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In mijn voorwoord van het jaarverslag 
2007 meldde ik dat VOS/ABB een 
aantal bakens zou gaan verzetten.  Dit 
alles om een bestendige organisatie te 
blijven, die de belangen van onze le-
den in het openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs op een krachtige 
manier ook in de toekomst zou kunnen 
blijven  behartigen. Dat zijn natuurlijk 
stevige uitspraken, waarvan je je soms 
afvraagt of we die in de praktijk ook 
allemaal kunnen waarmaken. Voor het 
schrijven van een voorwoord in dit 
jaarverslag laat je vervolgens een aan-
tal zaken die het afgelopen jaar aan de 
orde zijn geweest, nog eens de revue 
passeren. En ik moet vaststellen dat 
we erin zijn er geslaagd om in 2008 
een stevig fundament te leggen voor 
onze organisatie én voor het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs in 
het bijzonder. Niet zonder trots durf ik 
te stellen dat VOS/ABB in 2008 her-
kenbare keuzen heeft gemaakt en 
deze ook in concrete acties heeft we-
ten te vertalen. In dit jaarverslag treft u 
een uitgebreide samenvatting aan van 
de ‘Strategische koers van VOS/ABB’, 
die wij in september jongstleden naar 
onze leden hebben verzonden. 

In het verslagjaar hebben we onze or-
ganisatiestructuur onder de loep geno-
men. Om toe te kunnen groeien naar 
die bestendige organisatie, was het 
ook nodig om onze organisatiestruc-
tuur aan te passen. De algemene le-
denvergadering hechtte in november 
haar goedkeuring aan ons voorstel om 
een aantal bedrijfsonderdelen onder te 
brengen in aparte juridische entiteiten. 
Dit heeft ertoe geleid dat onder meer 
de consultancytak én de juridische 
adviesdiensten zijn ondergebracht in 
afzonderlijke bv’s. Alle andere bedrijfs-
activiteiten die niet te maken hebben 
met identiteitsgebonden belangenbe-
hartiging zijn in een holding onderge-
bracht. Hiermee is ook een flink deel 
van het financiële risico afgedekt. Deze 
nieuwe situatie is met ingang van 2009 
geëffectueerd. Tegelijkertijd zijn alle 

secretariaatswerkzaamheden voor de 
Landelijke Geschillen- en Klachten-
commissie (LGC/LKC) ondergebracht 
bij de landelijke stichting Onderwijsge-
schillen in Utrecht. 

Veel leden hebben er blijk van gegeven 
vertrouwen te stellen in onze organisa-
tie en de plannen die we hebben ge-
presenteerd. Dit heeft zich onder meer 
vertaald in een bijna 100% ledenbe-
houd in 2008 en een actieve participa-
tie van onze leden bij een aantal acti-
viteiten. Ons congres ter gelegenheid 
van ons 10-jarig jubileum in oktober 
jongstleden was zeer druk bezocht 
en we proefden aantoonbaar onder-
steuning voor de daar gepresenteerde 
plannen. Het openbaar onderwijs leeft 
en ligt veel van onze leden na aan het 
hart! Ook onze externe sprekers tij-
dens dit congres staken ons een hart 
onder de riem met goede aanbevelin-
gen, soms ook kritische signalen en 
welkome tips. 

We hebben al die goede aanbevelin-
gen inmiddels vertaald in een nieuw 
activiteitenplan voor onze vereniging. 
Met de Vereniging Openbaar Onder-
wijs (VOO) zijn eerste gesprekken ge-
voerd over verdere samenwerking op 
het gebied van de profilering van het 
openbaar onderwijs. Dit heeft inmid-
dels geleid tot de ondertekening van 
een intentieverklaring. Samen met de 
VOO trekken we verder op om te wer-
ken aan een krachtig openbaar onder-
wijs, onder meer door een gezamenlij-
ke imagocampagne die dit jaar zijn be-
slag moet gaan krijgen. De gewijzigde 
structuur maakte het ook noodzakelijk 
om de structuur van de ledencommis-
sies te herzien. Het feit dat de brede 
belangenbehartiging meer en meer 
wordt verzorgd door de PO-Raad en 
VO-raad, deed ons beseffen dat we 
de contacten met onze leden in een 
ander jasje moeten gaan gieten. VOS/
ABB kiest daarbij voor een regionale 
insteek. We realiseren ons meer en 
meer dat de belangen van onze leden 

vaak hun eigen dynamiek kennen. 
Onze contactgroepen en netwerken 
krijgen daarom veel meer een eigen 
(regionale) inkleuring. Onze activiteiten 
en de communicatie hierover zullen 
we daarom ook aanpassen aan deze 
regionale insteek. In 2009 is hiermee 
al een begin gemaakt. En we hopen 
van harte dat onze leden hieraan actief 
hun steentje gaan bijdragen. De voor-
tekenen zijn uitermate positief!

Ook onze activiteiten in het kader van 
de betaalde dienstverlening zijn flink 
aan veranderingen onderhevig. VOS/
ABB ondergaat ook een verjongings-
kuur! We zijn er in geslaagd jonge, en-
thousiaste en veelbelovende nieuwe 
adviseurs aan te trekken. We willen 
ook goed luisteren naar onze cliënten, 
die vragen om eigentijdse oplossin-
gen van hun problemen. Dit betekent 
nieuwe producten ontwikkelen en 
veel creativiteit aan de dag leggen. In 
dit verband zijn we in 2009 actief op 
zoek gegaan naar een strategische 
partner voor onze consultingacitivitei-
ten. Dat brengt me op het thema van 
dit jaarverslag:  het leggen van een 
stevig fundament voor het openbaar 
onderwijs.  We hebben enkele actoren 
in onze omgeving gevraagd om met 
ons mee te denken over dat funda-
ment. Wat zijn nu de pijlers waarop het 
openbaar onderwijs zou moeten rus-
ten? Zijn dit de kernwaarden die we 
zelf in 2008 hebben geformuleerd, of 
is er meer tussen hemel en aarde? Die 
discussie is nog lang niet afgerond, 
maar dat maakt het openbaar onder-
wijs ook zo bijzonder. Ik hoop dat u er 
ook zo over denkt!

Woerden,  mei 2009

‘Stevig fundament voor herkenbaar openbaar onderwijs’

Theo Hooghiemstra:

Theo Hooghiemstra
Algemeen directeur/bestuurder
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Uit álle kinderen het maximale halen: dat is 

waar we in het onderwijs naar streven. Onge-

acht godsdienstige of levensbeschouwelijke 

achtergrond, sociaaleconomisch milieu of han-

dicap. Het openbaar onderwijs wil uit al deze 

kinderen het maximale halen. 

Het belangrijkste kenmerk van openbaar on-

derwijs is voor mij dan ook dat ieder kind wel-

kom is. Het openbaar onderwijs is echt ‘open’. 

Naast het letterlijk geopend zijn voor ieder kind, 

staat het ook open voor andere denkbeelden, 

andere culturen en andere waarden. Die pluri-

formiteit is wat het openbaar onderwijs zo uniek 

maakt. Hier leren jongeren om te gaan met ver-

schillen in opvattingen, gebruiken en geloven, 

zoals die ook buiten de school bestaan. Het 

openbaar onderwijs is een afspiegeling van 

de samenleving en daardoor een uitstekende 

voorbereiding op die samenleving. 

VOS/ABB speelt hierin een belangrijke rol. Vo-

rig jaar hebben we haar tienjarig bestaan ge-

vierd. Een feestelijke bijeenkomst waar werd 

stilgestaan bij het afgelopen decennium. Bij 

alle veranderingen die het onderwijs de afge-

lopen tien jaar doormaakte, was VOS/ABB er 

altijd met raad en daad. Zij stelt zich altijd op 

als een organisatie die – op een buitengewoon 

deskundige manier - mee wil en durft te werken 

aan nieuw beleid in het onderwijs. Denk maar 

aan WSNS+, de herziening van het achter-

standenbeleid en de invoering van lumpsum-

bekostiging. Waar nodig stelde VOS/ABB zich 

in deze trajecten kritisch op. Zij kwam op voor 

de belangen van scholen en zette haar deskun-

digheid in om het nieuwe beleid in de scholen 

vorm te geven.  

Nu het primair en voortgezet onderwijs zijn 

voorzien van nieuwe belangenbehartigers, na-

melijk de PO-raad en de VO-raad, verandert 

de rol van VOS/ABB. Belangenbehartiging 

maakt plaats voor dienstverlening. Expertise 

ten aanzien van het stelsel en de bekostiging 

wordt wat minder belangrijk. Ik las in het ju-

bileumnummer van Over Onderwijs hierover 

een mooie uitspraak van algemeen directeur 

Hooghiemstra: “De komende jaren zullen wij er 

minder zijn voor de minister, maar des te meer 

voor de scholen.” Dit betekent meer ruimte 

voor dienstverlening en profilering. Openbaar 

onderwijs met een sterk profiel, dat juist aan-

spreekt om de waarden die het vertegenwoor-

digt: vanuit je eigen levensbeschouwing open-

staan voor de waarden en normen van andere 

mensen en culturen.

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten 

het bestuur van het openbaar onderwijs ver-

zelfstandigd. Dat biedt scholen nieuwe kansen. 

Ze kunnen een eigen beleid gaan voeren dat 

past bij hun eigen doelgroep. Scholen kunnen 

allianties sluiten met organisaties voor welzijn, 

sport of cultuur en zo samen optrekken om 

jongeren een rijke omgeving te bieden, waar 

ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. Die 

verzelfstandiging vind ik een goede zaak, maar 

het brengt voor scholen ook verantwoordelijk-

heden met zich mee. Zoals actief in gesprek 

gaan met leraren en de omgeving om te kijken 

hoe je samen een zo rijk mogelijke leeromge-

ving kunt scheppen voor de leerlingen. Het is 

belangrijk om het gesprek met álle ouders aan 

te gaan, want het openbaar onderwijs is een 

ontmoetingsplaats voor alle gezindten. In die 

diversiteit schuilt de kracht van het openbaar 

onderwijs!

Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en  

Wetenschap
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1.  Kernwaarden  

openbaar onderwijs 



9

VOS/ABB JAArVErSlAG 2008

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoe-

tingsscholen met ruimte voor verschillen. 

Het ontmoetingskarakter komt tot uiting 

in diverse wettelijke bepalingen en  krijgt 

daadwerkelijk vorm door de uitwerking van 

schoolbestuur en school. 

Hieronder staan zes kernwaarden waarop 

openbare scholen kunnen bouwen: 

Kernwaarde 1

Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle 

kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, 

godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, 

geslacht of seksuele geaardheid.

Kernwaarde 2

Iedereen benoembaar

Benoembaarheid op de openbare school 

staat open voor iedereen, ongeacht le-

vensovertuiging, godsdienst, politieke ge-

zindheid, afkomst, geslacht of seksuele 

geaardheid.

Kernwaarde 3

Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met 

en gaat uit van wederzijds respect voor de 

levensbeschouwing of godsdienst van alle 

leerlingen, ouders en personeelsleden.

Kernwaarde 4

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aan-

dacht aan uiteenlopende levensbeschou-

welijke, godsdienstige en maatschappe-

lijke waarden.

Kernwaarde 5

Democratische organisatie

De openbare school betrekt leerlingen, ou-

ders en personeelsleden actief bij de be-

sluitvorming over doelstellingen en werk-

omstandigheden.

Kernwaarde 6

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt de gelegenheid 

om levensbeschouwelijk of humanistisch 

vormingsonderwijs te volgen.
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Bron: notitie ‘Strategische koers VOS/ABB’, 

september 2008

VOS/ABB is een sterke, deskundige organisa-

tie. We lopen op veel kennisgebieden voorop, 

hebben het vertrouwen van onze leden en 

klanten en zien dat de orderportefeuille goed 

gevuld is. Maar de wereld om ons heen veran-

dert, en sneller dan we hadden verwacht. Dat 

heeft vooral te maken met de sectorvorming, 

die VOS/ABB in het belang van het onderwijs 

altijd actief heeft ondersteund. Nu de VO-raad 

behoorlijk op stoom is gekomen en ook de PO-

raad zijn vleugels uitslaat, betekent dat voor 

ons dat we een andere koers moeten uitzetten. 

