
In de cao over de primaire arbeidsvoorwaarden wordt 

de salarisontwikkeling voor het onderwijspersoneel 

vastgelegd. Doordat er al een aantal jaren geen nieuwe 

cao is gesloten wordt het primair onderwijs al twee jaar 

geconfronteerd met de nullijn. In het Lenteakkoord is 

wederom vastgelegd dat er voor ambtenaren gedurende 

2012 en 2013 een nullijn geldt. Dit betekent dat voor 

het po gedurende vier jaar de nullijn van kracht is. 

De minister heeft de vakbonden in het overleg laten 

weten dat er defi nitief geen loonruimte beschikbaar 

wordt gesteld door het kabinet.

Behoud leerkrachten
De AVS heeft haar leden voor de zomervakantie gevraagd 

wat de inzet van de cao-onderhandelingen moet zijn. 

Bijna 75 procent van de respondenten geeft aan het 

behoud van leerkrachten: extra budget om jonge leer-

krachten te behouden, in afwachting van de uitstroom 

van oudere leerkrachten en schoolleiders. Bijna 64 pro-

cent wil ruimte voor in ieder geval prijscompensatie.

Een speerpunt voor het komend overleg over de CAO-

PO is professionalisering, daar kunnen de leden zich in 

vinden. Uit een eerder, recent AVS-onderzoek blijkt dat 

meer dan 90 procent van de schoolleiders voorstander 

is van professionalisering voor bestuurders, leiding-

gevenden en onderwijsgevenden.

Een ander speerpunt is duurzame inzetbaarheid 

(levensfasebewust personeelsbeleid). Twee derde van de 

AVS-leden vindt dat de BAPO onaangetast moet blijven, 

80 procent pleit voor het in stand houden van de kleine 

BAPO (vier uur verlof vanaf 52 jaar). Bijna de helft vindt 

een verschuiving van de minimum leeftijd naar 55 jaar 

voor de kleine BAPO acceptabel, 40 procent een mini-

mum leeftijd van 60 jaar voor de grote BAPO. Twee derde 

van de leden wijst een eigen bijdrage voor de BAPO af.

Vrijwel alle leden zijn het eens met de inzet van de 
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‘Tégen de nullijn,  
 vóór aparte cao 
 bestuurders’

AVS-leden denken massaal mee over inzet cao

Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. 

Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 

1.700 leden hebben de vragenlijst ingevuld, een representatief aantal.

>
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> Eerste Kamer behandelt 
wetsvoorstel Passend onderwijs 
op 11 september
De behandeling van de wetsvoorstellen Passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs 

vindt plaats op 11 september aanstaande, een dag voor de verkiezingen. Oorspronkelijk stond de 

behandeling op dinsdag 3 juli gepland. Maar vanwege de drukke agenda van de Eerste Kamer heeft 

de Kamer besloten de wetsvoorstellen na het zomerreces te behandelen.

Voor het onderwijs en de gemeenten verandert er veel. 

Regionale samenwerkingsverbanden en gemeenten 

moeten overleg voeren over het ondersteuningsplan. 

Bovendien wijzigt de organisatie en fi nanciering van 

de zorg- en ondersteuning van leerlingen. De AVS orga-

niseert op 21 september aanstaande een informatieve 

bijeenkomst voor de kwartiermakers van de (nieuwe) 

samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie 

verderop in deze Kadernieuws. Daarnaast houdt de 

AVS regionale gebruikersbijeenkomsten over school-

ondersteuningsprofi el AVS-OZOP®. Dit OnderwijsZorg 

en OntwikkelProfi el is een goede manier om over 

schoolontwikkeling na te denken en het met dit instru-

ment integraal te benaderen. Zie www.avs.nl/ozop.

Continuering regeling
De invoering van het wetsvoorstel Passend onderwijs 

krijgt zoals bekend een extra voorbereidingsjaar in het 

schooljaar 2012/2013. Om de samenwerkingsverbanden 

(in oprichting) en de instellingen in cluster 1 en in clus-

ter 2 te faciliteren in het schooljaar 2012/2013, wordt 

een ministeriële regeling gepubliceerd op basis waar-

van aanvullende bekostiging kan worden verkregen. 

Deze regeling lijkt op de ’10-euroregeling’ die afgelopen 

jaar van kracht was.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet 

een samenwerkingsverband een stappenplan of werk-

agenda hebben voor de schooljaren 2012/2013 en 

2013/2014 over de inhoudelijke vormgeving van Passend 

onderwijs. Dit geldt ook voor cluster 1 en 2. 

De extra middelen worden toegekend aan een door 

het samenwerkingsverband in oprichting aangewezen 

penvoerder (een contactschool), of aan het bevoegd 

gezag van een instelling in cluster 1 of 2.

De regeling wordt in het begin van het nieuwe school-

jaar bekendgemaakt op www.passendonderwijs.nl en 

de e-mailattendering van DUO. In september en oktober 

organiseren de PO-Raad en de VO-raad ook regiobijeen-

komsten over toewijzing van extra ondersteuning. Zie 

daarvoor eveneens de site www.passendonderwijs.nl.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat met 

de sectorraden van het onderwijs een modelprocedure 

formuleren. Ook gaan de VNG, PO-Raad en VO-raad een 

landelijke geschillencommissie in het leven roepen. 

Beide komen dit najaar beschikbaar.

Steunpunt voor ouders
Per 1 augustus 2012 is een steunpunt Passend onderwijs 

voor ouders van start gegaan. Het informeert en onder-

steunt ouders van leerlingen met een extra ondersteu-

ningsbehoefte. In het steunpunt – mogelijk gemaakt 

door het ministerie van OCW – wordt samengewerkt 

door Oudervereniging Balans, de CG-Raad en Platform 

VG. Het is onderdeel van 5010, het informatiepunt voor 

ouders met vragen over onderwijs. De Rugzaklijn van 

de CG-Raad en het Steunpunt dyslexie van Balans wor-

den ondergebracht bij het nieuwe steunpunt.

Het steunpunt is te bereiken door gratis te bellen met 

tel. 0800-5010 tussen 10 en 15 uur (toets 2, passend 

onderwijs) of zie www.steunpuntpassendonderwijs.nl. <

AVS om een aparte cao voor bestuurders af te spreken, 

inclusief een transparant bezoldigingssysteem en een 

maximering van de bezoldiging. Dat geldt ook met 

betrekking tot het bepalen welke regelingen en artikelen 

van de CAO-PO van toepassing zijn op de diverse groepen 

directieleden.

De resultaten van dit scholenpanel betrekt de AVS 

uiteraard bij het bepalen van de inzet voor de nieuwe 

CAO-PO, in samenspraak met de andere vakbonden. 

Het formele overleg over de CAO-PO start in het najaar. 

De bedoeling is dat de nieuwe CAO-PO op 1 januari 2013 

in werking treedt. <

Augustus 2012 Kadernieuws2 



> Scenariomodel basisonderwijs voor 
leerlingenprognoses en formatieramingen 
beschikbaar
In overleg met de sociale partners, waaronder de AVS, heeft het kersverse Arbeidsmarktplatform 

PO een instrument ontwikkeld voor regio’s en individuele schoolbesturen, waarmee toekomst-  

s cenario’s gemaakt kunnen worden voor mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen in 

het komend jaar en een aantal jaren daarna.

