
Het registratiesysteem geeft inzicht in de landelijke ont-

wikkelingen van (gewelds)incidenten en veiligheid op de 

onderwijsinstellingen. Het kabinet streeft ernaar dat de 

verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van 

kracht is. Steeds meer onderwijsinstellingen registreren 

incidenten, zoals bij het gebruik van geweld of in het geval 

van (homo)discriminatie. Ook hebben veel scholen al een 

veiligheidsbeleid. Toch blijkt de informatie over de aard en 

omvang van de (gewelds)incidenten vaak gebrekkig. De ver-

plichte registratie moet daar een einde aan maken.

Om een landelijk beeld te kunnen opmaken, is het nood-

zakelijk dat scholen op dezelfde manier incidenten regis-

treren. Daarom worden eenduidige en duidelijke defi nities 

van verschillende incidenten gehanteerd. De geregis-

treerde incidenten bevatten geen persoonsgegevens, maar 

slechts het feit én of de betrokkene een leerling, leerkracht 

of een derde is. Scholen moeten zich houden aan de Wet 

bescherming persoonsgegevens. De registratiegegevens van 

de incidenten blijven in bezit van de school en zijn niet 

openbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt wel inzage 

in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek. <

Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn 
vanaf schooljaar 2012/2013 verplicht om (gewelds)incidenten te registreren. De ministerraad 
heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt.
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> Discussiebijeenkomst over 
leerkrachten en Passend onderwijs
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) organiseert op woensdagmiddag 

28 september aanstaande van half vier tot half zes in De Balie te Amsterdam een publiek debat 

over leerkrachten (po en vo) en Passend onderwijs. De gratis discussiebijeenkomst is bestemd voor 

iedereen die werkzaam is in en rond het basis- en voortgezet onderwijs.

Aanleiding is het uitkomen van twee publicaties, 

‘Passend onderwijs aan leerlingen met gedragspro-

blemen, waarin ervaren leerkrachten aan het woord 

komen, en ‘Over de grenzen van de leerkracht’, een 

journalistieke verkenning van de weerbarstige onder-

wijszorg praktijk. Passend onderwijs voltrekt zich tot 

nu toe grotendeels over de hoofden heen van leerkrach-

ten. Wil Passend onderwijs een succes worden, zullen 

de verhalen van leerkrachten over mogelijkheden en 

onmogelijkheden serieuzer genomen moeten worden. 

Genoemde publicaties geven daar een aanzet toe. De 

publieke bijeenkomst in de Balie is een vervolg daarop.

Aan het woord komen in de eerste plaats leerkrachten, 

intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolleiders. 

Zij krijgen de ruimte met hun verhalen over proble-

men, kansen en uitwegen. Daarnaast is er ruimte voor 

bijdragen van coördinatoren van samenwerkingsver-

banden, onderwijsadviseurs, ambulante begeleiders, 

wetenschappers, ambtenaren, et cetera. De bijeenkomst 

staat onder leiding van Farid Tabarki.

Bezuinigingen
De 300 miljoen bezuiniging op Passend onderwijs 

gaat gewoon door en de stelselwijziging ook. Het 

wetsvoorstel wordt vlak na de zomervakantie naar de 

Tweede Kamer gestuurd. De minister heeft wel aange-

geven dat 43 procent van de gelden voor ambulante 

begeleiding tot maximaal 2015 bij het speciaal onder-

wijs blijven. Er komt geen invoeringstoets voordat 

de nieuwe wetgeving in zal gaan. Wel wordt voor het 

kerstreces 2012 een tussenevaluatie naar de Tweede 

Kamer gestuurd. Dan zijn de samenwerkingsverbanden 

gevormd en wordt er gewerkt aan de zorgplannen. 

Het Infopunt Passend onderwijs heeft in afstemming 

met het ministerie van OCW de hoofdlijnen van de 

bezuinigingen Passend onderwijs op een rij gezet. 

Zie www.passendonderwijs.nl. Verdere uitwerkingen 

worden in september verwacht.

Voor het publieke debat op 28 september is iedereen 

die werkzaam is in en rond het basis- en voortgezet 

onderwijs van harte uitgenodigd. Er is geen onder-

scheid tussen publiek en sprekers, iedereen mag 

meepraten. De openbare discussiebijeenkomst is vrij 

toegankelijk, maar het aantal plaatsen is gelimiteerd, 

dus graag van tevoren reserveren. Reservering en infor-

matie: www.ecpo.nl, tel. 070-3765450 (ma. t/m do. van 

9.00 – 15.30 uur). Genoemde publicaties zijn vanaf 

 september onder embargo te verkrijgen. <

> Spooknota’s in omloop
De AVS Helpdesk is de afgelopen tijd geconfronteerd met vragen op het gebied van spooknota’s. 

Er zijn diverse fi rma’s die contact opnemen met scholen met de mededeling dat zij een tweejarig 

contract hebben afgesloten en dat er betaald moet worden.

Als deze scholen reageren met de mededeling dat dat 

niet bekend is, dan wordt er een aanbod gedaan om nog 

één jaar van het contract te betalen. Hiervoor wordt of 

een telefonische, of een schriftelijke bevestiging per 

fax gevraagd. Ook de schriftelijke bevestiging bevat nog 

een addertje onder het gras, want het genoemde bedrag 

heeft betrekking op een kwartaal en niet op een jaar. 

Eén van de fi rma’s is de ‘Online ondernemingsgids’.

Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden voor deze 

benaderingen. Belangrijk is eerst na te gaan of een 

contract met zo’n fi rma is afgesloten en eerst goed een 

contract door te lezen voordat een handtekening gezet 

wordt en het document wordt teruggefaxt of -gestuurd. 

De AVS adviseert om eerst de zogenoemde reminder 

aan de administratie van de school voor te leggen. <
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> Modernisering Vervangingsfonds deels 
uitgesteld; eerst nader onderzoek
Minister Van Bijsterveldt berichtte de Kamer begin juli dat ze zorgvuldig om wil gaan met de 

mogelijke beëindiging van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds. 

Het eigen risicodragerschap voor grote schoolbesturen per 1 augustus 2011 wordt ongewijzigd 

voortgezet, maar het Vervangingsfonds heeft deze ontwikkeling voor de middelgrote 

schoolbesturen voorlopig opgeschort.

De eerste fase van de modernisering van het 

Vervangings fonds – het eigen risicodragerschap voor gro-

te schoolbesturen per 1 augustus 2011 – heeft nog geen 

invloed op de beëindiging van de verplichte aansluiting 

en wordt ongewijzigd voortgezet. De volgende fases heb-

ben dat wel. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft 

daarom besloten de voorbereiding van de modernise-

ringsplannen voor de middelgrote schoolbesturen op te 

schorten, in afwachting van de bespreking van de plan-

nen van de minister in de Tweede Kamer.