Een koers die VOS/ABB sterk houdt.  

In 2008 is met ondersteuning van adviesbu-

reau CapGemini de organisatie onder de loep 

genomen. Er zijn interviews en gesprekken ge-

weest met leden, medewerkers, de raad van 

toezicht en andere belanghebbenden. Ook de 

koersgesprekken met leden uit het primair en 

voortgezet onderwijs hebben veel bruikbare 

informatie opgeleverd. Bovendien is er een fi-

nanciële analyse gemaakt. Dit alles heeft gere-

sulteerd in een helder adviesrapport, waarin de 

kansen en bedreigingen en sterke en minder 

sterke kanten van VOS/ABB zijn benoemd. Op 

basis hiervan hebben directie en management 

van VOS/ABB een koers voor de komende vier 

jaren uitgezet, die inmiddels is besproken met 

de raad van toezicht. Daarnaast is ook de on-

dernemingsraad erover geïnformeerd. 

De belangrijkste trend die we signaleren is dat 

de contributie-inkomsten in de komende jaren 

fors zullen teruglopen. Dit heeft te maken 

met de sectorvorming: schoolbesturen zijn, 

of worden lid van de VO-raad en PO-raad. 

Dit vinden we als VOS/ABB een goede zaak. 

We zijn een groot voorstander van een sterke 

onderwijssector. We steunen beide raden van 

harte in hun doelstellingen en dragen onze 

belangenbehartiging en informatieactiviteiten 

daarom met volle overtuiging over aan deze 

raden, want wie A zegt, moet ook B zeggen.  

Dit alles brengt met zich mee dat we de contri-

butie die we aan onze leden in rekening bren-

gen, aanzienlijk moeten verlagen (naar 7 2,50 

in 2010 voor zowel PO als VO). Daarnaast zal 

naar verwachting een deel van de bij VOS/ABB 

aangesloten besturen hun lidmaatschap op 

den duur beëindigen. De inkomstendaling kun-

nen we deels opvangen door meer betaalde 

dienstverlening aan te bieden. Het mag helder 

zijn, dat dit een heel ander VOS/ABB met zich 

mee zal brengen dan de organisatie die we nu 

zijn. De verenigingsactiviteiten zullen fors in 

omvang afnemen en zich meer concentreren 

op de specifieke belangenbehartiging van het 

openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

Dit is een logisch gevolg van de oprichting van 

de PO-raad en VO-raad. Tegelijkertijd worden 

onze advies- en juridische activiteiten nog be-

langrijker. 

Zelfbewust, overtuigend, sterk

De overdracht van werkzaamheden betekent 

niet het einde van de toegevoegde waarde van 

VOS/ABB voor haar leden en de onderwijssec-

tor: we zijn tot een aantal stevige maatrege-

len gekomen, waarbij we voortbouwen op de 

kracht van het huidige VOS/ABB om ook in de 

toekomst een succesvolle, gezonde organisa-

tie te  blijven. Zoals hierboven al geschetst, zal 

2. Strategische koers VoS/ABB
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dat een ander VOS/ABB zijn dan nu, maar wel 

een organisatie die zelfbewust, overtuigend en 

sterk in de markt zal staan! 

Nieuwe kansen benutten

Er dienen zich veel nieuwe kansen aan voor 

VOS/ABB. Eén daarvan is  de verdere vitali-

sering (versterking) van de identiteitsgebon-

den belangenbehartiging op het gebied van 

openbaar onderwijs. Ons Expertisecentrum 

Openbaar Onderwijs (ECOO) zal verder wor-

den ontwikkeld als onderdeel van een separate 

‘identiteitspoot’. Hierin wordt alle expertise ge-

bundeld die nodig is om scholen in het PO en 

VO te helpen bij zaken die te maken hebben 

met de openbare identiteit. Hierbij kan worden 

gedacht aan specifieke belangenbehartiging, 

deskundigheidsbevordering en advies op het 

gebied van positionering en imago. In personele 

en materiële zin zal het een eigenstandige unit 

‘Identiteit Openbaar Onderwijs’ worden binnen 

VOS/ABB. Verder gaan we actief op zoek naar 

samenwerking met andere organisaties die de 

belangen van het openbaar onderwijs beharti-

gen. Met de inrichting van de ‘identiteitspoot’ 

kunnen we voldoen aan de vraag van openbare 

scholen en besturen om identiteitsgebonden 

advies op maat. 

De andere, grote impuls die we moeten realise-

ren, bestaat uit minimaal een verdubbeling van 

de betaalde adviesdiensten. Een niet geringe 

klus, maar wel een die uit financieel en bedrijfs-

matig oogpunt noodzakelijk is! Hiervoor zullen 

we bestaande krachten verder uitbouwen op 

thema’s waar we nu al succesvol in zijn, zoals 

strategie, inrichting & bestuur, huisvesting, be-

drijfsvoering en juridische dienstverlening. Dit 

betekent een forse investering in marktbewer-

king, productontwikkeling en het werven van 

nieuwe adviseurs en juristen. Per september 

jl. zijn vier nieuwe adviseurs en juristen aange-

trokken en ook in de komende maanden zullen 

nog meerdere nieuwe professionals VOS/ABB 

komen versterken. Uiteraard zullen we hierbij 

nadrukkelijk (blijven) uitgaan van de vraag uit 

de markt. 

Omvang en impact van de veranderingen 

Zoals al vermeld, betekent de verandering die 

VOS/ABB in de komende jaren zal doormaken, 

een ingrijpende omslag. Van een traditionele 

vereniging die zich sterk maakt voor haar le-

den en daarmee bij hen veel vertrouwen heeft 

opgebouwd, worden we een bedrijf dat dit ver-

trouwen moet handhaven op basis van kansen 

en mogelijkheden binnen de onderwijssector. 

Daarbij mogen en zullen  we de belangen van 

het onderwijs voor álle kinderen natuurlijk niet 

uit het oog verliezen! 

Wat betekent de nieuwe strategische koers 

voor de vereniging VOS/ABB?  

De belangrijkste wijzigingen:

1.  Na een overgangsjaar 2009 kent de vereni-

ging VOS/ABB vanaf 2010 drie inhoudelijke 

pijlers: 

•  Identiteitsgebonden belangenbehartiging 

in brede zin. Er zal samen met de leden 

een beleidsagenda openbaar en algemeen 

toegankelijk onderwijs worden opgesteld, 
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waarbij leidend is dat het gaat om verster-

king van de positie van het openbaar en 

algemeen toegankelijk onderwijs. Imago- 

verbetering wordt hierin meegenomen, 

naast wijzigingen in stelsel, wet- en re-

gelgeving. Ook zal een plan worden op-

gesteld om andere dimensies sterker op 

de kaart te zetten, bijvoorbeeld de meer 

sociaal-maatschappelijke thema’s die we 

belangrijk vinden, de versterking van de lijn 

met onderzoek en een promotiecampagne 

voor het openbaar onderwijs.

 •  De lijn van de ledencontacten wordt ver-

der versterkt. Hierbij kan gedacht worden 

aan de bestaande contactgroepen rond 

thema’s als huisvesting, financieel ma-

nagement, P&O en de contactgroepen 

bovenschools management in het PO (in 

meerdere provincies bestaan inmiddels fe-

deratieve verenigingen van samenwerken-

de schoolbesturen). Met name in het VO 

zullen nieuwe initiatieven ontplooid wor-

den om de samenwerking in de regio te 

versterken. Via deze regionale benadering 

wordt de discussie bevorderd hoe we de 

identiteitsgebonden belangenbehartiging 

kunnen versterken.

 •  ledenvoordeel: vanuit VOS/ABB zijn de 

laatste jaren reeds vele contracten ge-

sloten om voordeel te behalen voor onze 

leden, bijvoorbeeld rond energie, verzeke-

ringen en goedkope laptops. Dit bouwen 

we verder uit.

2.  Er wordt een voorstel uitgewerkt om de ju-

ridische structuur van VOS/ABB te wijzigen. 

Dit wordt in belangrijke mate ingegeven door 

de fiscale wet- en regelgeving. De toename 

van de omzet in de betaalde dienst¬verlening 

heeft geleid tot een opdracht van de Belas-

tingdienst om – in het kader van de btw- en 

vpb-plicht – deze activiteiten onder te bren-

gen in aparte juridische entiteiten, waarvoor 

een besloten vennootschap de meest ge-

eigende is. Naast de vereniging VOS/ABB 

worden dan twee bv’s ingericht ten behoeve 

van adviesdiensten en de onderwijsjuristen 

van VOS/ABB. Er wordt voor de vereniging 

een secretaris benoemd , die verantwoorde-

lijk wordt voor de  aansturing van de iden-

titeitsgebonden activiteiten. De bestuurder 

VOS/ABB is en blijft voorzitter van de ver-

eniging.

3.  De ledencommissies van de vereniging  

VOS/ABB

  Door de komst van de WVO (later de VO-

raad) zijn de laatste jaren al stevige verande-

ringen in het geheel van de ledencommissies 

VO doorgevoerd. Oorspronkelijk waren er 

drie: arbeidsvoorwaarden, randvoorwaarden 

en onderwijs. Deze zijn samengevoegd tot 

één commissie na de komst van de VO-raad. 

Deze commissie heeft inmiddels moeite om 

de agenda te vullen, er is sprake van terug-

loop van deelnemende leden. Binnen het 

PO is de arbeidsvoorwaardencommissie, na 

komst van de WvPO, opgeheven en is tot nu 

de PO-commissie behoorlijk actief geweest 

op alle beleidsterreinen die spelen in het PO. 

Echter deze thema’s zijn reeds verschoven 

naar de PO-raad. De WEC-commissie is de 

afgelopen jaren de motor geweest bij de dis-

cussie over passend onderwijs, die we over 

de verschillende commissies hebben ge-

voerd. Echter het beleid ligt er op hoofdlijnen 

en de posities aan de overlegtafel zijn inge-

nomen door PO-raad, VO-raad en WEC-

raad. Een nieuwe commissie, over de secto-

ren heen, die vanaf 2007 actief is, betreft de 
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ledencommissie ECOO. reden genoeg dus, 

zeker in het licht van de nieuwe koers van  

VOS/ABB, om de structuur van leden- 

commissies, als belangrijkste vertegenwoor-

diging van de leden VOS/ABB, tegen het 

licht te houden.

In september 2008 hebben verkennende 

gesprekken plaatsgevonden met de voorzit-

ters van de vier ledencommissies. Uit deze 

gesprekken is onderstaand beeld naar voren 

gekomen, dat we graag bespreken in de ver-

schillende ledencommissies om vervolgens 

tot een definitieve invulling te komen van de 

gewenste structuur van de ledenvertegen-

woordiging.

  De belangrijkste taak van de ledencommis-

sies, advisering van het bestuur, die veelal 

gericht is op thema’s vanuit  de algemene 

belangenbehartiging, vervalt voor de VO-, 

PO- en WEC-commissie. Dit wordt zeer bin-

nenkort overgenomen door de respectieve-

lijke raden. De activiteiten van de ledencom-

missie ECOO, die in 2007 en 2008 project-

matig is opgenomen in de activiteiten van de 

vereniging, worden verschoven naar het hart 

van de vereniging VOS/ABB ‘nieuwe stijl’. 