Met dit gratis en toegankelijke model kunnen school-

besturen en scholen zelf de regie voeren op het gebied 

van leerlingenprognoses en formatieberekeningen en 

krijgen zij op basis van diverse scenario’s inzicht in 

hun personeelsbehoefte en fi nanciële ruimte, waardoor 

ze bijvoorbeeld tijdig kunnen inspelen op een leerlin-

gendaling of stijging.

Het is van groot belang dat scholen en besturen op tijd 

anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en een meerja-

ren personeelsplanning opstellen die voor iedere loca-

tie geldt. Het scenariomodel biedt deze mogelijkheid. 

Daarnaast is het model ook regionaal in te zetten om 

een gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Zo kan bijvoor-

beeld de basisprognose voor de verwachte leerlingaan-

tallen voor een school of regio met lokale kennis op 

postcodegebied worden geplust of gemind. Ook kun-

nen aannames als de bekostigingssystematiek worden 

aangepast. Met het scenariomodel kunnen school-

besturen en regio’s vijf jaar vooruitkijken. <

> Het scenariomodel kan, inclusief een handleiding, 

via www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten-

projecten/modellen-en-tools.html gedownload worden. 

Een computer dient hiervoor te beschikken over minimaal 

Excel en Acces 2007.

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs organiseert 

binnenkort samen met de schoolbesturen van de Regionale 

Platforms voor de Onderwijsarbeidsmarkt workshops 

over het scenariomodel. Meer informatie: Tiny Rompen, 

t.rompen@caop.nl

In Kader Primair 1 (september) volgt een uitgebreid artikel 

over werken met en de toepassing van het scenariomodel.

> Staatssecretaris Zijlstra positief over 
resultaten tussenmeting functiemix
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs begin juli laten 

weten positief te zijn over de resultaten van de tussenmeting functiemix. De tussendoelstellingen 

zijn zo goed als gehaald, blijkt uit de meest recente cijfers (peildatum: oktober 2011), maar er moet 

nog wel fl ink aan getrokken worden om de einddoelen in 2014 te realiseren.

In het basisonderwijs is het aandeel leerkrachten in 

de LB-schalen gestegen van 1,9 naar 13,7 procent. Het 

resultaat ligt nog wel onder de afgesproken tussendoel-

stelling van 16 procent. Dat is onder andere een gevolg 

van een latere start met de functiemix. De ontwikke-

ling die in 2010 is ingezet moet voluit worden doorge-

zet richting 2014. Inmiddels is ook een begin gemaakt 

met het vormgeven van de LC-functies.

In het speciaal (basis)onderwijs is de tussendoelstelling 

van 4,5 procent in de LC-schaal in 2011 met 6,4 procent 

ruim gehaald.

Door deze resultaten komen de middelen voor de tweede 

tranche versterking functiemix beschikbaar. Ook zal 

het ministerie van OCW op korte termijn met de werk-

gevers- en werknemersorganisaties verdere besprekingen 

voeren over de einddoelstellingen voor 2014. Eventuele 

gesignaleerde knelpunten zullen hierbij ook meegenomen 

worden. <

> De brief van staatssecretaris Zijlstra is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/functiemix.
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> Beroepsstandaard en bekwaamheidseisen 
schoolleiders geactualiseerd
De Nederlandse Schoolleidersacademie (NSA) heeft in opdracht van het ministerie van OCW de 

beroeps standaard en de bekwaamheidseisen voor schoolleiders in het primair onderwijs geactua-

liseerd. Sinds de oplevering van de eerste beroepsstandaard en bekwaamheidseisen in 2004/2005 

en de aanpassingen in 2008 hebben de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil gestaan.

> Tweede Kamer neemt wetsvoorstel eerder 
toezicht op nieuwe scholen aan
De Tweede Kamer heeft vlak voor de zomer het initiatiefwetsvoorstel van het CDA tot wijziging van 

de Wet op het Onderwijstoezicht aangenomen. Dit voorstel regelt dat een nieuw bekostigde school 

al kort nadat deze zijn deuren heeft geopend, onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs 

kan worden gesteld.

Met de herziene beroepsstandaard heeft de NSA een 

sterk vernieuwde en actuele versie van de beroepsstan-

daard ontwikkeld. De nieuwe beroepsstandaard rust op 

een stevig wetenschappelijk fundament waarover con-

sensus is bereikt met het werkveld in de volle breedte. 

De beroepsstandaard bestaat uit een competentieprofi el 

waarin vijf aspecten van effectief leiderschap zijn ver-

taald naar vijf basiscompetenties, bekwaamheidseisen 

en eisen aan verdere professionalisering. Registratie is 

hierbij een hulpmiddel om de professionalisering te 

stimuleren en verantwoorden.

Bij de herziene beroepsstandaard hoort het online 

instrument ‘EFFECt’, waarmee schoolleiders (en 

bestuurders) de generieke competenties kunnen ver-

talen naar hun eigen context. Vanuit de zelf geformu-

leerde specifi eke competenties kunnen schoolleiders 

met dit instrument komen tot eigen ontwikkeldoelen 

en professionaliseringsvragen.

De NSA verwacht dat hiermee het werken met de 

 nieuwe competenties en het stellen van eigen leer-

doelen eenvoudiger en effectiever wordt.

Op dit moment wordt door de AVS, PO-Raad, AOb en 

CNV schoolleiders gewerkt aan een nieuwe schoollei-

ders kennis- en registerorganisatie waarin de NSA zal 

verdergaan (streefdatum: januari 2013). Alle informatie 

en kennis van de NSA zal in deze nieuwe organisatie 

worden verankerd en beschikbaar blijven voor alle 

belanghebbenden. <

> Alle basisscholen in Nederland hebben de herziene 

beroepsstandaard van de NSA inmiddels ontvangen. 

Via www.nsa.nl is de publicatie (na) te bestellen en het 

uitgebreide onderzoeksrapport/advies erover te down-

loaden. Zie www.nsaeffect.nl voor het online instrument 

waarmee schoolleiders (en bestuurders) de generieke 

competenties kunnen vertalen naar hun eigen context.

In Kader Primair 2 (oktober) volgt een uitgebreid artikel over 

de herziene beroepsstandaard en bekwaamheidseisen voor 

schoolleiders.

Dit betekent dat een nieuwe school voor basisonder-

wijs of voortgezet onderwijs binnen een maand na de 

start gegevens aan de inspectie moet verstrekken over 

het schoolplan, de bekwaamheid van leerkrachten 

en de onderwijstijd. Als een bestuur deze gegevens 

niet tijdig verstrekt of de inspectie vaststelt dat er 

onvolkomenheden zijn, dan stelt de inspectie een risi-

coanalyse op. Dit gebeurt binnen drie maanden. Het 

bestuur van de school krijgt een maand de tijd om 

de onvolkomenheden te herstellen. Wordt dat niet of 

onvoldoende gedaan, dan kan de inspectie sancties 

opleggen. Het CDA wil hiermee voorkomen dat net 

opgerichte scholen te lang kunnen disfunctioneren.

