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Overgang bespreekbaar maken op het werk 
Op 17 mei van 16.00-17.30 uur houden we alweer ons 3e webinar in het kader van ons 

project Open over de Overgang. Tijdens de webinars willen we graag de deelnemers 

nader informeren over verschillende aspecten van de overgang. Het thema is deze keer 

‘Bespreekbaar maken op het werk’. De opzet van het webinar is als volgt: we starten met 

een expert (Dorenda van dijken, gynaecoloog) die vertelt over de invloed van de 

overgang op je werk. Aansluitend hebben we een panel met daarin Isa Hoes, Medina 

Schuurman (actrices) en Annemieke Schoemaker (trainer-adviseur bij CNV). Aan dit 

panel kunnen allerlei vragen worden gesteld die betrekking hebben op dit thema. Het 

webinar wordt gehost door Evelien de Bruijn (radiopresentatrice). Het webinar wordt 

gehouden vanuit onze locatie aan de Tiberdreef in Utrecht. We zijn op zoek naar een 

werkgever voor in dit panel, aangezien het thema bespreekbaar maken is op je werk. 

Mocht je belangstelling hebben, neem dan voor 1 mei contact op met Anneke Scheurink 

(projectmanager) via a.scheurink@cnv.nl  

 

NBG reikt gratis NBV21 Schoolbijbel uit voor de bibliotheek 
Er komt een nieuwe schoolbijbel uit: de schooleditie van de NBV21, 

de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw. Elke basisschool krijgt de 

gelegenheid om 1 gratis exemplaar te ontvangen voor in de 

schoolbibliotheek. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil 

daarmee kinderen inspireren met de Bijbel. De NBV21 schoolbijbel is 

een interconfessionele schoolbijbel, geschikt om te gebruiken in de 

bovenbouw van het basisonderwijs. Deze Bijbel is bovendien 

geschikt als betekenisvol afscheidsgeschenk voor groep 8. Wil je een 

gratis Bijbel voor in uw schoolbibliotheek ontvangen? De bijbels zijn 

vanaf 18 mei beschikbaar en worden in de week erna uitgeleverd. Vraag deze aan via 

schoolbijbelaanvragen. Deze actie is geldig tot 25 mei 2022.  

 

Alleen maatregelen die leraar weer laten lesgeven krikken de 

basisvaardigheden omhoog 
De Onderwijsinspectie constateert vandaag in het jaarlijkse rapport de Staat van het 

Onderwijs dat de basisvaardigheden van scholieren steeds verder achterblijven. 

Driekwart van de scholen ervaart belemmeringen bij het bevorderen van taal en 

rekenen. CNV herkent dat beeld. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: 

'Laten we niet vergeten dat de achterblijvende basisvaardigheden vooral een resultaat 

zijn van jarenlang te weinig investeren in onderwijs in combinatie met ruim twee jaar 

corona onderwijs. De arbeidsmarkttekorten zorgen ervoor dat de werkdruk erg hoog is 

en noodgedwongen vooral de continuïteit van onderwijs voorop staat. Voor kwalitatief 
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onderwijs moet je leraren faciliteren en dat is lange tijd onvoldoende gebeurd. Geef 

leraren zelf voldoende zeggenschap en tijd voor professionalisering. Er is niet één 

oplossing, er is maatwerk nodig. Bekijk het niveau van basisvaardigheden per school en 

biedt de leraren op hun situatie toegesneden ondersteuning.' Lees verder en lees meer 

 

Advies: Waarom regie op ICT geen uitstel duldt 
Deze maand verscheen een advies over de ICT-

verantwoordelijkheden van schoolbesturen. Eerder dan gepland, 

vanwege de urgentie van het onderwerp. Zowel de mogelijkheden  

als de risico’s van ICT zijn zo groot dat besturen – ieder voor zich én 

samen - snel de regie moeten pakken, zeggen twee van de 

bestuurders die het advies hebben opgesteld. Lees verder 

 

Wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel naar Tweede Kamer 
Het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer 

gegaan. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 

2023 in werking te laten treden. Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren 

en ABP streven naar een overgang naar een nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026. 