De minister wil op bepaalde gebieden eerst nader 

onderzoek doen, waarbij specifi eke aandacht nodig 

is voor de positie van de kleine besturen met één of 

enkele scholen. In het onderzoek zal gekeken worden 

naar de fi nanciële risico’s, de mogelijkheid van een 

verzuimverzekering voor met name kleine scholen 

en de continuïteit van het onderwijs. De minister zal 

hierover in overleg treden met de vakbonden, waar-

onder de AVS, en de PO-Raad. Ook zal de positie van 

het Vervangingsfonds meegenomen worden. Het fonds 

doet meer dan alleen het regelen van de vervangings-

kosten. Het is ook actief op het gebied van de arbeids-

omstandigheden, terugdringing van het ziekteverzuim 

en re-integratie van arbeidsongeschikt personeel. De 

minister wil de opgebouwde kennis bij het fonds niet 

verloren laten gaan. <

> Formatieraming 
2010–2025 
beschikbaar
ResearchNed heeft in opdracht van het 

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)

een raming van de toekomstige formatie voor 

leerkrachten (fte) gemaakt voor het primair en 

voortgezet onderwijs in de periode 2010-2025.

De leerlingendaling in het po vertaalt zich rechtstreeks 

door in een daling van de formatie, met de nodige 

verschillen tussen gemeenten en regio’s. Verondersteld 

wordt dat de leerling-leraar ratio de komende jaren 

constant blijft (per school) en de formatie eenzelfde 

trend laat zien als het aantal leerlingen. <

> De spreadsheet is te downloaden via 

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.

> Participatiefonds 
gaat werkgevers 
helpen bij massa-
ontslagen
Het Participatiefonds gaat hulp bieden bij 
ontslagmeldingen aan werkgevers die te 
maken krijgen met massaontslagen ter grootte 
van meer dan 50 werknemers. Werkgevers, 
zo stelt het fonds, worden op grote schaal 
geconfronteerd met (dreigend) ontslag van 

personeel door bezuinigingen.

De hulp bestaat uit extra ondersteuning bij het verzor-

gen van de ontslagmeldingen. Werkgevers krijgen de 

mogelijkheid een adviesgesprek aan te gaan over het 

melden van deze ontslagen. Het gesprek kan gevoerd 

worden met deskundigen van het Participatiefonds. Na 

de zomervakantie gaat het fonds hiermee van start. <

> Meer informatie en aanmelden: www.vfpf.nl
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> Ontslagvergoeding blijft mogelijk
Na protesten vanuit de vakorganisaties over het aangekondigde beleid tot terugvordering van 

ontslag vergoedingen heeft minister Van Bijsterveldt toegegeven dat de rechtvaardiging voor ontslag-

vergoedingen te limitatief is gebleken. Als er goede redenen zijn om een medewerker een ontslag-

vergoeding mee te geven, zal OCW niet overgaan tot terugvordering van bekostiging, schrijft de 

minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister geeft aan dat naast een rechterlijke uit-

spraak of de vergoeding van outplacement ook andere outplacement ook andere outplacement
individuele omstandigheden van toepassing kunnen 

zijn waarbij een ontslagvergoeding te verdedigen is. 

Bijvoorbeeld het effi ciënt omgaan met overheidsmid-

delen of kwaliteitsbeleid. Minister Van Bijsterveldt 

vertrouwt erop dat het bevoegd gezag, als werkgever, 

hierin steeds een gedegen afweging zal maken. In de 

sectoren primair en voortgezet onderwijs wordt breed 

onderschreven dat terughoudend moet worden omge-

gaan met het uitkeren van ontslagvergoedingen.

Redenen voor de minister voor het terugvorderen van 

de ontslagvergoedingen kunnen zijn: het gedegen voe-

ren van HRM-beleid, het afkopen van nalatigheid of 

slecht management en bovenmatige vergoedingen. <

> De genoemde brief is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/fi nancien/lumpsum.

> Voorstel jongens en meisjes apart 
lesgeven stuit op kritiek
In dagblad Trouw deed Besturenraadvoorzitter Wim Kuiper medio augustus de suggestie om te 

experimenteren met gescheiden lessen voor jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs. 

Kuiper maakt zich zorgen over het onderpresteren van jongens en het feit dat jongens minder dan 

meisjes doorstromen naar hogere onderwijsvormen. Wat AVS-voorzitter Ton Duif betreft krijgt het 

controversiële voorstel geen navolging.

Volgens Kuiper is zo’n scheiding een probaat middel 

tegen de achterstand van jongens in het onderwijs. Uit 

onderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de ontwik-

keling van de hersenen tussen jongens en meisjes, 

vooral in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar. Kuiper: “In de 

puberteit lopen jongens gemiddeld twee jaar achter 

op meisjes in hun hersenontwikkeling, daar moet je 

in het onderwijs rekening mee houden.” Ook meisjes 

zouden volgens hem kunnen profi teren van gescheiden 

lessen, omdat daarin weer op hun specifi eke sterktes 

en zwaktes kan worden ingespeeld. Kuiper is geen voor-

stander van het helemaal uit elkaar halen van jongens 

en meisjes.

AVS-voorzitter Ton Duif is niet enthousiast over het 

voorstel van Kuiper. “De AVS ziet aparte lessen voor 

jongens en meisjes helemaal niet zitten. De oplossing 

zit ‘m in differentiatie van het leerstofaanbod. Dat kan 

ook binnen een gemengde les.”

Het ministerie van OCW vindt een experiment met 

apart lesgeven aan jongens en meisjes ’voorstelbaar’, 

aldus een woordvoerder van het ministerie van OCW 

in Trouw. “Maar van uitsluiting van alleen jongens of 

alleen meisjes kan geen sprake zijn. Een meisje moet 

ook toegang kunnen krijgen tot het programma inge-

richt op technische/jongensaanpak en vice versa.”

In de Verenigde Staten en andere Angelsaksische landen 

is men al verder met (onderzoek naar) gescheiden les-

geven. Maar vanuit Amerikaanse komen ook geluiden 

dat aparte klassen stereotypen in stand houden: meisjes 

zijn alfa, jongens bèta. Dagblad De Pers meldt dat vijf 

havo-vwo-scholen dit schooljaar met een experiment 

beginnen waarbij jongens en meisjes anders worden 

benaderd, maar niet per se alleen door ze te scheiden.

