
 

 
 
 
 
 
Van : bestuur coöperatie VO 
Aan : voorzitter VO-raad 
 
Amstelveen, 24 mei 2011 
 
Kenmerk: 1011/bwe/405 
 
Geachte heer Slagter, beste Sjoerd, 
 
 
Namens de ledenvergadering van de 1e coöperatie VO op 18 mei jongstleden, brengen we graag de 
volgende vier punten onder jouw aandacht: 
 
1. CAO VO 2011/2012 
Wij zijn blij dat er een onderhandelaarsakkoord ligt; complimenten voor proces en resultaat. Frans 
Mentjox heeft een en ander helder toegelicht, waarna vanuit onze ledenvergadering de  volgende 
kanttekeningen zijn gemaakt :  
• de werkdruk wordt niet lager door deze vijf-dagen-oplossing, 
• het entreerecht verdwijnt (nog) niet,  
• het trekkingsrecht en de Bapo blijven bestaan, 
• de kosten van dit cao pakket zijn minder hoog dan gevreesd, maar op schoolniveau nog 
onbekend en verschillend (en de meeste VO scholen komen nu al geld tekort). 
 
Conclusie: dit akkoord levert meer dan verwacht goede punten op voor relatief weinig extra 
kosten. De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie is per saldo positief over dit cao-
akkoord. Het bestuur, horende de ALV, heeft dan ook alle leden geadviseerd om digitaal in te 
stemmen. 
 
2. Modernisering bekostigingsstelsel VO.  
Ieder nieuw kabinet neigt naar een herziening van het bekostigingsstelsel, hetzij vanuit 
onderwijspolitieke, hetzij vanuit financiële overwegingen. Zo ook het kabinet Rutte en minister Van 
Bijsterveldt in het bijzonder. In de brief “Herziening subsidiebeleid onderwijs” meldt zij dat OCW de 
bekostiging wil herzien en vereenvoudigen. Zij wijst zelf op de complexiteit en grote 
herverdeeleffecten die optreden. Wij denken dan gelijk aan het verminderen of schrappen van de 
vaste voeten in de rekenformules. Dat is, zoals je weet, de doodsteek voor de éénpitter en het 
compacte schoolbestuur. Zeker in een tijd waar het hele VO moeite heeft om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Een vaste voet van 4,9 fte per brin staat al gauw voor € 400.000 per brin.  
 
De minister komt rond Prinsjesdag met voorstellen en in de kennisgroep Macrobekostiging is al 
gesproken aan de hand van een ambtelijke notitie. Daaruit blijkt dat OCW de bezuiniging van 60 
miljoen lumpsum, 30 miljoen schoolboeken en 20 miljoen op profielen op één hoop gooit en de VO-
raad vraagt mee te denken over de onderbouwing daarvan.  
Wat ons betreft stelt de VO-raad zich daar terughoudend in op. 
Liever zien wij nog een bezuiniging van 110 miljoen opgelegd worden, dan ons zelf te committeren 
aan onmogelijke uitkomsten als het schrappen van vaste voeten, sluiten van nevenvestigingen en 
het verschralen van het profielaanbod. Allemaal maatregelen die bovenal gevolgen hebben op de 
bekostiging per leerling op een zelfstandige smalle scholengemeenschap. En die impliciet dwingen 
tot bestuurlijke schaalvergroting en de menselijke maat in het onderwijs onder druk zetten. Al was 
het maar vanwege de te 
 
verwachten grote herverdeeleffecten in tijden van financiële krapte. Bij een éénpitter middelt een 
herverdeeleffect niet uit, maar dwingt een bezuiniging van meer dan 2 % direct tot schrappen van 
arbeidsplaatsen. 
 
Daarom brengt het coöperatiebestuur de VO-raad het volgende onder de aandacht vanuit de 
Algemene Ledenvergadering in de gesprekken met OCW: 



-  wees afwachtend: meer informatie halen dan al meedenken en onderhandelen, 
- handhaaf een vorm van vaste voet per brin, anders schaalvergrotend effect, 
- accepteer geen herverdeeleffecten > 2,5 % voor één-pitters, 
- zorg voor een relatie tussen bekostiging per leerling en de reële kosten van onderwijs per 

schoolsoort (in het voorstel komt er één bedrag voor alle onderbouwen vmbo/havo/vwo), 
- zorg bij samengaan van de personele en materiële bekostiging voor ingebouwde zekerheid 

bij kostenstijging (indexering inflatie), 
- zoek niet zelf de ratio achter 20-50 miljoen bezuinigen door minder profielen, bevraag OCW 

op dit verband (dat volgens ons in de praktijk niet of zeer ten dele bestaat), 
- efficiency korting schoolboeken: onze ervaring is dat het verstrekken van digitale  

leermiddelen in totaliteit (aanschaf, afschrijving, licenties, laptops, stroom, papierprints) 
niet minder kost dan schoolboeken. 

 
Graag vernemen we meer over de voorgenomen opstelling van de VO-raad op dit dossier.  
Ook blijven wij via Jan Looise graag betrokken bij de ontwikkelingen op dit dossier. 
 
3. Koers VO-raad. 
De ALV coöperatie steunt de Koerswijziging VO-raad. We onderstrepen het belang van aandacht 
voor éénpitter (compacte) schoolbesturen met oog voor menselijke maat in onderwijs. Ook zien wij 
het belang van afspiegeling naar school/bestuursgrootte en bepleiten vormen waarbij 
rectoren/schooldirecteuren en inhoudelijke deskundigen /stafleden bij de beleidsvorming betrokken 
blijven. We zien onze visie op het compacte schoolbestuur en de belangen van één-pitters graag 
vertegenwoordigd op hoog niveau. Dat willen we blijven doen via rechtstreekse contacten met 
bestuur (voorzitter), via vertegenwoordiging in de LAR en via brieven en de gebundelde volmacht 
van 500 coöperatie-stemmen in de ALV VO-raad. Afstemming en heldere taakverdeling met de 
'oude' besturenorganisaties juichen wij toe. Sommige leden bepleiten om expertise binnen de 
branche te blijven beleggen rond het innoveren en induceren van modern onderwijsmanagement. 
 
4. Ouderbijdrageregeling 
In een vorige brief brachten wij de uitwassen van de ons inziens bizarre uitvoeringsmaatregelen bij 
deze wettelijk regeling onder de aandacht. Dankzij gezamenlijke inspanningen van de VO-raad, de 
coöperatie, besturenorganisaties en individueel betrokken schoolbesturen stelt de inspectie zich in 
toon en tijdpad gematigder op. Maar toch dreigt de inspectie met forse bekostigingssancties als 
scholen in september nog niet aan de gehandhaafde criteria en administratieve procedures 
voldoen. Wij bepleiten voortgaand overleg en krachtenbundeling op dit dossier om er beleidsmatig, 
juridisch en praktisch uit te komen. 
 
Ten slotte  
We nodigen je graag uit als spreker op de coöperatie jaarvergadering  op woensdag. 23 november 
14.00-16.30 in Utrecht . 
 
Namens het bestuur van de coöperatie VO, 
 
 
 
Bert de Weerd, secretaris 
 
 