Dit pleit ervoor om de ledencommissies PO, 

VO en WEC op te heffen en vervolgens te 

bezien hoe we de ledenvertegenwoordiging 

rond de identiteitsgebonden belangenbe-

hartiging kunnen versterken. Als we deze lijn 

volgen dan zou een en ander er als volgt uit 

kunnen zien:

•  Vanaf 2009 is er één ledencommissie iden-

titeitsgebonden belangenbehartiging, bij 

aanvang gevormd door de leden van de 

huidige ledencommissie ECOO;

•  De leden van de overige commissies, ge-

vormd door betrokken leden van de ver-

eniging, die we graag willen behouden in 

de nieuw te voeren discussies, vragen we 

enkele keren per jaar om deel te nemen 

aan minisymposia rond centrale thema’s 

die voortkomen uit de identiteitsgebonden 

belangenbehartiging;

•  De voorstellen, uitwerkingen die voortko-

men uit de minisymposia worden tevens 

besproken in de regionale bijeenkomsten 

van leden, zodat optimaal draagvlak ont-

staat voor de activiteiten nieuwe stijl.
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Sjoerd Slagter, 

voorzitter VO-raad 

Po-raad en Vo-raad 
willen samenwerken met  
besturenorganisaties

Kete Kervezee, 

voorzitter PO-Raad 

De PO-Raad en de VO-raad zijn twee relatief jonge spelers in het onder-

wijsveld. Zij hebben een aantal belangrijke taken van de landelijke besturen- 

organisaties overgenomen. Is met hun komst de rol van VOS/ABB en andere 

besturenorganisaties uitgespeeld, of zien de PO-Raad en de VO-raad juist 

mogelijkheden om samen te werken? We vroegen het de voorzitters van beide 

organisaties: Kete Kervezee en Sjoerd Slagter.

Keuzevrijheid is groot goed
Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad 

Bont pallet 
Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad
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Po-raad en Vo-raad 
willen samenwerken met  
besturenorganisaties



16

Keuzevrijheid is groot goed
Ik voorzie dat het openbaar en het bijzonder onderwijs over pakweg vijf-

tien jaar nog gewoon naast elkaar zullen bestaan. Het is voor ouders 

– zeker voor ouders met jonge kinderen – belangrijk dat zij een school 

kunnen kiezen die past bij de manier waarop zij zelf hun leven inrichten. 

Zij zoeken bij voorkeur een school die bijvoorbeeld aansluit bij hun re-

ligie, cultuur, pedagogische opvattingen, waarden of normen. En voor 

kinderen is het ook het beste als er sprake is van een eenheid tussen de 

school en de thuissituatie, maar wel met oog voor sámen opgroeien. Laten 

we die diversiteit dus vooral vasthouden!

Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad 
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Welke taken heeft de PO-raad overgenomen 

van de landelijke besturenorganisaties?

‘‘Om te beginnen de werkgeversfunctie; wij wor-

den verantwoordelijk voor het afsluiten van de 

cao. Daarnaast zetten wij ons in voor de belan-

genbehartiging op sectoraal niveau. Daarvoor 

onderhouden we contacten met bijvoorbeeld 

politiek en maatschappelijke organisaties. Ook 

coördineren we allerlei activiteiten die voort-

vloeien uit de kwaliteitsagenda van de staats-

secretaris. Daarop staan zaken als: versneld 

verbeteren van taal/rekenen en professionalise-

ring van leerkrachten. In de realisatie van deze 

doelen kunnen allerlei scholings- en ondersteu-

ningsprojecten een rol spelen. De coördinatie 

daarvan is neergelegd bij de PO-raad.’’ 

Welke rol rest er voor de besturenorganisaties?

‘‘Zij gaan zich toeleggen op de belangenbe-

hartiging die specifiek is voor hun eigen  de-

nominatie en pedagogische richting. Ook hou-

den zij een belangrijke rol in de dienstverlening 

aan individuele scholen en schoolbesturen. De 

PO-raad doet dat dus niet. Wat de PO-raad 

wel doet: wij verzamelen hoogwaardige kennis 

en ervaringen en stellen die beschikbaar aan 

schoolbesturen in de po-sector. Denk aan in-

formatie over huisvesting, taal, rekenen, zeer 

zwakke scholen en integratie/segregatie. Ook 

gaan we een aantal service-instrumenten ont-

wikkelen, bijvoorbeeld voor zwakke scholen. 

Aan de hand van een risico-indicatorenlijst 

kunnen schoolbesturen zien of een bepaalde 

school in de gevarenzone komt. Een bestuur 

dat dat weet, kan adequaat handelen en zo 

voorkomen dat de bewuste school afglijdt tot 

een (zeer) zwak niveau. 

Wanneer een school uiteindelijk toch het etiket 

(zeer) zwak krijgt, zouden wij een probleemana-

lyse kunnen maken. Op basis daarvan kan het 

bestuur bijvoorbeeld VOS/ABB (of een andere 

organisatie) een rol geven in een verbetertra-

ject. Deze individuele dienstverlening leveren 

wij dus niet!’’

Werkt de PO-raad ook samen met de bestu-

renorganisaties?

‘‘De landelijke besturenorganisaties hebben op 

enig moment besloten dat het goed zou zijn om 

namens de hele sector met één krachtig geluid 

naar buiten te treden. Vanuit die gedachte is de 

PO-raad opgericht. Bij het innemen en uitdra-

gen van sectorale standpunten hebben wij de 

besturenorganisaties natuurlijk wél nodig. Zij 

hebben veel ervaring en nauwe contacten met 

hun achterban, zij kennen de praktijk. In ons 

zeswekelijkse overleg horen we van hen wat er 

leeft en hoe er over bepaalde ontwikkelingen en 

beleidsvoornemens gedacht wordt. Voor ons is 

die input heel waardevol.’’ 

Op welke terreinen kunt u nog meer profiteren 

van de kennis en ervaring van besturenorgani-

saties?

‘‘Bijvoorbeeld bij de manier waarop wij verstan-

dig kunnen omgaan met de grote verscheiden-

heid in schoolbesturen. Want bedenk wel: de 

helft van de schoolbesturen is eenpitter, een 

aanzienlijke groep heeft tussen de twee en twin-

tig scholen en slechts een enkeling heeft meer 

scholen. Al die verschillende besturen hebben 

andere vragen en een eigen (ondersteunings)

behoefte. Daar moet de PO-raad goed in te-

gemoetkomen. 

VOS/ABB ként de bestuurlijke verscheidenheid. 

Zij hebben in de loop der jaren een werkwijze 

ontwikkeld om alle besturen optimaal te bedie-

nen. We zijn blij dat VOS/ABB die ervaring met 

ons wil delen. Ze is daarin heel royaal en dat 

werkt bijzonder plezierig.’’

PO-Raad
Kete Kervezee, voorzitter
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Bont pallet 
Ik denk dat de ontzuiling niet zal leiden tot een grote groei van het open-

baar onderwijs. Integendeel. Er is op dit moment sprake van een enorme 

opkomst van verschillende ‘zingevingsvormen’. Mensen zoeken naar ei-

gen manieren om hun leven zin te geven en in te vullen. Scholen zullen 

meegaan in die verscheidenheid. 

En natuurlijk ís er al een grote verscheidenheid in de manier waarop 

scholen omgaan met zingeving. Er zijn bijvoorbeeld katholieke scho-

len die deelnemen aan processies, stiltecentra inrichten of reizen naar 

Lourdes organiseren, en openbare scholen die zich profileren als ont-

moetings- of humanistische school. Maar die verscheidenheid zal in mijn 

optiek nog groter worden. Dat is niet alleen waardevol voor ouders en 

kinderen, maar zeker ook voor onderwijsgevenden. Daardoor hebben ook 

zij maximale mogelijkheden om te kiezen voor een school die aansluit bij 

hun persoonlijke drijfveren en achtergrond.

Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad 
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VO-raad
Sjoerd Slagter, voorzitter

Welke taken heeft de VO-raad overgenomen 

van de besturenorganisaties?

‘‘Wij voeren bijvoorbeeld de cao-onderhan-

delingen en behartigen de belangen van het 

vo-veld. Voorheen deden de afzonderlijke 

besturenorganisaties dat zelf, nu doen wij 

dat dus voor de hele sector. We zorgen dat 

de belangrijke thema’s goed op de relevante 

agenda’s blijven staan. VOS/ABB heeft al snel 

goed inzicht gekregen in haar nieuwe rol. We 

erkennen elkaars positie en zoeken naar ma-

nieren om samen te werken.’’ 

Hoe ziet die samenwerking eruit?

‘‘Scholen hebben behoefte aan ondersteuning 

en expertise op allerlei gebied. Bijvoorbeeld 

op het gebied van huisvesting, zwakke scho-

len, ICT, arbeidsvoorwaarden en innovatie. 

Als VO-raad willen we ervoor zorgen dat scho-

len over de gewenste expertise en ondersteu-

ning kunnen beschikken. Dat betekent echter 

niet dat we die altijd zelf aanbieden.

We hebben bijvoorbeeld niet de ambitie om 

dienstverlening aan te bieden aan individu-

ele scholen. Die expertise hebben we niet en 

gaan we ook niet opbouwen. Dat laten we 

graag over aan VOS/ABB en andere dienst-

verlenende organisaties. 

De VO-raad wil niet de concurrent worden van 

VOS/ABB en andere besturenorganisaties. 

Ik vind het belangrijker om zaken in samen-

spraak te doen en te kijken hoe je elkaar kunt 

aanvullen en versterken.’’

Hoe kunnen de VO-raad en VOS/ABB elkaar 

versterken?

‘‘Neem als voorbeeld de voortreffelijke help-

desk die VOS/ABB altijd heeft gehad voor 

haar eigen leden. Toen de eerste concrete 

contouren van de VO-raad zich aftekenden, 

heeft VOS/ABB direct gezegd: het zou goed 

zijn als die helpdesk ten goede kwam aan het 

hele vo-veld. Een zeer constructieve houding 

dus. We onderzoeken op dit moment hoe we 

het een en ander kunnen organiseren. Het is 

goed denkbaar dat onze leden straks al hun 

vragen kunnen stellen aan de helpdesk van 

de VO-raad, maar dat wij de feitelijke beant-

woording van de vragen (deels) uitbesteden. 

Bijvoorbeeld aan de deskundigen van VOS/

ABB. Kortom: een win-winsituatie, waarvan 

wij beide profiteren.’’

Op welke punten heeft de VO-raad de bestu-

renorganisaties nog meer nodig? 

‘‘Het Nederlandse onderwijs kent een enorme 

pluriformiteit. Er is een bont pallet, met niet al-

leen scholen met een religieuze achtergrond, 

maar ook vrije scholen, openbare scholen, 

ontmoetingsscholen, humanistische scholen, 

enzovoort. Dat is toch prachtig! Onderwijs 

raakt de levenssfeer van mensen; dat moet je 

dus zo dicht mogelijk bij hen organiseren. Dat 

vergroot hun betrokkenheid en versterkt hun 

gevoel dat de school hen vertegenwoordigt. 

De VO-raad bewaakt de pluriformiteit van ons 

onderwijsbestel. En richting de huidige poli-

tiek is dat nog een heel gevecht. Ik merk dat 

de eigenheid en het karakter van het Neder-

landse onderwijs – waar de hele wereld ove-

rigens stinkend jaloers op is – niet in de hele 

politiek breed gedragen wordt. Wij kunnen die 

pluriformiteit alleen bewaken als de verschil-

lende besturenorganisaties er goed in slagen 

de eigenheid van hun eigen soort onderwijs 

krachtig in te vullen en uit te dragen.’’
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3. Vereniging VoS/ABB

Algemeen

VOS/ABB vierde op 2 oktober 2008 samen met 

circa 200 leden en externe genodigden haar 10-ja-

rig bestaan. Dit viel samen met de presentatie 

van het boekje ‘Kernwaarden Openbaar Onder-

wijs’. Tijdens het feestelijke congres in het Singer  

Laren overhandigde Theo Hooghiemstra symbo-

lisch het eerste exemplaar aan staatssecretaris 

Sharon Dijksma van OCW. Het was niet geheel 

toevallig dat de uitreiking van het boekje samen-

viel met dit jubileum. De viering van het 10-jarig 

jubileum was tevens hét moment om vooruit te 

blikken op de positie die het openbaar onderwijs 

in Nederland in de toekomst inneemt. Een uit-

gelezen moment ook voor VOS/ABB om zich te 

beraden op haar eigen positie in het bestuurlijke 

krachtenveld. Dit laatste is mede ingegeven door 

de oprichting van de PO-Raad eerder dat jaar. Een 

flink deel van de zogenoemde algemene belan-

genbehartiging voor het primair onderwijs wordt 

– in navolging ook van het voortgezet onderwijs, 

waarin de VO-raad opereert – door deze sector-

raad behartigd. Daarmee schuiven de dossiers op 

het gebied van onder meer bestuurlijke verant-

woordelijkheid, kwaliteit en innovatie en huisves-

ting en bekostiging door naar de PO-Raad. VOS/

ABB richt zich in haar nieuwe strategische koers 

vooral op de zogenoemde identiteitsgebonden 

belangenbehartiging. 