Hiervoor moeten de sociale partners in 2023 definitieve afspraken hebben gemaakt. 

Lees verder 

 

Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd 
Afgelopen dinsdag is de eerste landelijke Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd. 

De zes thema’s uit de Kennisagenda zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van leraren, 

schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers. 

Met behulp van de Kennisagenda kunnen onderzoekers en onderwijsprofessionals 

kennis en voorbeelden delen of nader onderzoek doen. Lees verder 

 

PO-Raad stuurt brief naar Tweede Kamer over 

aanvullend onderwijs 
‘De kerntaak van het verzorgen van algemeen toegankelijk en 

kwalitatief goed onderwijs raakt steeds meer uit handen van 

publiek bekostigde scholen’, dit constateert de Onderwijsraad in het 

adviesrapport ‘Publiek karakter voorop’. Op 6 april wordt de Tweede 

Kamer nader geïnformeerd over dit rapport. Ter voorbereiding 

heeft de PO-Raad de Kamerleden per brief een aantal belangrijke 

aandachtspunten meegegeven. Lees verder 

 

Aanpassing voorziening Groot onderhoud niet haalbaar voor 

2023 
De voorziening Groot onderhoud is een manier om de kosten voor onderhoud aan 

huisvesting te verwerken in de jaarrekening. Deze voorziening wordt per 2023 gewijzigd. 

Schoolorganisaties hebben onvoldoende tijd om adequaat te anticiperen op deze 

wijziging. PO-Raad en VO-raad hebben hierover samen met OCW een brief gestuurd aan 
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de Raad voor de Jaarverslaggeving. De sectororganisaties verwachten dat 

schoolbesturen het onderhoud tot en met 2023 in de jaarcijfers kunnen verwerken op 

dezelfde wijze als dat ze dit voor het kalenderjaar 2021 hebben gedaan. Zodra er meer 

duidelijkheid is op dit thema, wordt dat gecommuniceerd via deze website. 

 

Ook dit jaar compensatieregeling voor vso-scholen rondom 

eindexamens 
Scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen compensatie voor 

maatregelen bij de eindexamens 2022. De bonden en raden hebben afspraken rondom 

de vergoeding per medewerkers vastgelegd in een convenant. Lees verder 

 

Maatwerkbekostiging 2022 aanvulling op bijzondere bekostiging 
Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, biedt OCW 

de scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. 

Hiervoor worden scholen gevraagd vanaf nu maandelijks (op de eerste dag van de 

maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen 

dan maatwerkbekostiging. De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022, met 

een apart aanvraagformulier. Lees verder en lees meer 

 

Doorontwikkeling menukaart NPO 
Het ministerie van OCW meldt dat de menukaart met effectieve 

interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is 

bijgewerkt. Dit betekent concreet dat er een aantal interventies is 

toegevoegd en aangepast. De menukaart wordt de komende tijd 

nog verder doorontwikkeld voor een verbeterde aansluiting voor 

onder meer (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en 

vmbo, en in samenhang met het ‘Masterplan Basisvaardigheden’. 

Klik hier voor meer informatie en de menukaart. Op 25 april is er een webinar voor het 

po en vo over de doorontwikkeling van de menukaart, georganiseerd door OCW in 

samenwerking met het NRO.   

 

Dit is waarom waardengedreven besturen belangrijk én 

tegelijkertijd lastig is voor jou als schoolbestuurder 
Onderwijs is altijd waardengedreven. Als bestuurder maak je keuzes vanuit datgene 

waarvoor je staat: vanuit dat wat belangrijk is voor jou in je werk en in je leven. Maar als 

bestuurder is dit soms ook een hele worsteling, weet ook oud-bestuurder, huidig 

toezichthouder en adviseur Sam Terpstra. ‘’De grootste worsteling is de spanning tussen 

wat jij graag wilt, je idealen en de dagelijkse praktijk.’’ Lees verder 
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