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VOS/ABB Consulting is de adviestak van VOS/ABB, de werkgeversver-

eniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Onze 

klanten zijn besturen en management van schoolorganisaties. Wij onder-

steunen hen bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor goed 

onderwijs voor álle kinderen. Wij adviseren op het gebied van strategie-

bepaling, besturing en organisatie-inrichting en cultuurontwikkeling. Wij 

leveren expertise op verschillende gebieden zoals fi nanciën, huisvesting, 

personeelsbeleid, marketing en communicatie en juridische zaken.
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VOS/ABB Consulting voor de 
niet-alledaagse ondersteuning 
van uw onderwijsorganisatie

Het draait allemaal om de leerling



Í

Uiteindelijk draait het allemaal om de leerling. 

Daar zetten leerkracht, schoolleiding en directie, 

bestuur en gemeente zich dagelijks voor in. 

Voor de niet-alledaagse, specialistische onder-

steuning daarbij is er VOS/ABB Consulting. Dat is 

belangrijk, want soms spelen er vraagstukken die 

meer specialistische kennis vereisen. Inschake-

ling van een externe deskundige is dan gewenst. 

Maar wel een die begrijpt hoe het onderwijs werkt. 

Iemand die de taal spreekt en die vaker met het 

bijltje heeft gehakt. Die specialist vindt u bij 

VOS/ABB Consulting. 

Inschakeling van VOS/ABB Consulting betekent 

dat u beschikt over de specifi eke kennis, ervaring 

en capaciteit die het vraagstuk vereist. Waardoor 

bestuurders weer verder kunnen besturen, school-

leiding en directies weer leiding kunnen geven, en 

leerkrachten weer ongestoord kunnen doen waar 

zij goed in zijn. 

Zodat de leerling het onderwijs krijgt dat hem toe-

komt. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. 

Í
Juridische zaken
• Ondersteuning en advies bij 

 arbeidsconfl icten 

• Advies bij geschillen met ouders 

 en leerlingen

• Bestuurlijke vormgeving bij 

 schaalvergroting en verzelfstandiging

• Onderzoek naleving wettelijke 

 verplichtingen en doen van 

 verbetervoorstellen 

• Ondersteuning bij geschillen over

  medezeggenschap

• Juridisch serviceabonnement 

Í
Cultuur en gedrag
•  Ontwikkeling kaders, waarden 

en normen

• Ontwikkeling leiderschap

• Teambuilding 

• Creëren van draagvlak voor  

 organisatiedoelen en –strategie

• Implementatie van organisatie-

 veranderingen

• Begeleiding directieleden en 

 teamleiders bij invulling rol

Í
Financiën 

• In kaart brengen fi nanciële conse-  

 quenties bij organisatieveranderingen

• Risico’s inventariseren, analyseren 

 en beheersen

• Vanuit doelen en gewenste 

 resultaten fi nancieel beleid 

 voor lange termijn vaststellen

• Ontwikkelen planning- & controlcyclus  

 en administratieve organisatie 

Í
Persoonlijke ontwikkeling
•  Individuele coaching van bestuur  

 en management 

•  Training van management-

vaardigheden

• Competentieontwikkeling

• Expertiseontwikkeling

Í
Bestuur en management
• Ontwikkeling besturingsfi losofi e 

 en Code Goed Onderwijsbestuur

• Onderzoek naar wenselijkheid en   

 haalbaarheid fusies en

   samenwerkingsverbanden

• Projectleiderschap bij fusies 

 en verzelfstandigingen

• Opzet van een brede school

• Organisatieanalyse

• Ontwikkeling management– 

 en organisatiestructuur

Í
Strategisch beleid
•  Ontwikkeling visie, missie en 

 lange termijn doelstellingen

•  Vertaling van doelstellingen naar 

korte en lange termijn strategie

•  Doorvoeren strategische keuzes 

 in de organisatie

•  Bevorderen van aantrekkings-

 kracht van de school voor 

 nieuwe leerlingen

• Ontwikkeling marketing- en 

 communicatiebeleid

Í
Kwaliteitsbeleid en leerlingenzorg 
• Ontwikkeling kwaliteitsbewustzijn 

 in de organisatie

• Ontwerp kwaliteitsborging-

 systematiek

• Opzet onderzoek ouder– en 

 leerlingentevredenheid

• Vertaling van strategische 

 beleidskeuzes naar kwaliteitsbeleid

Í
HRM
• Integraal personeelsbeleid op maat

• Functiebouwwerk en functiewaardering

• Vertaling van strategisch beleid 

 naar personeelsbeleid

• Ontwikkeling van functionerings– 

 en beoordelingssystematiek

• Invoeren van competentiemanage-

 ment en resultaatgericht werken

Huisvesting
• Haalbaarheidsstudies en 

 ontwikkeling plan van eisen

• Toepassen wet– en regelgeving en   

 overleg met overheden en instanties

• Projectvoorbereiding en inrichting

Í

Waar kunt u VOS/ABB Consulting voor inschakelen? 
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