VOS/ABB heeft in 2008 veel energie gestoken in 

de verdere profilering van het openbaar onderwijs. 

Via het eigen Expertisecentrum Openbaar Onder-

wijs (ECOO), de ledencommissie ECOO en di-

verse regionale bijeenkomsten werd aandacht ge-

vraagd voor de discussie rond de uitgangspunten 

(kernwaarden) voor het openbaar onderwijs. Een 

aparte werkgroep boog zich over verleden, heden 

en toekomst van het openbaar onderwijs en pre-

senteerde zes kernwaarden voor het openbaar 

onderwijs. Deze vindt u terug voor in dit jaarver-

slag. Tijdens een speciale discussiebijeenkomst 

in het Spoorwegmuseum in Utrecht konden leden 

meediscussiëren over deze kernwaarden. Het 

resultaat is vastgelegd in het eerder genoemde 

boekje Kernwaarden Openbaar Onderwijs. 

Tegelijkertijd is ook vastgesteld dat een krachten-

bundeling tussen de Vereniging Openbaar Onder-

wijs (VOO) en VOS/ABB zeer wenselijk is om te 

komen tot een daadkrachtige positionering van 

het openbaar onderwijs in Nederland. Beide or-

ganisaties maken zich hiervoor – weliswaar voor 

verschillende doelgroepen – sterk, veelal vanuit 

gemeenschappelijke vertrekpunten. Deze vast-

stelling én de van beide zijden gevoelde behoefte 

om in de toekomst meer te gaan samenwerken, 

heeft inmiddels geleid tot de ondertekening van 

een intentieverklaring door beide directies. Naast 

een onderzoek om te komen tot een integratie van 

enkele communicatiemiddelen, is besloten om 

ook een gezamenlijke imagocampagne te gaan 

opzetten. 

Inmiddels is ook een verenigingssecretaris aan-

gesteld, die de lijnen voor een gewijzigde vereni-

gingsstructuur ‘nieuwe stijl’ verder gaat uitzetten 

in 2009. Naast de gesprekken met de VOO over 

gemeenschappelijke vertrekpunten, is een werk-

groep ‘Identiteitsgebonden belangenbehartiging’ 

aan de slag geweest met een nieuw plan voor de 

Vereniging. Dit zogeheten ‘Aanvalsplan identiteits-

gebonden belangenbehartiging’ behelst een aan-

tal ideeën over een nadrukkelijkere profilering van 

het openbaar onderwijs. Dit plan heeft mede aan 

de basis gestaan van het nieuwe Verenigingsplan, 

dat ongeveer gelijktijdig met de publicatie  van dit 

jaarverslag in de definitieve versie verschijnt. Dit 

plan is zowel door de eigen medewerkers als door 

een flink aantal leden in de conceptfase beoor-
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deeld.  Deze ideeën worden in 2009 verder uitge-

werkt, onder meer via een gezamenlijke imagocam-

pagne met de VOO.  

De verlegging van de accenten binnen het totale 

dienstenpakket van de Vereniging vormde ook aan-

leiding om de juridische structuur binnen VOS/ABB 

nog eens tegen het licht te houden. Zo zijn inmiddels 

vanwege fiscale wet- en regelgeving de financiële 

lijnen tussen Vereniging en Consulting uit elkaar ge-

trokken. De toename van de omzet in de betaalde 

dienstverlening heeft geleid tot een opdracht van de 

belastingdienst om – in het kader van de btw- en 

vpb-plicht - deze activiteiten onder te brengen in 

aparte juridische entiteiten, waarvoor een besloten 

vennootschap de meest geëigende is. Naast de ver-

eniging VOS/ABB zijn inmiddels twee bv’s ingericht 

ten behoeve van de adviesdiensten en de juridische 

dienstverlening. 

Voorbereidingen werden getroffen om de Stichting 

Projecten in de nieuwe organisatiestructuur in het 

eerste helft van 2009 onder te brengen bij de PO-

Raad. Dit is in februari 2009 geëffectueerd. De me-

dewerkers die deze stichting in administratieve zin 

ondersteunen, verhuisden naar de PO-Raad. Alle 

contacten voor de projecten die bij de Stichting zijn 

ondergebracht verlopen voortaan via de PO-Raad. 

Een andere relevante ontwikkeling binnen de Ver-

eniging was ook het behoud van onze leden PO en 

VO. Met de komst van de PO-Raad en VO-raad  is 

besloten om het lidmaatschap van VOS/ABB aan te 

passen aan de veranderende omstandigheden. Im-

mers de brede belangenbehartiging behoort met de 

komst van de sectorraden niet meer tot het speci-

fieke aandachtsgebied van onze Vereniging. Daar-

mee kwamen enkele taakvelden te vervallen. VOS/

ABB heeft hierop geanticipeerd met een verlaging 

van het contributiebedrag. Zowel voor het VO- als 

het PO-veld zijn de contributies naar beneden bijge-

steld. Dit betekent voor VOS/ABB  een vermindering 

van de contributiebijdragen. Hierop is geanticipeerd 

door enkele organisatorische veranderingen toe te 

passen en op enkele onderdelen de dienstverlening 

hierop af te stemmen. Gelukkig hebben nagenoeg 

alle leden hun waardering voor het werk van de Ver-

eniging tot uiting gebracht in de voortzetting van het 

lidmaatschap in dit jaar. 

Een nieuwe koers is ingezet met het onderhouden 

van de contacten met onze leden. De oude struc-

tuur van de ledencommissies (PO, VO en WEC) sloot 

niet meer aan bij de nieuwe situatie. De voormalige 

ledencommissie ECOO blijft daarentegen wel be-

staan, maar zal qua vertegenwoordiging en aanpak 

meer gaan aansluiten bij de Vereniging ‘nieuwe stijl’. 

Deze ledencommissie gaat verder onder de naam 

‘Identiteitsgebonden belangenbehartiging’.  

Veel leden hebben zich uitgesproken voor een 

ledenparticipatie via een regionale aanpak. Ge-

bleken is dat zowel leden uit het PO- als VO-veld 

zich aansluiten bij regionale contactgroepen. Zo 

zijn in de provincies Noord-Holland, Friesland, 

Groningen en Drenthe al vanuit  contactgroepen 

‘Bovenschools management in het PO’ hechtere 

samenwerkingsverbanden ontstaan. VOS/ABB 

ondersteunt en adviseert deze contactgroepen 

waar nodig. In 2008 vonden ook diverse net-

werk- en regiobijeenkomsten plaats rond cen-

trale thema’s.  Daarnaast zullen we samen met 

onze leden een zogenoemde Beleidsagenda 

Openbaar Onderwijs opstellen, waarin we onder 

andere inzoomen op een aantal sociaal-maat-

schappelijke thema’s, zoals het tegengaan van 

segregatie in het onderwijs en de specifieke plat-

telands-, en grotestedenproblematiek. VOS/ABB 

is, samen met de VOO, gevraagd actief te par-

ticiperen bij het opstellen van een beleidsnotitie 

over het openbaar onderwijs door het ministerie 

van OCW. Verder zijn gesprekken gevoerd met 
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enkele instellingen voor hoger onderwijs om de 

mogelijkheid te onderzoeken voor de instelling 

van een lectoraat/leerstoel voor het openbaar en 

algemeen toegankelijk  onderwijs. 

In 2008 zijn stappen genomen om alle secretari-

aatsactiviteiten voor de Landelijke Geschillen- en 

Klachtencommissie (LGC/LKC) over te hevelen naar 

een landelijk secretariaat voor geschillen en klach-

ten. Dit heeft begin 2009 zijn beslag gekregen. Alle 

medewerkers van de LGC/LKC zijn ‘meeverhuisd’ 

naar dit landelijke secretariaat. 

Ook is besloten om te komen tot een ontvlechting 

van de Stichting Projecten uit de VOS/ABB-organi-

satie. De noodzaak hiertoe vloeit voort uit de ver-

wachting dat veel landelijke projecten logischer-

wijze door het ministerie van OCW worden onder-

gebracht bij de VO-, dan wel PO-Raad. De Stichting 

Projecten en de bijbehorende administratieve taken 

zijn inmiddels ondergebracht bij de PO-Raad. 

Financiën

VOS/ABB heeft het verslagjaar 2008 afgesloten 

met een positief saldo van bijna € 0.7 miljoen. 

Dit is opgebouwd uit een resultaat uit normale 

bedrijfsvoering van bijna € 0.9 mln (9.6% van de 

totale baten) en bijzondere baten & lasten van  

-€ 0.2 miljoen. 

Door het positieve exploitatiesaldo is het eigen 

vermogen van VOS/ABB toegenomen tot € 2.6 

miljoen.   

De baten hebben zich gestabiliseerd op ca. € 9 

miljoen. De omvang van de contributie-inkom-

sten is in 2008 licht gestegen naar € 3.7 miljoen. 

Het aantal aangesloten leden en het leerlingen-

aantal bleef op een nagenoeg gelijk niveau ten 

opzichte van het vorige boekjaar.  

De consultancyopbrengsten stegen met 4% 

naar € 4.9 miljoen. Daarmee is de sterk stijgende 

trend van de contractdienstverlening in 2008 

iets afgevlakt. Met 54% van de totale baten is 

de contractdienstverlening de grootste bron van 

inkomsten voor VOS/ABB. Er was in de begro-

ting een verdere toename van de contractdienst-

verlening voorzien. De lager dan begrote perso-

neelbezetting bleek een remmende werking te 

hebben op de beoogde verdere omzetstijging. 

Investering in nieuwe medewerkers heeft begin 

2009 verder vorm kunnen krijgen. 

De lagere personeelsbezetting veroorzaakte la-

gere lasten; € 0.3 miljoen lager dan in 2007 en  

€ 0.9 miljoen lager dan begroot. Het aandeel van 

de personeelskosten blijft evenals in 2007 op het 

niveau van 74% van de totale lasten. Dit past bij 

een kennisorganisatie.  

De materiële kostensoorten bleven binnen de 

gestelde kaders, stabiel op het niveau van ruim 

€ 2 miljoen.

Door deze ontwikkelingen komt het resultaat uit 

normale bedrijfsvoering uit op € 0.9 miljoen. Dit 

is beter dan 2007 (+ € 0.5 miljoen) en ook beter 

dan begroot (+ € 0.7 miljoen). 

 

Het ledenbestand

Met de komst van de PO-Raad en verdere ont-

wikkeling van de VO-raad was het voor VOS/

ABB een spannend jaar, in die zin dat de alge-

mene verwachting was dat er een terugloop in 

het ledenbestand zou kunnen plaatsvinden. 

Niets is echter minder waar! In absolute getallen 

is een kleine daling waarneembaar van het aan-

tal aangesloten besturen (van 354 naar 344). Dit  

wordt voornamelijk veroorzaakt door schaalver-

groting. Met name de bestuurlijke verzelfstandi-

ging van het openbaar onderwijs in een aantal 

gemeenten, waarbij het openbaar onderwijs 

in een complete regio is ondergebracht in één 

nieuw zelfstandig bestuur. Daarnaast mochten 
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wij een aantal samenwerkingsbesturen en bestu-

ren in het algemeen bijzonder onderwijs welkom 

heten als nieuwe leden. Het leerlingenaantal is 

nagenoeg gelijk gebleven. De aantallen leerlin-

gen in het overzicht van Kerngegevens 2009, dat 

u verderop in dit verslag aantreft, zijn gebaseerd 

op de CFI-telling van 1 oktober 2008. Alle overi-

ge gegevens zijn ontleend aan ons ledenbestand 

per 1 maart 2009.

Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 no-

vember stonden met name  de nieuwe organisatie-

structuur, de gevolgen van de contributieverlaging 

en de algemene schets van de nieuwe organisatie 

op de agenda. Ruim dertig leden bezochten de 

vergadering en zij lieten zich in de aansluitende 

discussies over bovengenoemde onderwerpen 

niet onbetuigd. Algemeen directeur Theo Hoog-

hiemstra sprak de vergadering toe en vroeg om 

ondersteuning voor zijn visie en plannen. Hoewel 

er soms zorgen werden geuit over de toekomstige 

rol van VOS/ABB in de nieuwe bestuurlijke set-

ting, was er sprake van een brede steun voor het 

verder uitdragen en profileren van het openbaar 

onderwijs. Tijdens de vergadering werden ook de 

jaarrekening 2007 en de begroting 2009 vastge-

steld en goedgekeurd. Een omstandigheid die 

tot buitengewone tevredenheid stemde, was het 

feit dat  het afgelopen jaar in financieel opzicht  

met een positief resultaat kon worden afgesloten. 

Mede dankzij de verkoop van het pand aan de 

Polanerbaan in Woerden, de positieve omzetre-

sultaten aan de kant van Consulting, het behoud 

van de leden én een verantwoord budgetregime 

kon het eigen vermogen weer op peil worden ge-

bracht. De ledenvergadering sprak zijn waarde-

ring uit voor de inspanningen die de organisatie, 

respectievelijk de directie zich heeft getroost ten 

behoeve van de borging van de continuïteit van 

de organisatie op de lange termijn. 

Sociaal beleid

2008 heeft in het teken gestaan van de invulling 

van de nieuwe strategie van VOS/ABB ‘een krach-

tig verleden, een krachtige toekomst’. Het uitbrei-

den van de bestaande adviesdiensten, investeren 

in nieuwe adviesdiensten, overdracht van de tech-

nische belangenbehartiging en de bundeling van 

de klachten- en geschillencommissies op lande-

lijk niveau hebben ieder voor zich weerslag op het 

personeelsbeleid, de formatie en het personeels-

bestand. Soms betekent dit dat medewerkers in 

een andere organisatie gaan werken, soms houdt 

dit een aanpassing in taken of competenties in, 

soms komt een functie te vervallen. Om eventuele 

nadelige consequenties voor de medewerkers te 

ondervangen is, in overleg met en na goedkeu-

ring door de ondernemingsraad, een sociaal plan 

vastgesteld. In het verslagjaar traden tien nieuwe 

medewerkers in dienst; vijftien medewerkers ver-

lieten VOS/ABB. Het ziekteverzuimpercentage 

bedroeg slechts 1,9%. In totaal waren per 31 de-

cember 34 mannen en 44 vrouwen in dienst. 

VOS/ABB wil verdere invulling te geven aan de 

nieuwe dynamiek op het gebied van de advies-

diensten. Daarom is er bewust gekozen om te 

werven onder junior-consultants en consultants 

en juristen die een aanvullende deskundigheid 

inbrengen. De wervingscampagne wierp zijn 

vruchten af; inmiddels is een aantal nieuwe con-

sultants in dienst getreden. Voor alle consultants 

en juristen geldt dat er steeds meer aandacht 

wordt besteed aan het ontwikkelen van compe-

tenties om succesvol te acquireren en targets 

te halen. Verder is gericht beleid ingezet om te 

komen tot een structurele uitwisseling van infor-

matie en kennis tussen de verschillende consul-

tingteams. 
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De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) behartigt al sinds 1866 de belangen 

van het openbaar onderwijs. Onlangs sloot zij een intentieverklaring af met 

VOS/ABB, waarin is vastgelegd dat beide organisaties de samenwerkingsmo-

gelijkheden gaan verkennen. Rob Limper, directeur /bestuurder van de VOO 

laat zijn licht schijnen op de samenwerking.

Samen op de bres 
voor het openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs verdwijnt
Ik verwacht dat er over pakweg tien jaar geen openbaar onderwijs meer is – en 

overigens ook geen bijzonder onderwijs. Ik hoop dat er dan alleen nog maar 

school is, waar alle kinderen welkom zijn. Dus school, zonder ‘katholiek’, ‘open-

baar, ‘protestants’, ‘islamitisch’ of een ander etiket. Gewoon alleen nog maar 

school. 

Ik nodig nu alvast iedereen uit om de realisatie van deze school met ons te vie-

ren in 2017. Dan is het exact honderd jaar geleden dat de onderwijspacificatie 

tot stand kwam: de grondwettelijke gelijkstelling van bijzonder en openbaar on-

derwijs. Honderd jaar na dato is een mooi moment voor de afschaffing ervan… 

Dit zou trouwens tegelijkertijd goed zijn voor leeglopende plattelandsgemeen-

ten, waar steeds meer heel kleine schooltjes van de eigen richting in de lucht 

worden gehouden. Traditionele stijfkoppigheid! Als er niets gebeurt, verdwijnen 

ze een voor een en zit het dorp zonder school. Zorg dat al die aparte schooltjes 

samen school gaan vormen. Voor elk dorp is school immers van levensbelang.

Rob Limper, directeur/bestuurder 
Vereniging Openbaar Onderwijs
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Waarom willen de VOO en VOS/ABB samen-

werken?

‘‘Het is belangrijk dat er vanuit het openbaar 

onderwijs één krachtig geluid naar buiten 

komt, bijvoorbeeld richting landelijke overheid 

en politiek. In het verleden spraken de VOO 

en VOS/ABB niet altijd met één mond. We 

namen nogal eens verschillende standpunten 

in of gaven tegengestelde adviezen. De VOO 

en VOS/ABB denken krachtiger te kunnen 

opereren door met gezamenlijke ‘openbaar-

onderwijs-standpunten’ naar buiten te treden. 

En dat kán ook. Voorheen is nogal eens ge-

daan alsof er een tegenstelling was tussen 

bestuur enerzijds en mr/ouderraden/ouders/

leerkrachten anderzijds. Het is niet zinvol om 

zaken op die manier te benaderen. We moe-

ten ons realiseren dat we allemaal hetzelfde 

belang hebben: mooie en krachtige openbare 

scholen.’’

Op welke punten gaat u samenwerken?

‘‘We gaan onder meer een gezamenlijke 

imagocampagne starten, want het imago 

van het openbaar onderwijs behoeft absoluut 

aandacht! 

Ik denk dat het openbaar onderwijs werkelijk 

het mooiste is dat er is. Dit onderwijs stelt zich 

open voor iedereen. Daardoor komen de kin-

deren op een openbare school van jongs af 

aan met andere kinderen – in alle soorten en 

maten – in contact. Dat is een geweldige ba-

sis om in deze maatschappij samen te leven. 

Wat dat betreft is openbaar onderwijs van 

grote maatschappelijke betekenis. 

In het openbaar onderwijs vinden we het met 

z’n allen volstrekt vanzelfsprekend dat alle 

kinderen welkom zijn; dat geldt trouwens ook 

voor de andere kernwaarden. Maar juist om-

dat we al die zaken zo vanzelfsprekend vin-

den, dragen we ze niet uit. Dat moeten we wél 

gaan doen. Niet alleen om de kracht van dit 

onderwijs te laten zien, maar zeker ook om 

beelden die de buitenwereld van dit onderwijs 

heeft te corrigeren.

Want het beeld dat de buitenwereld van het 

openbaar onderwijs heeft, klopt onvoldoende 

met de werkelijkheid. Neem een onderwerp 

als kwaliteit. Er wordt wel eens beweerd dat 

het openbaar onderwijs slechter presteert dan 

het bijzonder onderwijs. De cijfers weerleggen 

dat. Er gebeuren veel zinvolle en succesvolle 

dingen in het openbaar onderwijs. Die moeten 

we meer over het voetlicht brengen!’’

Gaat het alleen om het versterken van het imago?

‘‘Nee, ook op het gebied van medezeggen-

schap, governance en ouderbetrokkenheid 

kunnen de VOO en VOS/ABB veel meer sa-

men optrekken. De VOO verzorgt van ouds-

her in het hele land trainingen voor mr-leden. 

Binnenkort gaan wij óók een groep schoollei-

ders trainen. Zo willen we eraan bijdragen dat 

schoolleiders en mr-leden meer inzicht krijgen 

in elkaars rol. We willen benadrukken dat zij 

niet een tegengesteld belang hebben en dat 

zij zouden moeten focussen op constructieve 

samenwerking. 

Ouderbetrokkenheid is een ander onderwerp, 

waarmee we gezamenlijk aan de slag gaan. 

Het is inmiddels enkele jaren geleden dat al-

lerlei onderwijsorganisaties een intentieverkla-

ring ‘versterking ouderbetrokkenheid’ hebben 

ondertekend. Sindsdien heeft echter geen van 

de ondertekenaars structureel beleid ontwik-

keld op het gebied - ook de VOO en VOS/ABB 

niet. Omdat we het belang van dit onderwerp 

onderschrijven, gaan we er nu dus samen voor 

zorgen dat dit manifest binnen het openbaar 

onderwijs echt handen en voeten krijgt.’’
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De belangen van de VOO en VOS/ABB lo-

pen wellicht niet altijd synchroon. Denk aan 

schaalvergroting, waar ouders waarschijnlijk 

minder positief tegenover staan dan bestuur-

ders.

‘‘De VOO is op zich niet tegen schaalvergro-

ting. Al was er bij wijze van spreken één be-

stuur in Nederland… Ik ben ervan overtuigd 

dat bestuurlijke schaalvergroting veel voor-

delen heeft. In plaats van dat je de eindjes 

met moeite aan elkaar kunt knopen, heb je 

als groot bestuur misschien wel de mogelijk-

heid om een specifieke vakleerkracht in te 

schakelen of om een breder en aantrekkelij-

ker onderwijsprogramma aan te bieden.  

Je moet goed voor ogen houden dat de be-

stuurlijke maat niets te maken heeft met de 

maat van het dagelijkse onderwijs op scho-

len. Het is cruciaal dat je de scholen klein-

schalig organiseert. En dat kan ook. Ik ken 

heel grote vo-scholen die in hun gebouw 

kleine eenheden hebben gecreëerd. Leerlin-

gen krijgen les in een overzichtelijke, klein-

schalige en vertrouwde omgeving. Als je niet 

beter wist, zou je denken dat ze nog op de 

basisschool zitten. Als je ouders kunt uitleg-

gen dat de schaalvergroting geen doel op 

zichzelf is, maar een middel om beter onder-

wijs te geven, vind je hen ongetwijfeld aan 

je zijde.’’

Samen op de bres 
voor het openbaar onderwijs
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4. Ledenservice

Contributie

VOS/ABB beschouwt 2008 als een over-

gangsjaar waar het gaat om de overdracht 

van taken in het kader van de brede belan-

genbehartiging naar de PO-Raad. De daad-

werkelijke overdracht van taken heeft in 

het najaar zijn beslag gekregen. VOS/ABB 

heeft – daar waar dat kon – de PO-Raad 

in allerlei opzichten ondersteund bij haar 

inspanningen. Dit was aanleiding om ook 

de contributiestructuur voor 2008 ongewij-

zigd te laten. Immers ook alle personele en 

materiële inspanningen voor de PO-Raad 

kwamen nog ten laste van het budget. Voor 

2009 wordt de contributiestructuur wél 

gewijzigd. De algemene ledenvergadering 

heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering in 

november hiermee ingestemd. Ter voorbe-

reiding op deze structuurwijziging hebben 

wij in de maanden april en mei met leden uit 

het PO koersgesprekken gehouden. Doel-

stelling van deze gesprekken was een beter 

beeld te krijgen van de ideeën en gevoelens 

die leven onder de leden in het primair on-

derwijs ten aanzien van het lidmaatschap 

van VOS/ABB. Tijdens deze gesprekken 

kwam ook naar voren dat men de over-

dracht van taken naar de PO-Raad graag 

tot uitdrukking zag komen in de hoogte 

van de contributie van VOS/ABB. Op ba-

sis van een aantal ramingen en de gevolgen 

hiervan voor de totale begroting van VOS/

ABB is besloten om de contributie voor de 

PO-leden te verlagen naar € 3,00 per leer-

ling (was: € 4,24). Voor 2010 is een verdere 

verlaging van de contributie voorzien naar  

€ 2,50. De besluitvorming hierover zal pas 

in 2010 plaatsvinden. 