Toezicht vooraf
De VVD vindt zelfs dat de inspectie het gesprek moet 

aangaan met het betrokken bestuur, nog vóórdat een 

nieuwe school opengaat. Om te voorkomen dat een 
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nieuwe school al kort na de start in de problemen 

komt. De Tweede Kamer heeft een amendement van de 

VVD aangenomen, waardoor de inspectie in zo’n geval 

al vóór de start met het schoolbestuur het gesprek kan 

aangaan over bepaalde zorgpunten. Dit kan vanaf het 

moment waarop de overheid heeft gemeld dat een 

nieuwe school in het eerstvolgende schooljaar zal wor-

den bekostigd. Dit gebeurt meestal een klein half jaar 

voorafgaand aan de start.

Ook is een amendement van de PvdA en de SGP aan-

genomen, waarin staat dat het preventieve toezicht 

van de inspectie zich alleen mag richten op de basale 

condities (schoolplan, bekwaamheidseisen en onder-

wijstijd). Dit om te voorkomen dat het voor besturen 

moeilijker wordt om een school te stichten, want de 

Tweede Kamer is het erover eens dat de vrijheid om 

een nieuwe school op te richten niet mag worden 

aangetast.

Tot slot is een amendement van het CDA aangeno-

men, waarin wordt geregeld dat de inspectie ook bij 

de oprichting van particuliere scholen haar toezicht 

aanscherpt. Als een nieuwe particuliere school bij de 

oprichting niet voldoet aan de Leerplichtwet, dan zal 

de inspectie het college van burgemeester en wethou-

ders hierover informeren. Het college zal vervolgens de 

ouders inlichten en aangeven dat zij verplicht zijn hun 

kind in te schrijven bij een school die wel voldoet aan 

de eisen, zodat zij voldoen aan de Leerplichtwet.

Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste 

Kamer. <

> ‘Scholen moeten door met bezuinigen’
Ook de komende jaren zijn scholen en schoolbesturen genoodzaakt fors te bezuinigen, onder 

andere op de formatie. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht van 

CPS. DUO onderzocht de effecten van reeds genomen en te verwachten overheidsmaatregelen 

(lees: bezuinigingen) op de investeringen in onderwijsontwikkeling in het primair en voortgezet 

onderwijs. Daarnaast werd onderzocht waaraan de middelen uit de Prestatiebox besteed worden. 

Opbrengstgericht werken scoort hoog.

Bijna alle scholen in het primair onderwijs hebben in 

het boekjaar 2011 bezuinigingen doorgevoerd en zijn 

van plan ook in 2012 op veel onderdelen bezuinigin-

gen door te voeren. Het gaat dan om de formatie voor 

onderwijspersoneel (16 procent) en onderwijsonder-

steunend personeel, de inhuur van derden voor scho-

ling en/of projecten binnen de school/schoolgebonden 

trajecten, nascholing van individuele teamleden en de 

aanschaf van ict-apparatuur. DUO maakt hierbij een 

onderscheid in de keuzes die bovenschools managers 

maken ten opzichte van directeuren. Ruim driekwart 

van de bovenschools managers en de directeuren in het 

po verwacht dat de fi nanciële situatie van het onder-

wijs ook in 2013 zal verslechteren.

Ook in het voortgezet onderwijs hebben bijna alle scho-

len in het boekjaar 2011 bezuinigingen doorgevoerd en 

zijn van plan ook in 2012 op tal van onderdelen bezui-

nigingen door te voeren, waaronder – naast bovenge-

noemde onderdelen – de inhuur van invalleerkrachten. 

Ruim driekwart van de vo-directeuren verwacht dat de 

fi nanciële situatie van het onderwijs ook in 2013 zal 

verslechteren.

Prestatiebox
In 2012 hebben scholen middelen uit de Prestatiebox 

toegekend gekregen. Bovenschools managers uit het 

po besteden deze middelen vooral aan respectievelijk 

opbrengstgericht werken, taal en rekenen, professiona-

lisering van leerkrachten en schoolleiders (individueel) 

en van de school (schoolgebonden trajecten). Bij direc-

teuren in het po staat taal en rekenen bovenaan, gevolg 

door opbrengstgericht werken.

Vo-directeuren besteden de middelen vooral aan 

Nederlands, Engels en Wiskunde, gevolgd door 

opbrengstgericht werken, professionalisering van 

docenten en excellentie/hoogbegaafdheid. Voor geen 

van de genoemde gebieden uit de Prestatiebox geldt dat 

50 procent of meer van de teamleiders in het vo aan-

geeft dat de gelden uit de Prestatiebox voor het betref-

fende gebied ingezet zullen gaan worden. <

> Het onderzoek is te downloaden via www.cps.nl/nl/Over_

CPS/Over_CPS-Onderzoek.html of www.cps.nl/
klassenwordengroter.
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> Onderwijsraad reageert op wetsvoorstel 
stichten en opheffen openbare scholen
De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel ‘Stichting en 

opheffi ng van scholen’. Aanleiding voor de raad om hierover te adviseren is dat dit wetsvoorstel 

raakt aan de vrijheid van onderwijs. De raad kan zich vinden in de voorgestelde verruiming van de 

stichtingsmogelijkheden van openbare scholen, maar vindt het te ver gaan om openbare besturen 

de mogelijkheid te geven scholen op te heffen zonder toestemming van de gemeente.

De raad ziet wel wat in de verruiming van de stich-

tingsmogelijkheden, met name als het gaat om het ini-

tiatiefrecht van ouders. Ook verzelfstandigde besturen 

van openbare scholen zouden die mogelijkheid kun-

nen krijgen, zij het dat gemeenten daarbij wel instem-

mingsrecht moeten houden. De raad vindt het echter 

te ver gaan om openbare scholen de mogelijkheid te 

geven om scholen op te heffen zonder toestemming 

van de gemeente.

Verder ziet de Onderwijsraad geen aanleiding voor het 

verlengen van de opheffi ngstermijn van drie naar vijf 

jaar. Dit zal volgens de raad vooral leiden tot het langer 

openhouden van scholen die uiteindelijk toch moeten 

sluiten en houdt risico’s in voor de onderwijskwaliteit. 

Als het gaat om het bestrijden van de problemen die bij 

krimp komen kijken, is het volgens de raad beter om 

eventuele belemmeringen voor samenwerking tussen 

scholen weg te nemen. <

> Meer informatie: www.onderwijsraad.nl/publicaties

Kader Primair 1 (september) besteedt in de rubriek 

Eindverantwoordelijk Management meer aandacht aan het 

advies van de Onderwijsraad.

> Juridische vervolging 
schoolbesturen bij 
onzorgvuldig handelen 
met asbest

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en 
Milieu (IM) heeft eind juni in een brief aangegeven 
welke (juridische) vervolging mogelijk is voor 
schoolbesturen die onzorgvuldig handelen met 
asbest.

Vervolging kan op diverse juridische terreinen  worden 

aangepakt, via privaatrecht, bestuursrecht en straf-

recht. In zijn brief gaat Atsma ook verder in op de 

afdwingbaarheid van een asbestinventarisatie. Op dit 

moment bestaat er géén harde juridische verplich-

ting om zo’n inventarisatie te laten plaatsvinden. Een 

schoolbestuur draagt wel de verantwoordelijkheid 

voor de leerkrachten die in een school werkzaam zijn 

en voor de leerlingen die aan hem of haar zijn toever-

trouwd. De werkgever heeft ook een wettelijke zorg-

plicht voor zijn werknemers op dit terrein. <

> De brief van Atsma is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/huisvesting.