Minister Van Bijsterveldt kondigde al eerder aan sowie-

so meer onderzoek te laten doen naar de onderwijsach-

terstand van jongens. <
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> ‘Rendement Engels in basisonderwijs 
kan beter’
De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in opdracht van het ministerie van OCW een brede 

verkenning verricht naar Engels in het basisonderwijs om zicht te krijgen op de intensiteit en 

kwaliteit ervan. Er blijkt grote variatie te zijn als het gaat om de tijdsbesteding aan Engels. Er wordt 

weinig getoetst, de overdracht naar het voortgezet onderwijs vindt niet structureel plaats en ook 

de aandacht voor Engels op de pabo’s varieert sterk.

Het onderzoek laat zien dat er een grote variatie is in 

de tijd die aan Engels wordt besteed. Daarnaast han-

teren scholen verschillende startmomenten, omdat 

hier geen formele afspraken over zijn gemaakt. Op de 

meeste scholen beperkt het aanbod Engels zich tot 45 

minuten per week in groep 7/8. Wel groeit het aantal 

scholen dat eerder met Engels start, vaak in groep 5 

maar soms al in groep 1.

Engels wordt voornamelijk verzorgd door groepsleer-

krachten. De aanwezigheid en rol van vakleerkrachten 

is beperkt, ook op vtto-scholen (vroeg vreemdetalen-

onderwijs). Methodes zijn voor leerkrachten bepalend 

bij de invulling van de lespraktijk. Aan differentiatie 

wordt nog niet veel aandacht besteed. Degenen die 

dat wel doen – ongeveer de helft van de leerkrachten – 

maken daarvoor gebruik van aanvullende materialen 

(internet, Engelstalige literatuur, eigen materiaal).

De meerderheid van de leerkrachten vindt het leuk en 

belangrijk om Engels te geven. Deze positieve attitude 

wordt weerspiegeld in de groeiende groep scholen die 

vroeg start met Engels. Leerkrachten zijn echter minder 

positief over hun toerusting. Toch maken ze weinig 

gebruik van nascholing: slechts 20 procent van de leer-

krachten heeft de afgelopen tien jaar nascholingsactivi-

teiten gevolgd. De leerkrachten die wel scholing hebben 

gehad, zijn slechts gematigd positief over dit aanbod, 

vooral wat betreft de vakdidactische toerusting.

SLO doet aanbevelingen om het rendement van het 

Engels in het basisonderwijs te verhogen. Het advies is 

een inhoudelijk kader te ontwikkelen met duidelijke 

doelen en inhouden en een doorlopende leerlijn naar 

het voortgezet onderwijs. Daarnaast is meer inzicht 

in een effi ciënte en effectieve aanpak van (vroeg) 

vreemdetalenonderwijs wenselijk. Tot slot vindt SLO 

meer aandacht voor de professionalisering van leer-

krachten van belang, zowel op de pabo’s als bij het 

nascholingsaanbod.

Minister Van Bijsterveldt vindt ook dat er stappen 

gezet moeten worden om Engels een steviger basis te 

geven in het Nederlandse onderwijs. In het najaar van 

2012 komt zij met een plan van aanpak over hoe het 

vak Engels op termijn als onderdeel opgenomen kan 

worden in de centrale eindtoets. Dan zijn de pilots afge-

rond waarbinnen 13 basisscholen (12 Engels, 1 Duits) 

experimenteren met het geven van lessen in een vreem-

de taal tot maximaal 15 procent van de onderwijstijd. 

Daarnaast loopt er een wetenschappelijk onderzoek 

naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs. 

De acties in het toekomstige plan van aanpak hebben 

onder andere betrekking op het verbeteren van de kwa-

liteit van Engels in basisonderwijs. De minister zal ook 

bekijken wat nodig is voor de verdere professionalise-

ring en nascholing van leerkrachten basisonderwijs ten 

aanzien van Engels. <

> De verkenning van SLO is te downloaden via www.slo.nl/
primair/nieuws

> ABP: dekkingsgraad onder 100 procent
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is fors gedaald, tot onder de 100 procent.

Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 

112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent 

en in augustus, toen de fi nanciële markten in steeds 

zwaarder weer kwamen, is de positie van ABP nog 

verder verslechterd. Als oorzaken worden genoemd de 

dalende rente en de daling van de koersen op de fi nan-

ciële markten.

Volgens het ABP heeft deze dekkingsgraad nu nog geen 

gevolgen voor de pensioenen. Het pensioenfonds evalu-

eert aan het einde van het jaar zijn herstelplan. Daarin 

staat hoe het fonds in de periode 2009-2013 de dek-

kingsgraad weer op het vereiste niveau van 105 procent 

brengt. <
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> ‘Invloed etnische diversiteit scholen op 
leerprestaties gering’
Etnische diversiteit heeft een geringe negatieve invloed op leerprestaties in het basisonderwijs. 

Het gemiddelde opleidingsniveau van ouders heeft meer invloed op leerprestaties in het basis-

onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn beide niet van invloed. Dit concludeert het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoek ‘Gemengd leren: etnische diversiteit en leerprestaties 

in het basis- en voortgezet onderwijs’.

Eerder concludeerde professor Jaap Dronkers op basis 

van internationaal onderzoek dat etnische diversiteit 

in scholen een negatieve invloed heeft op de leerpres-

taties. Het Nederlandse onderwijs was echter niet 

vertegenwoordigd in deze gegevens. Het SCP onder-

zocht daarop of zijn conclusie ook geldig is voor het 

Nederlandse onderwijs.

In het basisonderwijs is gekeken naar de prestaties van 

leerlingen in groep acht. De prestaties op het terrein 

van begrijpend lezen, rekenen en de Cito-eindtoets zijn 

op etnisch diverse scholen iets lager dan op etnisch 

homogene scholen. Als echter ook rekening wordt 

gehouden met het gemiddelde opleidingsniveau van 

de ouders van leerlingen, dan blijft alleen bij rekenen 

een klein negatief effect van de etnische diversiteit 

zichtbaar. Op andere terreinen (begrijpend lezen, 

de woordenschat, de score op de Cito-eindtoets) is er 

uitsluitend een effect van het gemiddelde opleidings-

niveau van ouders. Zowel autochtoon Nederlandse leer-

lingen als leerlingen met een niet-westerse achtergrond 

presteren beter op basisscholen met veel kinderen van 

hoogopgeleide ouders.

Etnisch gemengde scholen hebben volgens dit SCP-

onderzoek dus nauwelijks een negatieve invloed op de 

leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs. <

> Meer informatie: www.scp.nl

> Ministerraad akkoord met invoering centrale 
eindtoets
Er komt met ingang van 2013 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor 

leerlingen in groep 8 van de basisschool. De ministerraad heeft begin juli ingestemd met deze 

wetswijziging. Naast de verplichte eindtoets regelt het wetsvoorstel dat alle scholen in het primair 

onderwijs met een leerling- en onderwijsvolgsysteem moeten gaan werken.