Service 

Het voorgaande laat onverlet dat VOS/ABB het 

lidmaatschap voor haar leden in het primair en 

voortgezet onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk 

wil houden. De Vereniging wil de belangen van 

het openbaar onderwijs onverminderd en met 

nieuwe initiatieven blijven behartigen (zie ook 

hoofdstuk Vereniging). Daarnaast willen we de 

contacten met onze leden vooral op regionaal 

niveau nieuwe impulsen geven. Deze wens is 

ook geuit door een aantal leden. In zogenoem-

de netwerkbijeenkomsten en contactgroepen 

willen wij faciliterend  optreden voor regionale 

initiatieven. Verder biedt VOS/ABB haar leden 

een aantal mogelijkheden om bij diverse com-

merciële aanbieders tegen aantrekkelijke kor-

tingen diensten af te nemen. Op basis van het 

lidmaatschap van VOS/ABB worden deze kor-

tingen in zogenoemde raamcontracten aange-

boden. Bekende voorbeelden zijn sinds jaar en 

dag de inkoop van energie, ziektekostenverze-

keringen en de inzet van tijdelijk personeel. In 

het verslagjaar is ook gestart met een laptop-

project voor leerlingen en medewerkers van de 

aangesloten scholen. 

VOS/ABB is in het verslagjaar in samenwer-

king met Pro Mereor gestart met een  inkoop-

collectief voor de Europese aanbesteding van 

de schoolboeken. Ruim veertig leden schre-

ven hierop in. In het laatste kwartaal van dit 

jaar werd de handtekening gezet onder een 

Convenant dat tot stand is gekomen met alle 

(markt)partijen, het onderwijsveld en het minis-

terie van OCW teneinde meer tijd en ruimte te 

creëren om tot een zorgvuldige aanbesteding 

te komen. VOS/ABB zag zich hierdoor genood-

zaakt om haar leden te adviseren te stoppen 
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met het inkoopcollectief. Dit omdat het destijds 

voorliggende bestek onvoldoende garantie 

bood voor een tijdige levering van de lesmate-

rialen. Pro Mereor spande hierna een kort ge-

ding aan tegen de deelnemende scholen aan 

het Inkoopcollectief, in casu tegen VOS/ABB, 

dat per machtiging namens de scholen optrad 

in het geding. De voorzieningenrechter stelde 

in eerste aanleg  Pro Mereor in het gelijk. Op 

dit moment loopt een hogerberoepsprocedure 

tegen deze uitspraak. De uitslag was bij het 

ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet be-

kend. 

Communicatie

De communicatie met de leden heeft van 

oudsher veel prioriteit. De website, de 

nieuwsbrieven, diverse publicaties en het 

blad Over Onderwijs hebben in het verslag-

jaar een belangrijke bijdrage geleverd in deze 

communicatie. Alle leden ontvingen in 2008  

een cd-rom met daarop alle geactualiseerde 

katernen. Tijdens het jubileumcongres 2008 

werd het boekje ‘Kernwaarden openbaar 

onderwijs’ aan de gasten overhandigd. Dit 

boekje vond gretig aftrek onder de leden.

Voor de website werd een nieuw content- 

managementsysteem in gebruik genomen, 

waarmee de performance aanzienlijk werd 

verbeterd. Veel leden maakten gebruik van 

de mogelijkheid om personeelsadvertenties 

te plaatsen in de nieuwsbrieven PO en VO. 

De actuele nieuwsvoorziening Nieuwsplein 

is inmiddels gestopt, omdat een aanzienlijk 

deel van deze nieuwsvoorziening is over-

genomen door de sectorraden. Inmiddels 

zijn gesprekken gestart met de Vereniging 

Openbaar Onderwijs om te onderzoeken 

in hoeverre de wederzijdse communicatie-

middelen kunnen worden benut om geza-

menlijk bij te dragen aan de verdere profile-

ring van het openbaar onderwijs. De eerste 

resultaten van deze constructieve gesprek-

ken worden in 2009 verwacht. 

Helpdesk 

De helpdesk van VOS/ABB wordt vaak ge-

noemd en geroemd als een van de succes-

volste activiteiten. Om deze service voor de 

sector te behouden in tijden van teruglopende 

contributie-inkomsten door sectorvorming,  is  

in samenspraak met de sectorraden PO en VO 

bekeken aan welk type helpdeskondersteu-

ning bij deze organisaties behoefte is en op 

welke wijze de helpdesk van VOS/ABB daarin 

kan voorzien. Op basis van deze gesprekken 

is besloten dat de helpdesk de komende jaren 

breed wordt ingezet, ook  voor vragen afkom-

stig van leden van de sectorraden.  Uiteraard 

kunnen de leden van VOS/ABB als vanouds 

van de service gebruik blijven maken en zijn zij 

daarmee verzekerd van een een deskundige en 

snelle helpdeskdienstverlening.  
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Schoolbesturen staan midden in de veranderende samenleving. Welke kan-

sen en bedreigingen komen er op hen af en hoe gaan ze daarmee om? Twee 

schoolbestuurders laten hun gedachten over deze vraag gaan. Albert Helder, 

algemeen directeur van Onderwijsgroep Fier: een bestuur dat actief is op het 

Friese platteland. En John van der Vegt van de Almeerse Scholen Groep, een 

groot bestuur in een groeigemeente.  

Context 

bepalend

Albert Helder, 

algemeen directeur 

Onderwijsgroep Fier 

John van der Vegt,  

voorzitter College 

van Bestuur 

Almeerse 

Scholen Groep 

waarin bestuur opereert

Samenwerking openbaar en bijzonder onderwijs
Albert Helder, algemeen directeur Onderwijsgroep Fier 

Gouden eeuw voor openbaar onderwijs
John van der vegt, voorzitter College van Bestuur Almeerse Scholen Groep
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Context 

bepalend

VOS/ABB JAArVErSlAG 2008
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Samenwerking openbaar en bijzonder onderwijs
Op het platteland zal het aantal leerlingen de komende jaren verder afne-

men. Dat mag er in mijn ogen nooit toe leiden dat het openbaar onderwijs 

verdwijnt. In elk dorp moet minimaal één openbare school zijn, waar ieder-

een welkom is. 

Ik merk overigens dat zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs - zeker 

in dergelijke situaties – best bereid zijn om samen te werken. De huidige wet- 

en regelgeving staat echter een formele samenwerking in de weg. Jammer. 

Ik zou ervoor willen pleiten om de mogelijkheden op dat vlak te verruimen.

Een ander punt dat samenhangt met krimp, is leegstand. Wanneer het leer-

lingenaantal afneemt, moeten scholen direct lokalen inleveren en vervalt de 

vergoeding voor bijvoorbeeld schoonmaak, licht en water. Een te rigoureuze 

benadering, als je het mij vraagt. Ik zou het goed vinden als scholen de loka-

len wat langer op een fatsoenlijke manier in de lucht kunnen houden.

Albert Helder, algemeen directeur Onderwijsgroep Fier 
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De plattelandsgemeente

“Het is een misvatting te denken dat er in plat-

telandsgemeenten weinig problemen voorko-

men. Ook hier zijn multiproblem-gezinnen, 

vluchtelingen en kinderen met gedragsproble-

men en leerachterstanden. Omdat de mensen 

op het Friese platteland minder dicht bij elkaar 

wonen, is er echter minder sprake van over-

last en burengerucht. Veel problemen zijn dus 

minder zichtbaar, maar ze zijn er wel degelijk. 

De omvang van de problematiek is natuurlijk 

niet vergelijkbaar met de grote steden. We 

hebben niet de macht van het getal; daardoor 

krijgen we er weinig politieke aandacht voor.        

Gedeeld vakmanschap

Dat maakt het ingewikkeld, want de scholen 

moeten wél omgaan met alle problemen. Om 

dat te doen, hechten we bijvoorbeeld veel 

waarde aan ‘gedeeld vakmanschap’. Binnen 

ons bestuur hebben we te maken met veel 

kleine scholen, met een navenant klein team. 

Het is niet vanzelfsprekend dat zo’n team zich 

voortdurend blijft ontwikkelen. Daarom vinden 

wij het als bestuur heel belangrijk om mensen 

in de gelegenheid te stellen kennis en ervarin-

gen met elkaar uit te wisselen. Met dat oog-

merk organiseren we bijvoorbeeld regelmatig 

gezamenlijke scholingsbijeenkomsten en stel-

len we mensen in staat om aan uitwisselingen 

deel te nemen. 

Dalende leerlingenaantallen 

In deze regio is behoorlijk veel belangstelling 

voor het openbaar onderwijs – zo’n 45 pro-

cent van de leerlingen zit op een openbare 

school. De komende jaren krijgen we in deze 

regio echter te maken met een afnemend aan-

tal kinderen. Juist in zo’n situatie van krimp 

moet je jezelf als openbaar onderwijs extra 

krachtig profileren en presenteren. Je moet 

laten zien dat je als openbare school midden 

in de samenleving staat, transparant bent, en 

toegankelijk bent voor iedereen. Dat zijn wat 

mij betreft echt de kernwaarden van het open-

baar onderwijs.  

Daarnaast vind ik het essentieel dat alle men-

sen die op onze scholen werken, uitstralen 

dat ze een vakman of vakvrouw zijn en dat 

ze plezier hebben in hun werk. En - heel be-

langrijk -  ze moeten duidelijk en professioneel 

met ouders kunnen communiceren.

Ambassadeur

leerkrachten zijn tussen 8.15 en 8.30 uur de 

ambassadeur van de school. Dat kwartiertje 

moeten ze benutten om contact te hebben 

met ouders. Daarin kunnen ouders ervaren dat 

leerkrachten plezier hebben in hun werk, hun 

vak verstaan en goede informatie verschaffen 

over hun leerlingen.  Natuurlijk is dat moei-

lijk, dat realiseer ik me. leerkrachten hebben 

met pakweg 25 ouders te maken; dat vraagt 

van hen een enorme schakeldeskundigheid. 

Want ja, de ene ouder signaleert iets, de an-

dere merkt iets op en weer een ander heeft 

een gerichte vraag over zijn kind. Maar leer-

krachten móéten dat kwartiertje benutten. Het 

is een scharnierpunt in de beeldvorming. Als 

een leerkracht het op dat moment laat afwe-

ten, is hij weken bezig om de beeldvorming te 

repareren….”

Albert Helder, algemeen directeur Onderwijs-

groep Fier

Onderwijsgroep Fier
• jong bestuur (begin 2008 opgericht)

• 19 basisscholen, variërend in omvang (35-300 leerlingen)

• 1 AZC-school

•  actief in vier Friese plattelandsgemeenten (o.a. Stiens en 

St. Annaparochie)
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Gouden eeuw voor openbaar onderwijs
Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is meer en meer 

aan het verdwijnen. We zien bijvoorbeeld dat het openbaar onderwijs steeds 

vaker verzelfstandigd wordt, waardoor het niet langer onderdeel uitmaakt van 

een ambtelijke organisatie. Het openbaar onderwijs heeft daarmee dezelfde 

autonomie, kracht en flexibiliteit die het bijzonder onderwijs altijd al had. 

Daarnaast kunnen we vaststellen dat de samenleving in hoog tempo ontker-

kelijkt. Steeds meer mensen hebben geen religieuze achtergrond meer – en 

als ze die wel hebben, zoeken ze niet per se naar een school met diezelfde 

religieuze grondslag. 