> Aparte circulaire 
over vakantieregeling 
2012/2013

Omdat de tijd te krap was om de Regeling 
Vakantiespreiding vanaf 1 augustus 2012 in werking 
te laten treden, heeft minister Van Bijsterveldt voor 
het schooljaar 2012/2013 een aparte circulaire laten 
uitgaan om misverstanden te voorkomen.

Nu de wetswijziging op het gebied van onderwijstijd 

een feit is, zal de Regeling Vakantiespreiding voor het 

schooljaar 2013/2014 en volgende naar verwachting 

eind december 2012 opnieuw worden vastgesteld. <

> De Regeling Vakantiespreiding 2012/2013 is te 

downloaden via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/schooltijden.
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> Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek
aan leerkrachten
De leerlingenaantallen dalen en leerkrachten gaan later met pensioen. Startende leerkrachten 

komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van 

babyboomers op gang. Staatssecretaris Zijlstra van OCW heeft begin juli aan de Tweede Kamer 

gemeld dat de nieuwe arbeidsmarktprognose door meerdere ontwikkelingen is bijgesteld. 

De voorspelde lerarentekorten zijn in het voortgezet onderwijs minder groot dan gedacht. In het 

primair onderwijs wordt voor 2019 juist een tekort van 2.700 fte’s verwacht, onder andere door een 

dalende instroom op de pabo’s en de verwachte pensioengolf.

Het aantal scholieren in het basisonderwijs daalt sinds 

2010 van 1,65 miljoen naar 1,55 miljoen leerlingen 

in 2016. Hierdoor hoeven scholen nauwelijks nieuwe 

krachten aan te trekken. De pensioengolf die momen-

teel op gang komt, kent echter naar verhouding een 

veel grotere omvang en kan na 2015 leiden tot 1.000 à 

1.400 onvervulde formatieplaatsen: de uitstroom van 

de vele duizenden leerkrachten is immers niet op te 

vangen met het aantal afgestudeerden van de pabo. 

De belangstelling voor de pabo is behoorlijk minder 

dan voorheen en de mensen die op dit moment hun 

opleiding voltooien gaan bij gebrek aan vacatures in 

het onderwijs op zoek naar ander werk.

Prognosecijfers
Ten opzichte van de prognose van 2011 zijn voor het 

voortgezet onderwijs de voorspelde lerarentekorten 

afgenomen. Dit komt onder andere omdat de leeftijd 

waarop leerkrachten uittreden is gestegen door gewij-

zigd beleid rond (pre)pensioen. Velen blijven daardoor 

langer werken. Daarnaast is zeer recent uit realisatie-

cijfers over 2011 gebleken dat zowel binnen het po als 

het vo de leerling/leraarratio (aantal leerlingen per leer-

jaar) met ongeveer 4 procent is gestegen ten opzichte 

van 2010. Het doortrekken van deze ontwikkeling leidt 

tot daling van de tot nu toe voorspelde tekorten in het 

vo. Hoewel dit effect ook in het po optreedt, nemen daar 

de tekorten toe door de dalende instroom op de pabo’s.

In het po wordt voor 2016 een lerarentekort van onge-

veer 400 fte’s voorspeld. Dat is ongeveer 1,4 procent 

van de werkgelegenheid. Het tekort neemt in de jaren 

daarna toe tot een piek van 2.700 fte’s in 2019, zo’n 

2,8 procent van de werkgelegenheid. In 2020 neemt het 

voorspelde tekort weer af tot 2.300 fte’s (2,4 procent van 

de werkgelegenheid).

Staatssecretaris Zijlstra is bezig om de recente ontwik-

kelingen nader te analyseren.

De sociale partners, waaronder de AVS, roepen politieke 

partijen op om dit probleem gezamenlijk in de kiem 

te smoren en roepen de Tweede Kamer op het geld dat 

nu wordt bespaard door de terugval in het aantal leer-

lingen, in het onderwijs te investeren. Scholen kunnen 

met die middelen jonge leerkrachten aantrekken of in 

dienst houden en hen klaarstomen voor een loopbaan 

in het onderwijs.

Krimp
In bepaalde regio’s is sprake van krimp, omdat het aan-

tal leerlingen terugloopt. De krimp heeft gevolgen voor 

de formatie en de kans bestaat dat leerkrachten ontsla-

gen moeten worden. In andere regio’s is echter behoefte 

aan gekwalifi ceerd personeel. De staatssecretaris is niet 

van plan om via subsidies boventallig personeel voor 

die regio’s te behouden. Dit zou volgens de bewindsman 

tekorten bij andere schoolbesturen in andere regio’s 

vergroten. Zijlstra legde in juni 2012 een banenplan 

voor het po van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat 

voorziet in behoud van werkgelegenheid, naast zich 

neer. De middelen voor het banenplan komen vooral 

uit het Participatiefonds, dat immers bespaart op uit-

keringen. De staatssecretaris gaat er dus echter vanuit 

dat mogelijke overschotten aan leerkrachten in een 

regio worden gecompenseerd door tekorten elders, waar 

stijging van de leerlingenaantallen optreedt. Wel vindt 

hij meer regionale samenwerking wenselijk, zoals het 

Personeelscluster Oost Nederland (PON) en regionale 

vervangingspools, bijvoorbeeld in de provincie Limburg. 

Tot slot geeft Zijlstra aan dat hij het met terugwerkende 

kracht mogelijk heeft gemaakt dat de zogeheten kleine 

scholentoeslag voor kleine scholen die fuseren, over 

een langere periode wordt afgebouwd. Daardoor krijgen 

de scholen meer tijd om hun formatie bij te stellen en 

beter te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Het ministerie van OCW ondersteunt daar waar nodig 

initiatieven van regio’s en scholen. <

> De brief van de staatssecretaris is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/fi nancien/formatie. Het banenplan 

van de AOb en de reactie van Zijlstra zijn te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/fi nancien/lumpsum.
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> Instroom pabo bijna 30 procent minder
De afgelopen vijf jaar is de instroom voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) 

met ruim een vijfde afgenomen. Vooral de belangstelling voor een opleiding tot leraar basis-

onderwijs is veel minder geworden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). Eerder meldde de HBO-raad al dat het aantal vooraanmeldingen op pabo’s terugliep.

> Strengere eisen voor pabo-studenten
Staatssecretaris Zijlstra wil het wettelijk mogelijk maken dat toekomstige pabostudenten kunnen 

worden getoetst op een aantal vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, 

als zij in dat vak geen eindexamen hebben gedaan. Dat meldt het ministerie van OCW.

In het studiejaar 2011/2012 begonnen bijna 6.100 stu-

denten aan een opleiding tot leraar basisonderwijs. 

Dat is bijna 30 procent minder dan in 2006/2007. 

In dezelfde periode is het – veel kleinere – aantal eerste-

jaars in de opleiding tot leraar speciaal onderwijs met 

drie kwart afgenomen. Dit was ook de periode waarin 

de reken- en taaltoets op de pedagogische academie 

(pabo) werd ingevoerd en er nog plannen waren om op 

het speciaal onderwijs te bezuinigen. De afgelopen vijf 

jaar is de instroom voor opleidingen tot leraar vo en 

mbo met ruim 5.600 nieuwe studenten in 2011/2012 

vrijwel gelijk gebleven.

Opvallend is dat bij de opleidingen tot leraar speciaal 

onderwijs bijna 60 procent van de eerstejaars de vijftig 

is gepasseerd. Deze opleidingen worden vrijwel uit-

sluitend naast het werk in deeltijdonderwijs gevolgd. 