Voor het speciaal (basis)onderwijs is gekozen voor een 

later invoeringsjaar, waarschijnlijk twee of drie jaar 

later. In tegenstelling tot de huidige (niet verplichte) 

Cito-eindtoets vindt de centrale eindtoets pas eind april 

plaats. Door de toets naar een later moment in april te 

verschuiven, komt het schooladvies van de basisschool 

centraler te staan en kan de onderwijstijd in groep 8 

beter worden benut.

In het wetsvoorstel is ook vastgelegd dat er een cen-

trale toets voor wereldoriëntatie beschikbaar wordt 

gesteld voor scholen, waarin de kennis van geschie-

denis, aardrijkskunde en natuur (inclusief biologie) 

wordt getoetst. Het is aan scholen zelf of ze deze toets 

gebruiken. <
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> Wijzigingen in reglementen Participatie- en 
Vervangingsfonds 2011/2012
De reglementen van Participatie- en Vervangingsfonds hebben ten opzichte van het schooljaar 

2010/2011 enige wijzigingen ondergaan.

De belangrijkste wijzigingen in het Reglement 

Participatiefonds primair onderwijs 2011/2012 zijn:

•  Het begrip onderwijspersoneel is uitgebreid met 

leden van een college van bestuur met een aanstel-

ling of benoeming. De aanpassing heeft een terug-

werkende kracht tot 1 augustus 2010;

•  Daling van fi nanciële bijdragen door derden worden 

bij het ontslagbeleid betrokken. Ook deze aanpas-

sing heeft een terugwerkende kracht tot 1 augustus 

2010;

•  Bij ontslag van vast personeel bij werkgelegenheids-

beleid is een sociaal plan vereist;

•  Er dient expliciet een ontslagbesluit of een afschrift 

van een document overlegd te worden, waaruit de 

daadwerkelijke reden voor het ontslag aan betrok-

kene kenbaar wordt gemaakt;

•  Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid van 35 

procent of meer hoeft niet meer gemeld te worden. 

Deze aanpassing heeft een terugwerkende kracht tot 

1 augustus 2010;

•  De beëindigingovereenkomst als zelfstandige toet-

singsgrond is vervallen. Dit betekent dat bij ont-

slagen per of na 1 augustus 2011, waarbij sprake is 

van een beëindigingovereenkomst, de ontslagreden 

wordt getoetst. Alle overige voorwaarden, waaronder 

de inspanningsverplichtingen, blijven van kracht;

•  Een melding dat het tijdelijk dienstverband van 

rechtswege wordt beëindigd wordt door het 

Participatiefonds niet meer geaccepteerd;

•  Ontslag door beëindiging van een landelijke subsidie 

geldt uitsluitend voor personeel met een tijdelijk 

dienstverband.

Nieuw is een bepaling over ontslag op ambulante 

begeleiding en de leerlinggebonden fi nanciering. In 

de toelichting wordt aangegeven dat werkgevers met 

werkgelegenheidsbeleid uitsluitend personeel met een 

tijdelijk dienstverband op dit artikel kunnen melden. 

Deze aanpassing heeft een terugwerkende kracht tot 4 

november 2010.

Het reglement is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/pensioenensocialezekerheid/werkloosheid.

Reglement Vervangingsfonds
Het Reglement Vervangingsfonds primair onderwijs 

2011/2012 kent eveneens een groot aantal wijzigingen 

ten opzichte van voorgaande edities. De wijzigingen 

hebben onder meer betrekking op begripsbepalingen, 

het onderscheid tussen grote schoolbesturen met en 

zonder eigen risicodragerschap en het toetreden van 

leden van een college van bestuur. Verder hebben wij-

zigingen plaatsgevonden op het gebied van de WIA in 

relatie tot de dertig maanden en wijzigingen voor de 

vervangingspools voor grote schoolbesturen.

Het reglement is te downloaden via www.avs.nl/dos-

siers/personeelsbeleid/vervangingsbeleid. <

> Premieverhogingen Vervangingsfonds/
Participatiefonds per 1-8-2011
Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich verder gedwongen gezien 

de premies voor beide fondsen per 1 augustus 2011 te verhogen. Voor beide fondsen geldt dat 

de uitgaven (veel) meer stijgen dan was begroot. De reserves van de fondsen kunnen deze 

onvoorziene stijging van de uitgaven niet meer opvangen.

De premie voor het Vervangingsfonds is per 1 augus-

tus 7,9 procent voor de verplichte verzekering en 8,5 

procent voor de vrijwillige verzekering. Voor de grote 

schoolbesturen die er voor gekozen hebben geen eigen 

risicodrager te worden per 1 augustus geldt een per-

centage van 8 procent voor de verplichte verzekering 

(vanwege een risico-opslag van 0,1 procent). Eigen risi-

codragers betalen zelf de kosten van vervanging voor de 

eerste 52 weken voor ziekte en betalen dus een lagere 

premie. Zij krijgen daarover apart bericht.

Voor het Participatiefonds is een premiestelling van 

2,12 procent per 1 augustus noodzakelijk. <
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> Minister gaat administratieve lastendruk 
leerkrachten aanpakken
Minister Van Bijsterveldt heeft naar aanleiding van Kamervragen over de administratieve lastendruk 

van leerkrachten aangekondigd dat zij bij de begroting voor 2012 met een voorstel zal komen hoe 

dit onderwerp aan te pakken.

Uit (internationaal) onderzoek blijkt dat leerkrachten 

meer tijd willen besteden aan individuele leerlingen en 

het leerresultaat willen verhogen, maar dat zij zich vaak 

gehinderd zien door administratieve rompslomp, bui-

tenschoolse activiteiten en overleg binnen en buiten de 

school.

De minister geeft aan dat het verminderen van bureau-

cratie en regeldruk één van haar doelstellingen is, maar 

tekent daar bij wel aan dat een aantal administratieve 

werkzaamheden behoren tot de taak van de leerkracht. 

Als voorbeeld noemt zij het registreren en analyseren van 

toetsresultaten en het maken van een kort verslag van 

een gesprek met ouders.

Verder meldt de minister dat de herziening subsidiebe-

leid onderwijssubsidies met name voor schooldirecteuren 

tot een bureaucratische lastenverlichting leidt.

Onderzoek van Scholen met Succes laat zien dat een 

krappe meerderheid van de personeelsleden in het basis-

onderwijs aangeeft tevreden te zijn over de werkdruk 

(52 procent is tevreden en 3 procent zeer tevreden). Maar 

de werkdruk is de afgelopen zes jaar wel toegenomen: 

in 2004 was 36 procent ontevreden tot zeer ontevreden, 

in 2010 was 45 procent ontevreden tot zeer ontevreden). 