Wat dat betreft voorzie ik dat het openbaar onderwijs een gouden eeuw tege-

moet gaat. Er zal een toenemende behoefte komen aan algemeen toeganke-

lijk onderwijs. Ik verwacht dat voor het echte bijzonder onderwijs uiteindelijk 

slechts een beperkt aantal, zeer kleine niches overblijft.

John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur Almeerse Scholen Groep 
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De grote groeigemeente

 “Almere heeft een aantal karakteristieken en pro-

blemen. Om te beginnen zijn er natuurlijk de ‘nor-

male’ stedelijke problemen, die bij een gemeente 

van deze omvang haast onvermijdelijk zijn. Wat 

ik een sterk punt vind van Almere: er is hier al-

tijd heel gedifferentieerd gebouwd. In alle wijken 

is een mix van koopwoningen en (sociale) huur-

woningen. Allerlei bevolkingsgroepen wonen dus 

door elkaar. Dat is ook merkbaar op de scholen: 

er zijn bijna geen scholen met een compleet een-

zijdige leerlingenpopulatie.

Qua demografische opbouw springen drie zaken 

in het oog. Een: er zijn hier veel tweeverdieners, 

wat zorgt voor een relatief grote vraag naar buiten-

schoolse voorzieningen. Twee: veel mensen ver-

huizen binnen Almere, dus dat brengt de nodige 

schoolwisselingen met zich mee. Drie: er zijn veel 

eenoudergezinnen. De kinderen uit deze gezinnen 

hebben wat vaker dan gemiddeld te maken met 

periodes van stress. Dat kan ervoor zorgen dat ze 

op school tijdelijk wat minder presteren. 

Veel openbaar onderwijs 

In Almere heeft het openbaar onderwijs een ster-

ke positie. In het primair en voortgezet onderwijs 

gaat gemiddeld zo’n 55 procent van de kinderen 

naar een openbare school. Het openbaar onder-

wijs vangt hier, net als in de rest van Nederland, 

relatief de meeste zorg- en achterstandsleerlin-

gen op. Overigens wisselt het beeld sterk per 

school; we hebben scholen die bijna helemaal wit 

zijn, en een aantal behoorlijk zwarte scholen. Er 

wordt vaak gedaan alsof het openbaar onderwijs 

zielig is, door het grote aantal probleemkinderen. 

Dat vind ik pertinent een verkeerde benadering: 

als algemeen toegankelijke school ben je er juist 

ook voor hen. Neemt niet weg dat het bijzonder 

onderwijs best wat meer probleemleerlingen zou  

mogen opvangen, maar dat terzijde.

Brede groep aanspreken

Ik vind het belangrijk dat het openbaar onderwijs 

zich niet te eenzijdig identificeert met probleem-

leerlingen. We moeten álle groepen in de samen-

leving goed bedienen. Daarom hebben wij bijvoor-

beeld ook een montessori- en een daltonschool, 

waarmee we wat meer hoogopgeleide ouders 

aantrekken. Ook zijn we bezig om, samen met de 

leonardo-stichting, in elke wijk een school in te 

richten die een extra aanbod heeft voor de hoog-

begaafden en hoogpresteerders. En we hebben in 

alle wijken een brede school, omdat we overtuigd 

zijn van de maatschappelijke functie daarvan. Dat 

zijn scholen met veel kwaliteit: we zijn het enige 

bestuur dat voor brede scholen het Almeers Keur-

merk Brede School heeft ontvangen.

Kwaliteit uitdragen

Natuurlijk moet je op álle fronten kwaliteit bieden 

en die ook doelbewust over het voetlicht brengen. 

Neem iets als schoolprestaties. Veel mensen den-

ken dat een school met veel probleemleerlingen 

wel een slechte school zal zijn. Wij laten zien dat 

óók onze scholen met een relatief moeilijke leer-

lingenpopulatie wel degelijk goede prestaties 

realiseren. Of een ander punt: wij zijn het enige 

schoolbestuur in Almere dat primair en voortgezet 

onderwijs onder zijn hoede heeft. Daardoor zijn 

wij – méér dan andere scholen – in de positie om 

een doorgaande lijn te realiseren tussen po en vo. 

Zo’n doorgaande lijn draagt bij aan het verminde-

ren van voortijdige schooluitval en daarmee bie-

den we dus een stuk kwaliteit. Uiteraard besteden 

we daar in onze profilering aandacht aan.”

John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur 

Almeerse Scholen Groep

Almeerse Scholen Groep
• 50 basisscholen

• 8 scholen voor voortgezet onderwijs

• 22.000 leerlingen, 2500 medewerkers

• werkterrein: Almere
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5. VoS/ABB Consulting

In de strategische koers van VOS/ABB kregen 

de consultingactiviteiten een belangrijke plek 

toebedeeld in de nieuwe visie op betaalde 

dienstverlening. De inkomsten die VOS/ABB 

genereert uit haar adviesdiensten lijken zich 

te stabiliseren. Dankzij de ontwikkeling van 

enkele nieuwe producten kon ook in 2008 

worden vastgesteld dat steeds meer leden 

gebruikmaken van onze adviesdiensten. VOS/

ABB Consulting is vanuit het verleden al zeer 

succesvol op thema’s als strategie, bestuur & 

inrichting, huisvesting, bedrijfsvoering en juri-

dische dienstverlening. 

Tegelijkertijd werd – mede naar aanleiding van 

het onderzoek dat is uitgevoerd door Cap Ge-

mini- duidelijk dat Consulting in haar dienst-

verleningsportfolio in omzet flink zal moeten 

uitbreiden, wil het ook een toekomstbesten-

dige organisatie blijven. Door de verwachte 

afname van de contributie-inkomsten aan de 

verenigingszijde en een toename van het aan-

tal concurrerende adviesbureaus dat het on-

derwijsveld bestrijkt, in combinatie met relatief 

hoge overheadkosten, is dit geen eenvoudige 

opgave. VOS/ABB heeft hierop anticiperend in 

de loop van 2008 een aantal ontwikkelingen in 

gang gezet. Zo zijn de consulting- en juridische 

adviesdiensten in twee afzonderlijke bv’s on-

dergebracht om te kunnen voldoen aan fiscale 

voorschriften. Er is bewust voor gekozen om 

enkele vacatures in te vullen met jonge, enthou-

siaste collega’s. Met hen is een ontwikkel- en 

trainingstraject in gang gezet om de introductie 

in het onderwijsveld zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Verder is ervoor gekozen om actief te 

zoeken naar samenwerking met een marktpar-

tij die aanvullende kennis in huis heeft.  

Team Bedrijfsvoering

De negen adviseurs binnen het team Bedrijfs-

voering voeren  opdrachten uit binnen de werk-

velden HrM, financiën en huisvesting.  

Het Convenant leerKracht van Nederland 

heeft voor een forse uitbreiding van de HrM-

dienstverlening gezorgd. Adviseurs hebben op 

veel plaatsen in Nederland voorlichting gege-

ven over het convenant en ondersteunen onze 

leden en klanten bij de invoering van de func-

tiemix. Samen met de adviseurs van het team 

leiderschap en Strategie en het team Bestuur 

en Inrichting zijn en worden veel  FUWA-tra-

jecten uitgevoerd in het primair en voortgezet 

onderwijs. De adviseurs brengen met de op-

drachtgever de gewenste functiestructuur in 

kaart, ze beschrijven en waarderen (nieuwe) 

functies en ondersteunen de opdrachtgever bij 

de implementatie ervan. 

De normjaartaak en het daarbij behorende 

taakbeleid, al dan niet gekoppeld aan invoe-

ring van andere schooltijden (een variant op 

het Hoorns model), blijft het onderwijs bezig-

houden. In het hele land hebben we trainingen 

gegeven en besturen geholpen bij het opstel-

len van kaderstellend beleid.

Een belangrijk onderdeel van de verzelfstandi-

gingstrajecten is het beschrijven en beoordelen 

van de financiële situatie en de beargumente-

ring van een goede bruidsschatregeling door 

onze financiële specialisten. 

Op 1 augustus 2006 is de lumpsumfinanciering 

in het primair onderwijs ingevoerd. Nog steeds 

vragen schoolbesturen onze financiële speci-

alisten hen te ondersteunen bij het opstellen 
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van de meerjarenbegrotingen. De vraag naar 

ondersteuning bij de invoering van risicoma-

nagement, het opstellen van risicoprofielen en 

het analyseren van de financiële situatie groeit 

zichtbaar. Enerzijds wil het bestuur weten hoe 

de organisatie ervoor staat, nu men enige ja-

ren ervaring heeft met de lumpsumfinanciering. 

Anderzijds vraagt het dalende leerlingenaantal 

en de functiemix om een gedegen financieel 

meerjarenbeleid. 

Bij huisvestingsvraagstukken zijn adviseurs uit 

alle teams betrokken. Het team Bedrijfsvoering 

richt zich met name op de advisering voor de 

stichting en instandhouding, het spreidings-

beleid en het al dan niet in stand houden van 

dislocaties van scholen in PO/VO (exploitatie-

aspecten, bereikbaarheid van scholen en het 

spreidingsbeleid). 

De adviseurs hebben in 2008 veel trainingen 

en scholingen verzorgd. Zeer succesvol waren 

de basisleergang arbeidsvoorwaarden voor 

P&O‘ers en de verdiepende leergang P&O voor 

zowel het PO als het VO. Ook werden regel-

matig leergangen en trainingen financieel ma-

nagement PO, planning en control VO en risi-

comanagement in PO en VO verzorgd. 

Samen met de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) is drie keer een succesvolle 

eendaagse training onderwijshuisvesting voor 

gemeenteambtenaren en onderwijsspecialis-

ten van schoolbesturen georganiseerd. Ook 

de driedaagse leergang onderwijshuisvesting 

mocht zich in de nodige belangstelling verheu-

gen. 

Alle open trainingen en leergangen leidden tot 

diverse aanvragen voor in-companytrainingen. 

In de praktijk...

De BAPO-voorziening heeft de gemoederen 

flink beziggehouden.Met ingang van 1 janu-

ari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de richtlij-

nen van de raad voor de Jaarverslaggeving 

(rJ-richtlijnen) op basis van de regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs voor de onder-

wijsinstellingen in werking getreden. Het is 

daarbij op basis van rJ 271 Personeelsbe-

loningen voor onderwijsinstellingen voorge-

schreven een voorziening te treffen inzake 

toekomstige verplichtingen voortvloeiende 

uit de regeling Bevordering Arbeidspartici-

patie Ouderen (BAPO).

De toepassing hiervan leidde naar het oor-

deel van instellingen in het primair onderwijs 

(PO) en voortgezet onderwijs (VO) alsmede 

de koepelorganisaties PO-raad en VO-raad 

echter tot een voorziening waarvan de om-

vang (te treffen als een eenmalige dotatie ten 

laste van het eigen vermogen) als onevenre-

dig groot werd ervaren en niet leidde tot een 

juiste weergave van de vermogensposities 

van de onderwijsinstellingen. 

De toekomstige BAPO-verplichtingen wor-

den als reëel verondersteld, maar daartegen-

over staat echter een toekomstige, zo goed 

als gegarandeerde, financiering vanuit de 

lumpsumbekostiging. In de lumpsumbekos-

tiging is destijds namelijk rekening gehouden 

met een vergoeding voor de BAPO-regeling. 

De financieel specialisten van VOS/ABB Con-

sulting hebben zich intensief met deze mate-

rie beziggehouden en veelvuldig met het mi-

nisterie van OCW en accountants overlegd 

om tot een goede oplossing te komen. 
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Een brief van het ministerie van OCW van 

18 december 2008 leek helderheid te geven 

over de bepaling van de hoogte van de voor-

ziening BAPO. Hierbij mocht rekening wor-

den gehouden met de toekomstige lump-

sumbekostiging ten behoeve van de BAPO. 