Verder is de opleiding tot leraar lichamelijke oefening 

de populairste lerarenopleiding voor vo en mbo, vooral 

onder mannen. <

Pabo’s zijn nu veel tijd kwijt om de verschillen in 

schoolvakkennis tussen de instromende studenten 

weg te werken, wat ten koste gaat van de kwaliteit. 

De uitwerking van het voornemen van Zijlstra vindt de 

komende tijd plaats in overleg met alle betrokkenen.

Kerncurriculum
Op alle pabo’s wordt daarnaast een kerncurriculum 

ingevoerd dat bestaat uit aardrijkskunde, geschie-

denis, natuur & techniek, geestelijke stromingen, 

muziek, dans en drama, beeldend onderwijs, Engels, 

handschrift en bewegingsonderwijs. De kennisbases 

Nederlandse taal en rekenen-wiskunde zijn al inge-

voerd. De kennisbases die zijn beschreven kennen een 

kerndeel en een profi eldeel. Pabo’s krijgen de ruimte 

om te kiezen welke profi eldelen zij aanbieden. De 

staatssecretaris maakt met de PO-Raad en de HBO-raad 

afspraken over regionale samenwerking op het ter-

rein van vormgeving van deze profi eldelen en over het 

versterken van professionalisering in de inductiefase.

Voor de vormgeving van de specialisatie jonge/oudere 

kind zal staatssecretaris Zijlstra de pabo’s vragen een 

landelijk kader te ontwikkelen. In dat kader zal een 

aantal scenario’s worden ontwikkeld voor de organisa-

tie van de specialisatie in het curriculum, om zo tege-

moet te komen aan de variëteit in het werkveld.

Om de kwaliteit van de pabo’s verder te verbeteren, 

krijgen studenten landelijke eindtoetsen Engels, aard-

rijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor de 

Nederlandse taal en rekenen-wiskunde zijn de lande-

lijke eindtoetsen al ingevoerd voor de groep studenten 

die begonnen is in 2011/2012.

De staatssecretaris wil dat alle voorgenomen maat-

regelen gelden voor studenten die in het studiejaar 

2014/2015 instromen. <
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> Student academische pabo van meerwaarde 
voor basisschool
Studenten van de academische pabo hebben een hoog denkniveau en een kritische en analytische 

blik. Ook pakken zij zaken snel op en hebben het vermogen tot zelfrefl ectie. Deze goede score in 

algemene vaardigheden blijkt uit een verkennend onderzoek op basisscholen en academische 

pabo’s van Regioplan op verzoek van het Arbeidsmarktplatform PO: ‘Effectieve inzet academisch 

gevormde leerkrachten po’. Algehele conclusie is dat studenten van de academische pabo van 

meerwaarde zijn voor basisscholen.

In het onderzoek is gekeken of en hoe de academici 

optimaal kunnen bijdragen aan de schoolprestaties en 

aan het professionele klimaat. De vaak zeer gemoti-

veerde studenten geven zelf aan dat zij eerst een aantal 

jaren les willen geven om het vak goed in de vingers 

te krijgen. Daarnaast hebben zij de ambitie om op den 

duur een extra bijdrage te leveren, in de klas, in een 

bredere functie of in een onderwijsgerelateerde baan 

als methodeontwikkelaar of onderzoeker. Om hun 

arbeidsmarktkansen verder te vergroten, willen bijna 

alle geïnterviewde studenten een master halen, terwijl 

een bachelorsdiploma genoeg is om les te geven.

De onderzoeksvaardigheden van de jonge academici 

passen goed bij actuele ontwikkelingen als opbrengst-

gericht werken en Passend onderwijs.

Schoolleiders en -bestuurders betwijfelen echter of er 

genoeg ruimte in de formatie is en of er voldoende 

taken zijn om de academisch geschoolde studenten vast 

te houden voor het onderwijs en te laten doorgroeien 

naar een hogere functie.

Feminisering blijft
De academische opleiding tot leraar basisonderwijs of 

kortweg de academische pabo moet een extra impuls 

geven aan de kwaliteit van het primair onderwijs. De 

eerste opleidingen zijn in 2008 gestart en afgelopen juli 

studeerde de eerste lichting (31 studenten) af. Op dit 

moment bieden achttien pabo’s samen met tien univer-

siteiten de academische opleiding aan. De stages, waar-

bij een link wordt gelegd naar relevante wetenschap-

pelijke kennis, spelen daarin een belangrijk onderdeel. 

Afgestudeerden zijn in het bezit van een hbo bachelor 

met bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs 

én een universitair bachelor onderwijskunde. Van de 

31 afgestudeerden dit jaar is tweederde van plan om 

direct het onderwijs in te gaan. De overigen willen een 

masteropleiding volgen.

Ongeveer 40 procent van de studenten aan de univer-

sitaire pabo stopt na het eerste jaar. In veel gevallen 

stappen deze studenten over op de reguliere pabo, op 

onderwijskunde of op pedagogiek.

Volgens voorzichtige inschatting ronden de komende 

jaren ongeveer zeshonderd studenten hun opleiding 

af. Ruim 7 procent daarvan is man. Dat is minder dan 

vooraf werd verwacht en (nog) lager dan op de reguliere 

pabo (19 procent in 2011). De feminisering van het 

basisonderwijs neemt door de academische pabo niet 

af, is de voorlopige conclusie. <

> 160 scholen in de race voor predicaat 
‘Excellente school’
Zo’n 107 basisscholen en 57 scholen in het voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld voor het 

predicaat ‘Excellente school’. Het predicaat heeft als doel scholen die zich onderscheiden door 

uitstekend onderwijs meer erkenning te geven.

De jury buigt zich de komende maanden over de aan-

meldingen en gebruikt daarbij verschillende soorten 

gegevens, zoals inspectiegegevens, informatie die de 

school zelf verschaft en gegevens uit (semi)publieke 

bronnen, zoals leerling- of oudertevredenheidon-

derzoeken. De jury kijkt naar onderwijsopbrengsten 

in brede zin, maar ook naar de manier waarop een 

school zich onderscheidt op een bijzonder onderwijs-

gebied. Daarnaast kijkt de jury naar de toename van 

vaardig heden of kennis van leerlingen op een school 

(leerwinst) en welke bijdrage de school daaraan levert. 

Eind dit jaar draagt de jury de selectie van scholen die 

volgens haar het predicaat ‘Excellente school 2012’ 

 verdienen voor aan de minister van Onderwijs. <
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> Grote belangstelling voor pilot voorlichting 
seksuele diversiteit
Ruim 250 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld om de 

komende twee jaar, met steun van het ministerie van OCW, op experimentele basis aan de slag te 

gaan met voorlichting over seksuele diversiteit. Doel van de proef is het creëren van een veilig en 

tolerant schoolklimaat.

> Meer scholen nemen deel aan experiment 
flexibele onderwijstijd
De beleidsregel ‘Experiment fl exibiliseren onderwijstijd’ is aangepast. Vanaf 1 augustus 2012 

is het aantal experimenten uitgebreid.