Vrouwen ervaren een hogere werkdruk dan mannen en 

leerkrachten zijn wat de werkdruk betreft minder tevre-

den dan directieleden. <

> De Kamervragen en antwoorden van de minister zijn te 

downloaden via www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/

arbo.

> SP: ‘Haal lerarensalaris uit lumpsum’
Met het oog op de onderwijsbezuinigingen komt de SP met voorstellen om de positie van de 

leerkracht te verbeteren in het noodplan ‘Een betere leraar voor hetzelfde geld’.

> ‘Zuid-Korea vervangt schoolboeken 
door tablets’
In 2015 moeten alle schoolboeken in Zuid-Korea digitaal te downloaden zijn, melden diverse media. De Koreaanse 

minister van onderwijs investeert 2 miljard dollar in het digitaliseren van tekstboeken en aanvullend multimedi-

aal materiaal. De leerlingen krijgen een gratis tablet of e-reader. <

De SP wil dat het beschikbare geld voor onderwijs 

ingezet wordt ter versterking van de positie van de leer-

kracht. Door de lumpsum is het voor schoolbesturen 

aantrekkelijk te bezuinigingen op leerkrachten, om zo 

andere dingen te kunnen betalen, stelt de partij. Door 

vanuit de overheid het loon van de leerkracht apart aan 

een school uit te keren, zal de leerkracht niet meer con-

curreren met ‘een digitaal schoolbord’, meent de SP.

Daarnaast wil de partij elke bestuurder onder de onder-

wijs cao laten vallen en alle bestuurders tenminste één 

dagdeel in de week les laten geven, om de betrokken-

heid bij de werkvloer te stimuleren. Ook wil de SP dat 

er minder subsidie gaat naar de sectorraden, onderwijs-

adviesorganisaties en lobby. Tot slot stelt de partij voor 

om scholen te verplichten hun leerkrachten binnen 

twee jaar hun bevoegdheid te laten halen, mochten ze 

die nog niet hebben. Het geld daarvoor is volgens de SP 

onder andere te vinden in het al beschikbare budget 

voor nascholing. <

Augustus 2011 Kadernieuws8 



> Overstapdossier brengt ELD dichterbij
Voorbereidingen zijn in gang gezet om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik 

te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens – het overstapdossier – 

tussen scholen voor primair en voortgezet onderwijs mogelijk maakt.

Het betreft een gewijzigde aanpak van het project ELD 

(Elektronisch LeerDossier). Deze zal meer rekening 

houden met de technologische ontwikkelingen waarbij 

steeds meer leerlingenadministraties 24 uur per dag 

via internet benaderbaar zijn. Daarnaast zal van de 

verworvenheden van het Digitaal Overdracht Dossier 

(DOD) gebruik worden gemaakt. Om het overstapdos-

sier te realiseren zal nauw worden samengewerkt met 

de betreffende softwareleveranciers en regionale initia-

tieven, waarvan sommige eigen voorzieningen hebben.

[sub]Persoonsgebonden nummer

Al geruime tijd wordt op politiek niveau gesproken 

over het gebruik van het persoonsgebonden nummer 

(PGN) bij onder meer de uitwisseling van leer- en bege-

leidingsgegevens van leerlingen in relatie tot het ELD. 

De Tweede Kamer is al akkoord met het wetsvoorstel. 

De Eerste Kamer zal zich hierover na de zomervakantie 

uitspreken. Met name de waarborging van de privacy 

speelt in de discussie een belangrijke rol, oftewel:welke 

informatie wordt wel en welke informatie wordt niet 

overgedragen aan de volgende of vorige school. De 

PO-Raad en VO-raad werken met OCW samen om de 

juridische randvoorwaarden voor het gebruik van het 

PGN in het overstapdossier op tijd rond te krijgen.

Ook zal in de toekomstige wetswijziging aandacht 

besteed worden aan de vraag of een school van een 

nieuw ingeschreven leerling de gegevens kan opvra-

gen die opgenomen zijn in het basisregister onderwijs 

(BRON). Daarnaast zal bekeken worden of het persoons-

gebonden nummer door een school voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs gebruikt kan worden bij de opgave 

van leerlingen die door de school ambulant begeleid 

worden.

Het is de bedoeling dat de benodigde voorzienin-

gen en aanpassingen dit najaar voldoende gereed 

komen, zodat de eerste scholen in het voorjaar van 

2012 gebruik kunnen maken van het overstapdos-

sier. Scholen zullen zo veel mogelijk in (samenwer-

kende) clusters worden ondersteund en aangesloten. 

Gesprekken en afspraken met diverse partijen zijn in 

een vergevorderd stadium en geven vertrouwen in het 

vervolg. Over de fi nanciering van het project verwach-

ten de sectorraden binnenkort nadere afspraken met 

OCW te kunnen maken. <

> Meer informatie: www.eld.nl. Vragen stellen kan via 

info@eld.nl of tel. 033-2000150.

> ‘Leerlingen hebben ondersteuning nodig 
bij gebruik social media’
Leerkrachten in het basisonderwijs vinden dat leerlingen (meer) begeleid moeten worden bij het 

gebruik van social media, blijkt uit onderzoek van Social Media Wijs. De helft van de respondenten 

heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van social media, ten behoeve van zijn/haar 

beroep.

Driekwart van de respondenten is overtuigd van de 

toegevoegde waarde van social media in het basisonder-

wijs, maar minder dan de helft geeft concrete opdrach-

ten aan leerlingen waarbij ze social media kunnen 

inzetten. Leerkrachten die social media gebruiken ter 

voorbereiding van de les, geven wel eerder opdrachten 

waarbij social media ingezet kan worden. Volgens de 

respondenten begint driekwart van de leerlingen met 

het gebruik van social media voor hun 10e jaar.

Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van 

Social Media Wijs dat er nog geen onderzoek beschik-

baar was over de mening van leerkrachten over sociale 

media in het basisonderwijs. <

> De volledige onderzoeksresultaten van ‘Social media 

in het basisonderwijs’ zijn te downloaden op 

www.socialmediawijs.nl.
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> ‘Veel ouders niet tevreden over 
overblijfregeling’
Ruim 60 procent van de ouders van kinderen die overblijven op school of op de buitenschoolse 

opvang vindt dat de overblijfregeling beter kan. Zo vindt onder andere 21 procent dat de terug-

koppeling over het kind beter kan en 18 procent vindt dat er meer toezicht mag zijn. Dat blijkt uit 

onderzoek van Blink Uitgevers onder 2.256 ouders met naar de basisschool gaande kinderen.

