• Belangrijkste financiële producten. 
 
De gratis cursus wordt gegeven op dinsdag 8 april  2014 van 13 tot 17 uur in het kantoor van 
VOS/ABB in Woerden.  
 
Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. 
Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen. 
 
Aanmelden kan online via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus 
Instandhouding scholen voortgezet onderwijs’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u 
werkt en uw telefoonnummer. 
 
 
** 13 mei 2014 – Woerden ** 
Informatieverstrekking en –verwerking op school 
 
De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op 13 mei 2014 in Woerden een gratis bijeenkomst over 
informatieverwerking en -verstrekking door scholen.  
 
De bijeenkomst is interessant voor schoolbestuurders, teamleiders, P&O’ers en andere 
personeelsleden in het primair en voortgezet onderwijs die op school te maken hebben met de 
verwerking van privacygevoelige gegevens. 
 
De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de VOS/ABB-Helpdesk gaan in op de volgende 
punten: 
 

• Welke gegevens horen thuis in het leerling- en personeelsdossier? 

• Privacyreglement voor verwerking van leerling- en personeelsgegevens; 

• Inzagerecht in leerling- en personeelsdossier; 

• Bewaartermijnen van leerling- en personeelsgegevens; 

• Bespreking van leerlinggegevens in het zorgadviesteam; 
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• Inhoud van onderwijskundig rapport; 

• Overdracht van personeelsgegevens bij fusie; 

• Informatieverstrekking aan gescheiden ouders; 

• Foto’s, filmopnamen, webcam en internet. 

 
De gratis cursus wordt gegeven op dinsdag 13 mei van 13 tot 17 uur in het kantoor van VOS/ABB in 
Woerden. 
 
Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. 
Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen. 
 
Aanmelden kan online via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus 
informatieverwerking en -verstrekking’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt 
en uw telefoonnummer. 

 