Veel scholen besteden al aandacht aan seksualiteit en 

seksuele diversiteit. Omdat een groot aantal scholen 

aangaf behoefte te hebben aan concrete handvatten om 

hier goed invulling aan te geven, besloot minister Van 

Bijsterveldt tot de proef. Eerder gaf ze aan de kerndoe-

len in het onderwijs aan te scherpen en daarbij scholen 

te verplichten meer aandacht te besteden aan seksuele 

diversiteit. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze aan de 

kerndoelen willen voldoen.

Het aantal scholen dat zich heeft aangemeld voor 

de pilot is groter dan de 140 beschikbare plaatsen. 

De scholen die geselecteerd zijn/worden om aan 

de proef mee te doen ontvangen hierover bericht. 

De pilotscholen gaan vervolgens aan de slag met 

een aantal methoden om zelf te ondervinden welke 

aanpak voor hen het meest geschikt is. De projecten 

richten zich op groep 7 en 8 in het primair onder-

wijs, en op klas 1 en 2 in het vo. Voor de scholen die 

deelnemen aan de proef is ruim 1.2 miljoen euro 

beschikbaar. De deelnemende scholen wisselen tijdens 

de proef kennis en ervaring uit. Daarnaast meet een 

onderzoeksbureau de effecten. <

Zeven basisscholen zijn vanaf 1 augustus 2011 gestart 

met een experiment rond het fl exibiliseren van de 

onderwijstijd. Deze scholen mogen 52 weken per jaar 

open zijn en de lesuren, die zij in de zomervakantie 

aan de kinderen geven, laten meetellen in het totaal 

van de lesuren van het schooljaar. Daarnaast hebben 

deze scholen de toestemming om te werken met 4-daag-

se schoolweken. Het experiment heeft een looptijd van 

drie schooljaren, tot augustus 2014.

Omdat een aantal scholen voor komend schooljaar 

aanvragen heeft ingediend voor deelname aan het 

experiment, is de beleidsregel uitgebreid naar 15 expe-

rimenten. Zo kunnen er met ingang van 1 augustus 

2012 nog acht basisscholen extra aan het experiment 

deelnemen. Voor deze scholen duurt het experiment 

twee schooljaren.

De uitbreiding biedt ook de mogelijkheid om bredere 

conclusies te trekken uit het experiment. <

> De beleidsregel over de uitbreiding van het aantal 

experimenten is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/schooltijden.

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Multimedia. In geval van vacatures 
is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Multimedia, Jort Ruiter (key accountmanager)  Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331600  e avs@elma.nl  www.elma.nl

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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> Eerste Kamer akkoord met geleidelijke 
verhoging AOW
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (SZW) om de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk te verhogen. Vanaf 

1 januari 2013 krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW. Daarna stijgt de AOW-leeftijd 

stapsgewijs verder naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023.

Met de parlementaire goedkeuring komt er een eind aan 

het tijdperk dat de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar 

was. Sinds de invoering van de Algemene Ouderdomswet 

in 1957, bleef deze leeftijdsgrens onveranderd.

De redenen voor de verhoging zijn de groei van het 

aantal gepensioneerden en het feit dat Nederlanders 

gemiddeld steeds langer leven. In een eerder stadium 

was al met de sociale partners afgesproken om de pen-

sioenleeftijd te verhogen; in 2020 zou de AOW-leeftijd 

in één keer naar 66 jaar gaan. De verslechterde over-

heidsfi nanciën maakten het noodzakelijk die verhoging 

versneld in te voeren. In het begrotingsakkoord van 

2013 besloten kabinet en de Tweede Kamerfracties van 

VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die ver-

snelde verhoging geleidelijk in te voeren.

In 2013 krijgen Nederlanders een maand later recht op 

AOW, in 2014 weer een maand later en in 2015 nog eens 

een maand later. In 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-

leeftijd jaarlijks verder met twee maanden; daarna 

met drie maanden. In 2023 is de pensioengerechtigde 

leeftijd dan 67 jaar. Vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd op 

gezette tijden worden aangepast aan de toekomstige 

ontwikkeling van de levensverwachting. <

> ABP maakt zich zorgen 
over dekkingsgraad

De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is aan het 
eind van het tweede kwartaal met 5%-punt gedaald 
ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was de 
dekkingsgraad 95 procent. Voorzitter Henk Brouwer: 
“De dekkingsgraad zou in dit jaar juist fl ink moeten 
stijgen.”

Brouwer vreest dat bij een verdere daling de aangekon-

digde verlaging van de pensioenen met 0,5 procent in 

april 2013 en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 

2014 niet te voorkomen is. Dat besluit neemt ABP op 

basis van de stand van eind december van dit jaar.

De daling van de rente is ook nu weer de voornaamste 

oorzaak. Brouwer: “De fi nanciële gezondheid van pen-

sioenfondsen wordt afgemeten aan een rente die vooral 

bepaald wordt door de crisis in Europa. Deze situatie 

vraagt om maatregelen op korte termijn die moeten 

voorkomen dat wij vanuit deze extreme positie beslui-

ten moeten nemen die grote gevolgen kunnen hebben 

voor onze deelnemers en de economie.” <

> Mening gevraagd over 
nieuwe pensioenregeling 
overheid en onderwijs

Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur 
van pensioenfonds ABP denken na over de invulling 
van een nieuwe pensioenregeling voor iedereen 
die werkt bij overheid en onderwijs. Een aantal 
belangrijke keuzes moet nog worden gemaakt. 
Daarvoor vraagt ABP de mening van de betrokkenen 
bij het pensioenfonds.

Het gaat dan bijvoorbeeld om keuzes inzake hoeveel 

risico een pensioenfonds kan nemen bij beleggingen, 

of hoe uitgebreid een nieuwe pensioenregeling moet 

zijn. De mening van overheid- en onderwijspersoneel 

kan ABP helpen om evenwichtige afwegingen te maken. 

In oktober publiceert ABP de resultaten van het onder-

zoek. Deze worden meegenomen in de besprekingen 

tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en ABP over 

de nieuwe pensioenregeling, die in 2014 voor de secto-

ren overheid en onderwijs ingaat. <

> In het onderzoek legt ABP in totaal vijf keuzes voor die 

gaan over de nieuwe regeling. Meedoen? Kijk voor de 

volledige vragenlijst op www.abp.nl/over-abp/

pensioenakkoord/onderzoek.asp.
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> Duidelijkheid over verlofredenen Leerplichtwet
In een nieuwe beleidsregel, die begin juli 2012 in werking is getreden, worden de termen ‘specifi eke 

aard van beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ uit de Leerplichtwet 1969 nader uitgelegd. 

Het gaat met name om het verlof dat het hoofd van de school kan verlenen op grond van deze wet: 

wanneer wel en wanneer niet?

> Voorlichting leerplicht voor ouders 
via sociale media
Luxeverzuim komt steeds vaker voor: leerlingen die buiten de schoolvakanties zonder toestemming 

en uit eigen belang van ouders of kind niet in de klas zitten. Het aantal kinderen dat vorig jaar om 

‘luxe redenen’ spijbelde, steeg met 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het ministerie van 

Onderwijs zet social media in om ouders te informeren.

Volgens deze beleidsregel kan bijvoorbeeld onder ‘ande-

re gewichtige redenen voor verlof’ worden verstaan: ver-

huizen (één schooldag), het bijwonen van het huwelijk 

van een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad 

(één dag, twee of vijfdagen + trouwkaart) of het over-

lijden van een bloed- of aanverwant. Het hoofd van de 

school/instelling oordeelt over de gewichtige omstandig-

heden en de aanvraag is aan bepaalde eisen gebonden.