Bijna de helft van de basisschoolleerlingen in 

Nederland blijft tussen de middag over op school of op 

de buitenschoolse opvang (bos). Het merendeel van de 

ondervraagde ouders geeft aan dat er nog wat verbete-

ring mogelijk is. En ook al vindt een op de vier ouders 

het niet heel erg leuk om zijn of haar kind te laten 

overblijven, wel geeft bijna 58 procent van de ouders 

aan dat hun kind het leuk vindt om over te blijven.

Jorien Castelein, directeur van Blink Uitgevers: “Ouders 

willen natuurlijk het beste voor hun kind, dat is 

logisch. Echter, waar vroeger overblijven nog kleinscha-

lig was met vijf à tien kinderen, worden er nu roosters 

met meerdere ouders of zelfs professionele toezicht-

houders gemaakt om de grootte van de groep aan te 

kunnen. Ook moeten scholen onder andere rekening 

houden met de ruimte, het eten, het organiseren van 

activiteiten en de daarbij behorende kosten. Dat is niet 

altijd even makkelijk.”

In bijna 90 procent van de gevallen kost overblijven 

geld. Bijna 14 procent van de ouders geeft aan dat zij 

het overblijven vrij prijzig vinden. De bedragen liggen 

tussen Y 0,50 en Y 2 per dag. In Flevoland zijn de kos-

ten het hoogst, vaak meer dan Y 2 per dag. Sommige 

scholen vragen een kleine bijdrage voor de (vrijwillige) 

overblijfmoeders of regelen iets extra’s voor de kinde-

ren tijdens deze pauze. Het eten regelen is echter nog 

steeds aan de ouders, slechts 1,4 procent van de scholen 

verzorgt ook de boterham.

Scholen, ouders en kinderen die vinden dat hun 

overblijffaciliteiten een opfrisbeurt kunnen gebrui-

ken kunnen nog tot en met 31 oktober aanstaande 

meedoen aan de wedstrijd ‘Het beste overblijfi dee 

van Nederland’. Het beste idee wordt beloond met 

Y 5.000, de tweede prijs bestaat uit Y 2.000 en er 

is een derde prijs van Y 1.000. Meer informatie: 

www.blinkuitgevers.nl <

> Leerling- en 
oudergegevens 
expliciet vastleggen
De minister van OCW heeft vastgelegd wat 

expliciet in de leerlingadministratie moet 

worden opgenomen.

Deze wijziging van de ‘Regeling structurele gegevens-

levering WPO/WEC’ repareert hiermee een hiaat dat 

blijkt te zijn ontstaan door het intrekken van eerdere 

regelgeving, in het kader van vermindering en vereen-

voudiging ervan. De gegevens van leerlingen en ouders 

zijn noodzakelijk om een juiste berekening van de 

bekostiging te maken. <

> De regeling (zie nieuwe bijlage 5) is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/fi nanciën/lumpsum.

> Wetsvoorstel voor 
flexibeler verlof
Minister Kamp van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel 

ingediend om verlof en aanpassing van de 

arbeidsduur – in onderling overleg tussen 

werkgever en werknemer – fl exibeler te maken.

Kern van het voorstel is om procedurele bepalingen in 

de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) te schrappen 

zodat het werk afgestemd kan worden op wijzigingen 

in de privésfeer (waaronder zorgtaken) en de mogelijk-

heden voor opname van ouderschapsverlof, adoptie- en 

pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof (Wet arbeid 

en zorg) te versoepelen. <

> Het wetsvoorstel met bijlagen is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/verzuimbeleid.
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> ‘Kwart afgestudeerde leerkrachten niet 
(direct) in onderwijs’
Zo’n 71 procent van de afgestudeerde leerkrachten werkt direct na het afstuderen binnen het 

onderwijs. De rest werkt buiten het onderwijs, studeert verder of is werkloos. Dit blijkt uit 

de Loopbaanmonitor Onderwijs 2010 van Regioplan, in opdracht van het ministerie van OCW. 

Volkskrant Banen analyseerde het onderzoek.

Bijna 20 procent van de afgestudeerden werkt direct 

na afstuderen buiten het onderwijs, heeft een bijbaan 

of werkt helemaal niet. Een halfjaar later is 36 procent 

van hen alsnog in het onderwijs gaan werken. Van de 

groep afgestudeerden die geen baan heeft, is ruim de 

helft verder aan het studeren. Een kwart geeft aan 

werkloos te zijn en het andere kwart zorgt voor kinde-

ren/huishouden, is arbeidsongeschikt of verblijft in het 

buitenland. Van degenen die buiten het onderwijs of 

niet werken, wil 65 procent wel in het onderwijs wer-

ken. Voor pas afgestudeerden van de lerarenopleidin-

gen is een vast contract erg belangrijk.

Regiogebonden
De regio waar een afgestudeerde woont, is met name bij 

de afgestudeerden van de lerarenopleiding basisonderwijs 

bepalend voor de arbeidsmarktpositie. In de regio Noord 

is het aandeel afgestudeerden dat binnen het onderwijs 

werkt het laagst. Op meerdere gebieden blijkt dat de 

afgestudeerden in het westen zich in een luxere positie 

bevinden. Zij hebben het vaakst een vast contract. De afge-

studeerden in het westen die buiten het onderwijs of niet 

werken, stellen meer dan in andere regio’s voorwaarden 

aan de wens om in het onderwijs te werken.

Begeleiding
Beginnende leraren zijn redelijk tevreden over het 

werkklimaat binnen hun school. Degenen met een 

reguliere baan zijn meer tevreden dan degenen met 

een vervangingsbaan, die meer onzekerheid hebben 

over hun aanstelling. Ruim 20 procent van de begin-

nende leerkrachten geeft aan geen of amper begelei-

ding te ontvangen. Degenen die wel begeleiding krij-

gen, willen langer in het onderwijs blijven werken dan 

degenen die geen begeleiding ontvangen. De inhoud 

van de begeleiding bij afgestudeerde pabo’ers is rede-

lijk beperkt en vooral gericht op praktische zaken.

Regioplan onderzocht de arbeidsmarktpositie van 

leerkrachten die in het jaar 2009 zijn afgestudeerd. 

Het aandeel afgestudeerden van de pabo dat binnen 

het onderwijs werkt, neemt in 2009 iets af, terwijl het 

de afgelopen jaren steeg. Net als in 2008 hadden afge-

studeerden van de lerarenopleiding basisonderwijs 

iets meer moeite met het vinden van een baan dan de 

afgestudeerden aan de lerarenopleiding voortgezet 

onderwijs. <

> Platform ‘Active Aging’ gelanceerd
Het nieuwe digitale ‘Platform Active Aging’ is sinds eind juni online: een startpunt voor informatie 

over bijvoorbeeld vitaliteitsmanagement, duurzame inzetbaarheid en leeftijdsfasegericht 

personeelsbeleid binnen overheid en onderwijs.