De beleidsregel geeft ook aan waarvoor in ieder geval 

géén extra verlof kan worden gegeven:

•  familiebezoek in het buitenland

•  goedkope tickets in het laagseizoen

•  omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets 

meer zijn in de vakantieperiode

•  vakantiespreiding

•  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit 

het gezin al of nog vrij zijn

•  eerder vertrek of latere terugkomst in verband met 

verkeersdrukte

•  samen reizen/in konvooi reizen door bijvoorbeeld 

de Balkan

•  kroonjaren

•  sabbatical

•  wereldreis/verre reis

Daarnaast is afgesproken dat niet meer het hoofd van 

de school maar het bevoegd gezag wordt aangesproken 

als er sprake bij een overtreding. Per 1 januari 2012 

is de inspecteur-generaal van het onderwijs door de 

minister van OCW gemandateerd een bestuurlijke 

boete op te leggen aan het bevoegd gezag van de school 

of instelling ter hoogte van Y 1.000 per overtreding, met 

een maximum van Y 100.000 per schooljaar. <

> De beleidsregel is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/onderwijsenleerlingzorg/leerplicht.

“Mag ik mijn kind eerder van school halen zodat ik 

veel geld bespaar op mijn vliegtickets? Kan ik nog een 

dagje langer op de camping blijven om zwarte zaterdag 

in Frankrijk te vermijden?” Voorbeelden van vragen 

die ouders van schoolgaande kinderen vaak stellen 

aan de vooravond van de zomervakantie. En hoewel de 

Leerplichtwet dit niet toestaat, hielden vorig schooljaar 

bijna 6.500 ouders hun kinderen thuis of vertrokken zij 

eerder naar hun vakantieoord dan de offi ciële start van 

de vakantie.

Er wordt streng opgetreden tegen luxeverzuim. Bij deze 

vorm van verzuim kunnen ouders worden vervolgd en/

of een geldboete (die kan oplopen tot 3.900 euro). “Elk 

kind moet het schooljaar netjes afmaken. Ouders heb-

ben daarin een belangrijke voorbeeldfunctie. We gaan 

ouders nog beter informeren over wat wel en niet is 

toegestaan”, aldus minister Van Bijsterveldt. <

> Vragen over luxeverzuim stellen kan via Twitter 

(#MinOCW) of via Facebook (www.facebook.com) of via Facebook (www.facebook.com) of via Facebook ( /

ministerieocw). De informatielijn van de Rijksoverheid 

(0800-8051) staat ook voor vragen open.

De AVS organiseert maatwerktrainingen (incompany) sociale 

media. Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/

socialemedia
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> Registratieplicht werkgevers voor uitlenen 
arbeidskrachten

De registratieplicht voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar 

stellen aan anderen is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor 

iedereen die arbeidskrachten verhuurt (uitleners) en voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt 

(inleners), ook als het maar incidenteel gebeurt.

Met de registratieplicht wil de Nederlandse overheid 

beter zicht krijgen op de manier waarop arbeidskrach-

ten te werk worden gesteld. Zo kan fraude beter worden 

opgespoord. De registratieplicht zorgt voor een betere 

bescherming van werknemers en het bevordert eerlijke 

concurrentie.

Uitleners moeten vanaf 1 juli 2012 in het Handels-

register van de Kamer van Koophandel een aantekening 

hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschik-

king stellen. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeids-

krachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, 

kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan 

de Kamer van Koophandel. Uitleners die niet-bedrijfs-

matig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen 

dit telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van 

Koophandel in hun regio.

De wet heeft ook consequenties voor iedereen die 

arbeidskrachten inhuurt. Inleners mogen niet meer 

gebruik maken van de diensten van uitleners die niet 

goed geregistreerd staan. Inleners kunnen controleren 

of uitleners goed geregistreerd staan op de website van 

de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/waadi).

De consequenties van het overtreden van deze wet zijn 

groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete 

van Y 12.000 per werknemer. Ook inleners kunnen deze 

boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boe-

te verhoogd tot Y 24.000 en bij een derde overtreding 

bedraagt deze zelfs Y 36.000 per werknemer. <

> Premiewijzigingen Vervangings- en 
Participatiefonds
De besturen van het Vervangings- en het Participatiefonds hebben de premies per 1 augustus 2012 

vastgesteld en bekendgemaakt.

Bij het Vervangingsfonds (Vf) is sprake van een verla-

ging van de premie: een gevolg van het intrekken van 

de zogenoemde IMBU-regeling. Het intrekken van deze 

regeling heeft tot gevolg dat vanaf 1 augustus 2012 

geen declaraties meer kunnen worden ingediend ter 

vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof en 

ziekte door zwangerschap. Verder valt de daling van de 

Vf-premie ‘vrijwillig’ hoger uit dan die van de premie 

Vf ‘verplicht’, vanwege verschillen in de doelgroep.

De verhoging van de premie Participatiefonds (Pf) is 

een gevolg van de toename in de WW. De instroom in 

de WW is hoger dan door het Pf.

Beide premies zien er per 1 augustus 2012 als volgt uit:

Besturen regulier Besturen groot Besturen ERD

Premie Vf verplicht 7,52 (was 8,81) 7,62 (was 8,91) 2,15 (was 3,44)

Premie Vf vrijwillig 7,48 (was 9,48) 7,48 (was 9,48) 1,30 (was 3,30)

Premie Pf 2,65 (was 2,37) 2,65 (was 2,37) 2,65 (was 2,37)
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> Wijziging wetgeving uitwisseling leer- en 
begeleidingsgegevens
In verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van 

leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen zijn op 1 augustus 2012 diverse wetten gewijzigd.

> Wijziging regeling bekostiging personeel 
2012/2013
Omdat de geplande bezuinigingen op Passend onderwijs niet doorgaan, evenals alle aange-

kondigde bezuinigingen in de toelichting van de regeling ‘Bekostiging personeel 2012/2013 po en 

aanpassing bedragen leerlinggebonden budget vo 2012/2013’ van 23 maart 2012, is besloten om 

de bestaande groeiregeling te continueren tot aan de daadwerkelijke invoering van de zorgplicht.

De wijziging betreft een nadere specifi catie van welke 

leergegevens en welke direct met het leren samenhan-

gende begeleidingsgegevens ten hoogste door scholen 

onderling over een leerling mogen worden uitgewis-

seld. Dit met behulp van het persoonsgebonden num-

mer, ten behoeve van de in- en uitschrijving van de 

leerling.

Minister Van Bijsterveldt heeft een nadere nota van 

toelichting gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. 

Deze nota maakt onderdeel uit van de wetswijziging. 

In de nota wordt ingegaan op:

•  het waarom van de uitwisseling van de gegevens;

•  de vraag waarom gegevens gespecifi ceerd moeten 

worden;

•  de relatie van het besluit tot de Wet bescherming 

persoonsgegevens;

•  een toelichting op de te verwerken gegevens;

•  hoe om te gaan met de ingewonnen adviezen;

•  de uitvoerings- en handhavingsgevolgen en

•  internetconsultatie. <

> De wetswijziging en de brief van de minister met de nota 

van toelichting zijn via www.avs.nl/dossiers/

overigedossiers/onderwijsnummer te downloaden.

Aanvankelijk zou de groeiregeling – bestemd voor 

scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met 

leerlingen uit een residentiële instelling, niet zijnde 

een justitiële jeugdinrichting of een instelling voor 

gesloten jeugdzorg – komen te vervallen. <

> De wijziging van de regeling ‘Bekostiging personeel 

2012/2013 po en aanpassing bedragen leerlinggebonden 

budget vo 2012/2013’ én de regeling ‘Bekostiging personeel 

2012/2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden 

budget vo 2012/2013’ zijn te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/fi nancien/lumpsum.

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Multimedia. In geval van vacatures 
is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Multimedia, Jort Ruiter (key accountmanager)  Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331600  e avs@elma.nl  www.elma.nl

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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8  n o v e m b e r

Conferentie vrouwelijke schoolleiders
De AVS organiseert haar jaarlijkse conferentie voor 
vrouwelijke schoolleiders (uit het po en vo) op 8 
november 2012 in De Driehoek in Utrecht. Dit keer over 
de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, 
onder de titel: ‘Essentieel samen: de noodzaak tot 
ontmoeting en overleg tussen po en vo’.

Waarom struikelen bijvoorbeeld zoveel pubers bij deze 

overstap en wat is daaraan te doen? Met een inleiding en 

workshops over onder andere de breinontwikkeling van (vroege) pubers, de rol van ouders, doorlopende leerlijnen en 

de opbrengsten van de ‘tienerschool’.

Meer informatie en aanmelden (vanaf 4 september): www.avs.nl/conferentievrouwelijkeschoolleiders

1 4  n o v e m b e r

Seminar over toezicht en bestuur met ontwerpers 
van Policy Governance® Model
Onder de titel ‘Toezicht en bestuur: anders én beter!’ organiseren de AVS en Maas Bestuursvraagstukken 
op 14 november aanstaande op Nyenrode Business University een seminar met John en Miriam Carver, 
ontwerpers en vertegenwoordigers van het Policy Governance® Model.

Zes jaar na hun laatste optreden in Nederland, komen de 

Carvers opnieuw naar ons land. Een bijzondere kans voor 

een breed publiek van toezichthouders, bestuurders, direc-

teuren en andere geïnteresseerden om kennis te maken met 

dit complete en integrale bestuursconcept.

Policy Governance vindt gehoor over de hele wereld. 

Het overstijgt gebruikelijke sectorgrenzen van onderwijs, 

zorg, woningcorporaties, sport, kinderopvang en openbaar 

bestuur. Het presenteert principes en instrumenten die:

•  Toezicht en bestuur effectiever maken; in staat stellen 

werkelijk in control te zijn

•  Met nadruk op waarmaken van maatschappelijke 

doelstelling en binnen grenzen van wat behoorlijk 

wordt gevonden

•  Het voorkomt dat de toezichthouder ‘te veel doet’, 

op de stoel van de bestuurder zit

•  Het voorkomt dat de toezichthouder te weinig doet, 

als optreden geboden is

•  Toezicht bedient zich van vooraf bepaalde ‘ijkpunten’, 

niet van wijsheid achteraf

•  Legitimatie door en verantwoording aan ‘eigenaren’ en 

‘stakeholders’ wordt werkelijkheid

•  Bestuurders kennen hun handelingsruimte en kunnen 

rekenen op faire beoordeling

•  Structuurmodellen bepalen niet de effectiviteit, 

gedisciplineerde toepassing van het repertoire wel.

Dit seminar is bedoeld voor bestuursleden, leden van Raden 

van Commissarissen en Raden van Toezicht, leden van Raden 

of Colleges van Bestuur, c.q. directeur/ bestuurders, 

algemeen directeuren, gemeentebestuurders, gemeente-

secretarissen, hoge ambtenaren van ministeries, provincies 

en gemeenten, bestuursmanagers, bestuurlijk secretarissen, 

adviseurs en beleidsmedewerkers bestuur en toezicht en al 

diegenen die anderszins geïnteresseerd zijn in goed bestuur 

en toezicht.

Bij inschrijving vóór 1 oktober 2012 ontvangt u een 
korting van 5 procent op de deelnameprijs.
Meer informatie en inschrijven: www.carverevent.nl
Twitter: #carverevent

In Kader Primair 1 volgt een uitgebreid artikel over het 

Policy Governance® Model.
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> Colofon
Redactie 
Ron Bruijn, Vanja de Groot, Winnie Lafeber, 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 120 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2012).

2 1  s e p t e m b e r

Kwartiermakersdag 
Passend onderwijs po en vo

De AVS organiseert op 21 september aanstaande een bijeenkomst om 

met de kwartiermakers van de (nieuwe) samenwerkingsverbanden in het 

primair en voortgezet onderwijs op een interactieve manier ervaringen 

uit te wisselen en dilemma’s in beeld te krijgen die bij de oprichting 

van samenwerkingsverbanden (bestuurlijk, inhoudelijk en fi nancieel) 

een rol spelen.

Dit alles uiteraard in het kader van de actuele ontwikkelingen Passend onderwijs en de 

stelselwijziging, met extra aandacht voor bekostiging, schoolondersteuningsprofi elen en 

het regionaal ondersteuningsplan. Bij deze bijeenkomst is een vertegenwoordiging van 

het ministerie van OCW aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats van 10 tot 13 uur (9.45 uur 

inloop) in hotel Mitland in Utrecht.

Programma
•  Inloop

•  Opening en kennismaking

•  Toelichting vanuit het ministerie van OCW (Dominique van Elst)

•  Bespreking van de dilemma’s (bij de uitnodiging/aanmelding wordt gevraagd om 

schriftelijk het belangrijkste dilemma aan te geven)

•  Informatie over schoolondersteuningsprofi elen en het regionaal ondersteuningsplan

•  Bespreking van de vervolgstappen

Bent u kwartiermaker, coördinator, directeur van een samenwerkingsverband of bent u 

vanuit een andere hoek geïnteresseerd in de bijeenkomst, noteer dan de datum in uw 

agenda. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen aan de AVS, Margriet van Ast, 

m.vanast@avs.nl, onder vermelding van ‘kwartiermakersdag’. Tussen 13 en 14 uur is er een 

mogelijkheid tot een eenvoudige lunch (graag aangeven bij aanmelding).

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC®-keurmerk draagt.

AVS Agenda
21 juli t/m 2 september
Zomervakantie noord

30 augustus
Gebruikersbijeenkomst AVS OnderwijsZorg 
en OntwikkelProfi el (OZOP)®

(regio midden)

12 september
Integraal leiderschap voor directeuren
Theorie U in de school

13 september
Opbrengstgericht leiderschap

19 september
Elke school een TOPschool

20 september
Wat werkt; bovenschools leiderschap
Gebruikersbijeenkomst AVS OnderwijsZorg 
en OntwikkelProfi el (OZOP)®

(regio noord)

20 en 21 september
Interim management, iets voor u?

21 september
Kwartiermakersdag Passend onderwijs

8 november
Conferentie vrouwelijke schoolleiders,
thema: ‘Essentieel samen: de noodzaak tot 
ontmoeting en overleg tussen po en vo’

14 november
Seminar ‘Toezicht en bestuur: anders én 
beter!’ www.carverevent.nl

15 maart
AVS-congres 2013

(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

Meer informatie en inschrijven: 
www.avs.nl/agenda