Het platform is er voor iedereen die werkt binnen over-

heid en onderwijs en kent een ingang voor werknemers 

en een ingang voor werkgevers. Bezoekers kunnen erva-

ringen, ideeën, vragen en antwoorden op het gebied 

van active aging met elkaar uitwisselen.

De vakcentrales in de sectoren overheid en onderwijs, 

vertegenwoordigers van werkgevers en Loyalis hebben 

hun krachten op dit gebied gebundeld, van waaruit het 

platform is geboren. Ook het Vervangingsfonds partici-

peert als kennisinstituut voor het primair onderwijs in 

het platform. <

> Meer informatie: www.activeaging.nl
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> Regeling voor uitvoering fusietoets 
gepubliceerd
Minister Van Bijsterveldt heeft de (beleids)regels voor de uitvoering van de fusietoets in het 

onderwijs gepubliceerd. Deze regels zullen vanaf 1 oktober aanstaande gaan gelden.

Deze ‘Regeling Instelling van de Adviescommissie in 

het onderwijs’ geeft een nadere invulling aan de wet 

Fusietoets in het onderwijs, die naar verwachting op 

1 oktober 2011 formeel in werking zal treden. Deze 

datum wordt ook aangehouden voor het in werking 

treden van de regeling. De regeling bevat onder meer 

algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, 

de instelling en inrichting van de adviescommissie, 

de procedure en het toetsingskader voor de minister. 

Bij de regeling zijn ook formulieren voor de procedure 

gevoegd. <

> De regeling is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/kwaliteit.

> Subsidie 
lerarenbeurs en zij-
instroom verhoogd
Vanwege het grote aantal aanvragen in 2011 

 worden de subsidieplafonds voor de leraren-

beurs en de subsidie zij-instroom verhoogd 

met in totaal 14 miljoen euro, meldt het Sector-

bestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Het subsidieplafond van de lerarenbeurs wordt verhoogd 

met 10,5 miljoen (van 34 miljoen naar 44,5 miljoen).

Voor de subsidie zij-instroom worden over geheel 2011 

circa 400 aanvragen verwacht. Om het aantal verwachte 

aanvragen te kunnen honoreren, wordt het subsidiebe-

drag verhoogd naar 3,5 miljoen euro (van 4 miljoen naar 

7,5 miljoen). <

> Budget subsidie 
Stimulans 
Vervangings fonds 
voor 2011 uitgeput
Het Vervangingsfonds meldt dat het budget voor 

de subsidie Stimulans voor 2011 is uitgeput.

Doel van deze subsidie is om werkgevers en werknemers 

te stimuleren begeleiding voor re-integratie bij ziekte 

vroegtijdig in te zetten, om langdurig ziekteverzuim te 

voorkomen. De uitputting betekent dat er geen nieuwe 

aanvragen meer in behandeling worden genomen. Reeds 

ingediende aanvragen zullen nog wel behandeld wor-

den. Hiervoor heeft het Vervangingsfonds het budget 

eenmalig verhoogd. <
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f i k s e  ko r t i n g  v o o r  p o s ta c t i e v e  e n  b u i t e n g e w o n e  l e d e n

Lid worden én blijven!
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in 
of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere AVS-lidmaatschap dan om in een (goedkoper) postactief 
of buitengewoon lidmaatschap. 

Dan blijft u op de hoogte van het laatste (onderwijs)nieuws via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds 

van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten (de 

juridische ondersteuning vervalt). Per 1 augustus 2011 kost een postactief of buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro 

in plaats van 103 euro per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt bovendien nog steeds de oplopende korting op het persoonlijke deel 

van hun contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere nieuwe leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

> Loonkostensubsidie voor langdurig 
werklozen primair onderwijs
Het Participatiefonds heeft een nieuwe subsidie ontwikkeld om de kansen op de arbeidsmarkt voor 

langdurig werklozen uit het primair onderwijs te vergroten. De werkgever kan de subsidie, die kan 

oplopen tot 8.000 euro, aanvragen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet aan 

de volgende voorwaarden worden voldaan:

•  De werkloze moet ten minste een jaar werkloos zijn 

en nog minstens een jaar recht hebben op WW of 

een bovenwettelijke uitkering;

•  Hij of zij moet jonger dan 50 jaar zijn.

De arbeidsovereenkomst die met de werkloze wordt 

afgesloten moet ook aan een aantal voorwaarden vol-

doen, te weten:

•  Het moet gaan om een jaarcontract;

•  De intentie moet zijn dat er na afl oop van dat con-

tract sprake is van een verlenging van tenminste 

één jaar.

De subsidie bedraagt 50 procent van het wettelijk mini-

mumloon (exclusief werkgeverslasten, vakantiegeld, et 

cetera), uitgaande van een volledige betrekking. Als de 

werknemer parttime werkt, wordt de subsidie naar ver-

houding verlaagd.

Het UWV kent al langer een subsidieregeling voor lang-

durig werklozen. Deze subsidie geldt echter niet voor 

werklozen uit het onderwijs, omdat de onderwijswerk-

gevers zelf de kosten van werkloosheid dragen. <

> Het aanvraagformulier is te downloaden via www.vfpf.nl.

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

Uit lezersonderzoek blijkt dat personeelsadvertenties in Kader Primair en 
Kader nieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door bijna 6.000 abonnees. 

Plaats ook een vacature in Kader Primair en/of Kadernieuws! Neem contact op met Recent, 
tel. 020-3308998, info@recent.nl of kijk op www.recent.nl. NB: gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetprimaironderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
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Een van de belangrijkste taken van de AVS is de ondersteuning en advisering van de leden in het basis-, 
voortgezet en speciaal onderwijs. De helpdesk vervult hierbij wat betreft de eerstelijnsdienstverlening een 
centrale rol.

Leden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over o.a.:
•  hun eigen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en juridische ondersteuning
•  wet- en regelgeving, sociale zekerheid, de cao, onderwijsactualiteiten
•  het AVS-aanbod inzake maatwerk, advies en opleiding
De helpdeskmedewerkers staan AVS-leden deskundig met raad en daad bij of verwijzen de vragen 
door naar de tweedelijnsdienstverlening van de AVS. 

Wij vragen:
Belangrijke competenties voor deze functie zijn, waarbij we ervan uitgaan dat u deze heeft of snel 
eigen kunt maken:
•  kennis van wet- en regelgeving, incl. sociale zekerheid
•  kennis van het bestaande AVS-aanbod en aanbod van derden
•  kennis van de school- en onderwijswereld
•  globale juridische kennis
•  vraaggericht en kwaliteitsbewust
•  inlevingsvermogen en collegialiteit voor de doelgroep leidinggevenden
•  goede attitude van luisteren en doorvragen
•  goede communicatieve eigenschappen

Wij bieden:
•  een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband (een overeenkomst op basis van detachering 

behoort ook tot de mogelijkheden)
•  scholing gericht op de invulling van de functie
•  een collegiale omgeving waar voldoende ruimte is om uzelf te ontplooien

Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding van ‘vacature helpdesk’ richten aan 
Roelf Willemstein, directeur AVS, Postbus 1003, 3500 BA Utrecht, of per e-mail naar e.dejong@avs.nl.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Carine Hulscher-Slot, tel. 030–2361010.

herhaalde oproep: De AVS zoekt per direct

een enthousiaste helpdeskmedewerker
(v/m 32–38 uur)

bezoekadres Nieuwegracht 1 Utrecht postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht

telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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Aangeboden: unieke kans voor ambitieuze 
schooldirecteuren met LEF en VISIE!

Stichting De Eenbes

Pos tbus 151

5660 AD Ge ldrop

T: ( 040 ) 28 68 115

E: secretar iaat @ eenbes .n l

I: w w w.eenbes .n l

Toe aan een nieuwe carrierestap als SCHOOLDIRECTEUR maar 
deze nog niet gezet?
Pak nu de kans die Stichting De Eenbes u biedt als directeur voor een van onze 29 scholen
in Zuid-Oost Brabant. Onze scholen hebben het vizier sterk op de toekomst gericht. 
Wij hanteren een eigentijdse en innovatieve aanpak met veel aandacht voor het leren 
in de 21e eeuw. Onze leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden in een 
mediarijke omgeving, waarin ICT een belangrijke rol speelt. Door te monitoren en 
analyseren en waar nodig samen te werken met andere maatschappelijke instellingen, 
bieden we maatwerk!

Stichting De Eenbes maakt samen met onze scholen eveneens een carrierestap!
De nieuwe koers 2011-2014 die is ingezet biedt u als schooldirecteur een uitdagende 
taak. Veel meer dan voorheen bent u intensief betrokken bij onze gezamenlijke 
koers. U kunt volop uw talenten ontplooien en kwaliteiten breed inzetten.
Als deelnemer aan ons Management Development traject werkt u samen met 
collega directeuren aan onderwijskundig, opbrengst gericht en oplossingsgericht 
leidinggeven.

Heb ik uw interesse kunnen wekken?
Meerdere scholen zijn op zoek naar een bij hen passend leider. Iedere school heeft een 
eigen profiel zoals ook iedere potentiële collega dit heeft. Graag willen wij met u in 
gesprek komen. 

Hoe? U kunt mij bellen op nummer 040-2868115. Eveneens kunt u uw interesse 
kenbaar maken bij Met David formatie-adviseurs bv welke ons ondersteunt bij het 
selectieproces. U kunt dit doen via de mail naar info@metdavid.nl.

Ik verheug me op uw reactie in welke vorm dan ook!

Met vriendelijke groet,

Drs. Lex Polman
(lid CvB)
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AVS Agenda

23 juli t/m 4 september
Zomervakantie Noord

15 en 16 september
Interim management, iets voor u?

(onder voorbehoud)

Kijk voor meer informatie en inschrijven op 

www.avs.nl/agenda.

28 september
Publiek debat Leerkrachten & Passend 

onderwijs

Locatie: De Balie, Amsterdam

Aanmelden: www.ecpo.nl

10 november
Conferentie vrouwelijke schoolleiders

Thema: Jij bent de bron, over plezierig 

leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 fax 030 2361036 fax

e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

> Colofon
Redactie 
Vanja de Groot, Tineke Snel, Harry van Soest

Kadernieuws is een uitgave van de Algemene Vereniging Schoolleiders, verschijnt 10 x 

per jaar en is gratis voor leden van de AVS. Niet-directieleden betalen t 117 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2011).

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC-keurmerk draagt.

> Voorlichtingsbijeenkomsten
over pensioen
Het Ambtenarencentrum biedt, in samenwerking met APG, de komende 

maanden op een 24-tal locaties voorlichtingsbijeenkomsten over 

pensioenen aan. Daarbij komen alle aspecten van het pensioen aan de 

orde, ook de huidige ontwikkelingen. AVS-leden en leden van andere 

bonden aangesloten bij het Ambtenarencentrum kunnen kosteloos 

deelnemen.

De kennis van wat pensioen is, hoe pen-

sioen wordt gefi nancierd, welke risico’s en 

dreigingen spelen, blijkt onder veel Neder-

landers erg beperkt. Tegelijkertijd bepalen 

dekkingsgraden die te laag zijn, indexatie 

die achter blijft, de levens verwachting die 

alsmaar stijgt, et cetera (op termijn) 

hoeveel geld maandelijks op de bank-

rekening wordt bijgeschreven.

Onder de noemer ‘Pensioenen onder het 

vergrootglas: een introductie in de wereld 

van het pensioen’ zal worden stilgestaan bij 

de samenhang tussen pensioen en sociale 

zekerheid, bij de consequenties van veran-

deringen in de privé- of werksituatie op het 

pensioen, bij de effecten van overlijden en 

arbeidsongeschiktheid, et cetera.

De bijeenkomsten zullen worden gehouden 

op onderstaande locaties en data:

• Aristo Eindhoven

 4 oktober en 17 november

• Theater Hotel Roermond

 6 oktober en 22 november

• Van der Valk Heerlen

 11 oktober en 24 november

• Hotel Rotterdam-Blijdorp

 13 oktober en 29 november

• Van der Valk Hotel Middelburg

 18 oktober en 1 december

• Hotel Hardegarijp-Leeuwarden

 20 oktober

• Hotel Groningen-Westerbroek

 25 oktober en 8 december

• Hotel Duiven bij Arnhem (A12)

 27 oktober en 13 december

• Van der Valk Hotel Hengelo

 1 november

• Hotel Houten

 3 november en 20 december

• Hotel Haarlem-Zuid

 8 november en 22 december

• Van der Valk Hotel Nootdorp

 10 november en 6 december

• Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught

 15 november en 15 december

Aanmelden kan tot een week voor aanvang 

van de bijeenkomst door een mail te sturen 

naar pensioenvoorlichting@ambtenaren
centrum.nl onder vermelding van naam, 

voorletters, e-mailadres, de locatie en 

datum van uw keuze en de bond waarvan u 

lid bent. <