Maar op 28 januari 2009 ging de raad voor 

de Jaarverslaggeving (rJ) niet akkoord met 

dit voorstel, aangezien die dit niet in lijn vond 

met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Eind februari 2009 was er uiteindelijk toch 

echt duidelijkheid: het ministerie van OCW 

zal de regeling Jaarverslag Onderwijs aan-

passen. Hierdoor wordt de toepassing van 

rJ 271 voor wat betreft de BAPO-voorzie-

ning tijdelijk opgeschort voor de verslagjaren 

2008 en 2009. In de tussentijd wordt gezocht 

naar een permanente oplossing voor de jaar-

rekeningen vanaf het verslagjaar 2010.

Team Bestuur en Inrichting

De twaalf adviseurs van het team Bestuur en 

Inrichting richtten zich in het verslagjaar met 

name op allerlei bestuurlijke vraagstukken. 

Het team is samengesteld uit adviseurs die 

zowel op verenigings-, als consultingvlak zeer 

ervaren zijn. De thema’s waarop dit team zich 

richt met haar advisering, zijn onder meer de 

verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, 

bestuurlijke en institutionele fusies, medezeg-

genschap en projectleiderschap binnen allerlei 

bestuurlijke projecten. 

In het verslagjaar is flink geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van een aantal nieuwe producten. 

Zo werd het Zelf Evaluatiekader Goed Bestuur 

geïntroduceerd. Dit is een instrument waarmee 

het functioneren van een bestuur (en het intern 

toezicht) tegen het licht kan worden gehouden. 

Een bijdrage is geleverd aan de realisatie van 

de zogenoemde ‘toolkit’ voor toezichthouders 

in het onderwijs. Dit is een uitgebreid hand-

boek voor het intern toezicht. Andere partijen 

die bij de ontwikkeling van de toolkit waren 

betrokken zijn onder meer de PO-raad, de 

VO-raad, MBO-raad en het Nationaal register 

van Commissarissen en Toezichthouders. De 

toolkit is op 13 mei jongstleden overhandigd 

aan minister ronald Plasterk van OCW. Met 

het Nationaal register van Commissarissen en 

Toezichthouders is tevens een samenwerking 

opgezet voor de werving en selectie van toe-

zichthouders en de verdere professionalisering 

van het interne toezicht. 

In het kader van de meervoudig publieke ver-

antwoording (MPV) zijn enkele pilots gestart. 

De resultaten van deze pilots stonden aan de 

basis voor de verdere procesgang rond MPV. 

Op het gebied van kwaliteitsbeleid en kwa-

liteitszorg is een nieuw aanbod ontwikkeld, 

waaronder trainingen, ondersteuning van leden 

bij het ontwikkelen van strategisch beleid, zelf-

evaluatie, het houden van externe audits, col-

legiale ondersteuning en de ondersteuning van 

(zeer) zwakke scholen.  

Team Leiderschap en Strategie

De elf adviseurs van het team leiderschap en 

Strategie voeren opdrachten uit op het zeer 

brede terrein van strategie. Hieronder vallen 

identiteit en imago van het openbaar onderwijs, 

de ontwikkeling van een strategisch beleid, 

marketing en communicatie, huisvestingsbe-

leid, strategisch HrM en passend onderwijs.

Het belang van marketing en communicatie 

wordt steeds groter in het onderwijsveld. 

De concurrentiestrijd om de leerling wordt  fel-
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ler (een gezond leerlingenaantal is de basis voor 

goed financieel beleid). Ouders maken steeds 

vaker de schoolkeuze op grond van leefstijlen 

en onderwijsconcepten en minder op grond 

van identiteits- en/of religieuze overwegingen. 

Dit betekent dat scholen actief moeten werken 

aan een herkenbaar profiel. Scholen stellen zich 

steeds ondernemender op en werken daardoor  

klantgerichter.  Dit vertaalt zich in een toene-

mende vraag naar ondernemings-, marketing- 

en communicatieplannen voor scholen. Vooral 

voor of na verzelfstandigingsoperaties, waarbij 

de nieuwe organisatie zich krachtig wil profile-

ren, doen veel van dit soort adviesvragen zich 

voor. Maar ook scholen die te maken hebben 

met krimpende leerlingenaantallen vragen om 

hulp. Zo hebben we in een aantal gevallen de 

aanvankelijke krimp van leerlingen weten om te 

zetten naar een groeisituatie. 

Een originele en voordelige manier om binnen 

korte tijd de aantrekkingskracht van een school 

te verbeteren, is een bezoek van een mystery-

guest. Een adviseur van VOS/ABB brengt in 

de rol van ouder anoniem een bezoek aan de 

school, bijvoorbeeld tijdens een open dag, en 

rapporteert zijn bevindingen. Veel scholen en 

besturen hebben in 2008 bezoek gehad van 

een van onze mystery-guests. Op basis van 

de eindrapportages kon een aantal praktische 

verbeteringen worden aangebracht. 

Strategisch leiderschap is een ander onderdeel 

van het werkveld waarvoor het team diverse op-

drachten heeft uitgevoerd. Dreigende arbeids-

omstandigheden- en/of verzuimproblematiek 

werden met succes bestreden. Ook zijn voor 

klanten diverse opdrachten uitgevoerd op het 

gebied van functiewaardering en beloningsbe-

leid en de daarmee samenhangende verander-

processen op een school. Op het gebied van 

interimmanagement zijn diverse opdrachten 

met succes uitgevoerd. Zo heeft een van onze 

adviseurs een in problemen verkerende basis-

school in het zuiden van het land weer tot een 

bloeiende schoolorganisatie gemaakt.  

In de praktijk...

Met een eigen huisvestingsplan staan school-

besturen sterk als het gaat om nieuwbouw, 

aanpassingen en groot onderhoud. Een mooi 

voorbeeld is de bouw van het multifunctionele 

centrum (MFC) Triemen-Westergeest in 

Kollumerland. Drie jaar lang zijn veel betrok-

kenen onder leiding van een van onze consul-

tants intensief bezig geweest met de plannen. 

Op 22 januari jongstleden is de gemeenteraad 

van Kollumerland unaniem akkoord gegaan 

met de realisatie van het MFC.

Met een letterlijk opbouwende kick-off-bij-

eenkomst is in de provincie Groningen de 

nieuwe Stichting Openbaar Primair Onder-

wijs leek, Marum en Grootegast gelanceerd. 

Officieel ging deze Stichting OPO lMG per 

1 januari 2009 van start. De directeuren van 

de 17 betrokken basisscholen kwamen me-

dio november bij elkaar voor een startbijeen-

komst. Daar bleek dat het met de onderlinge 

samenwerking alvast goed zit.

Op de kick-off in Bakkeveen gingen de deel-

nemers niet alleen met elkaar in gesprek over 

de koers van de nieuwe stichting, maar ze 

bouwden ook daadwerkelijk samen iets op. 

Dat werd een 18 meter hoge piramide van 

bamboestokken. De opdrachtgever sprak 

naderhand van een zeer geslaagde bijeen-

komst, mede dankzij de inbreng van de twee 

adviseurs van VOS/ABB Consulting. 
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Team Juridische Dienstverlening en Helpdesk

Het team Juridische Dienstverlening en Help-

desk is inmiddels uitgegroeid tot tien juristen, 

waaronder vijf advocaten, een gecertificeerd 

mediator en twee medewerkers met ervaring in 

de rechterlijke macht. In 2008 hebben de ju-

risten in totaal driehonderd nieuwe opdrachten 

aangenomen en behandeld, naast de lopende 

zaken en de diverse algemeen juridische ad-

viezen aan vaste klanten. Ook heeft het team 

diverse trainingen verzorgd, zowel extern als in 

company. De trainingen betroffen onder meer 

de juridische kant van arbeidsongeschiktheid, 

dossiervorming, sociale zekerheid en het voe-

ren van gesprekken met juridische risico’s.

Het team treedt ook op als achtervang van de 

helpdesk voor de beantwoording van de meer 

juridisch getinte, korte vragen van leden van 

VOS/ABB. De juristen van VOS/ABB commit-

teren zich aan de kwaliteitsstandaard van de 

Nederlandse Orde van Advocaten in de wijze 

waarop zij hun werkzaamheden voor hun 

klanten uitvoeren, van opdrachtbevestiging, 

zaakbehandeling tot afsluiting en archivering. 

Verder bekwamen de advocaten als juridisch 

adviseurs zich op hun kennis en vaardigheden 

volgens het puntensysteem van de permanen-

te educatie van de Orde van Advocaten.

Helpdesk

Bij de helpdesk waren in het verslagjaar vier 

eerstelijnsadviseurs werkzaam. Zij staan 

de leden (en soms ook externe partijen) 

met raad en daad terzijde. In 2008 heeft de 

helpdesk  ruim 13.000 vragen behandeld  

(e-mail plus telefoon) voor het primair en voort-

gezet onderwijs. Een groot deel van deze vra-

gen kwam van openbare PO- en VO-scholen, 

die vanouds bekend zijn met de helpdesk van 

de VOS/ABB. Daarnaast zijn er ook diverse 

vragen behandeld voor klanten van admini-

stratiekantoren (AK’s) en voor leden van de 

PO-raad en VO-raad. De helpdesk heeft over 

diverse actuele onderwerpen gepubliceerd 

op de website en in de nieuwsbrieven van  

VOS/ABB.

De specialistische kennis van de eerstelijns-

adviseurs wordt, zoals uit de vraagsteller blijkt, 

breed gekend. De kwaliteit van de kennis wordt 

elk jaar bijgehouden door permanente educatie 

en kennisdeling. Ook wordt de kennis vergroot 

door scholing op specifieke terreinen. Zo zijn 

in 2008 twee eerstelijnsadviseurs Fuwa-gecer-

tificeerd en behaalde een van de eerstelijns- 

adviseurs zijn bachelor aan de faculteit rech-

ten van de Universiteit leiden.

Verder heeft de kennisdeling tussen de eerste-

lijnsadviseurs en de adviseurs van de VO-raad en 

PO-raad vaste vorm gekregen door zowel perio-

diek als tussentijds met elkaar te overleggen. 

In de praktijk…

Onder de nieuwe zaken waarmee de juristen 

zich in het verslagjaar zagen geconfronteerd, 

bevonden zich enkele spraakmakende dos-

siers. Zoals de ‘Haarlemse zaak’, waarbij te-

leurgestelde ouders met een beroep op de 

vrije schoolkeuze via de rechter probeerden 

hun kind alsnog tot een categoriaal  gymna-

sium toe te laten.  De voorzieningenrechter 

oordeelde overeenkomstig het pleidooi van de 

advocaat van VOS/ABB én in het voordeel van 

de school dat het door de school gehanteerde 

lotingsysteem deugdelijk is. Daarmee werd de 

vordering van de ouders afgewezen. 

Een andere opmerkelijke zaak die in het voor-

gezet onderwijs diende, ging over de onder-

wijstijd. Een van de juristen van VOS/ABB 
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tekende namens een VO-school bezwaar aan 

tegen het besluit van de minister om bekosti-

ging in te houden, omdat de school niet zou 

hebben voldaan aan de wettelijke norm voor 

onderwijstijd. Namens de school werd bepleit 

dat het begrip onderwijstijd in de wet niet hel-

der was geformuleerd en verder dat de telling 

van de uren te wensen overliet. Op verzoek 

van de minister is vervolgens de Commissie 

Onderwijstijd ingesteld. Die commissie advi-

seerde in december 2008 dat de definitie van 

de norm moet worden aangepast en dat de 

norm moet worden vastgesteld op 1000 klok-

uren in de boven- en de onderbouw en op 700 

uren voor het examenjaar. 

Begin 2009 werd bekend dat de minister (des-

ondanks) niet gevoelig is voor de argumenten 

van de school en het besluit handhaaft om be-

kostiging in te houden. De school heeft ervoor 

gekozen om verder te procederen. Het beroep 

bij de bestuursrechter loopt nog 

Een andere kwestie over inhouding van be-

kostiging die in 2008 speelde, betrof de sa-

menwerking tussen VO-scholen met regionale 

opleidingencentra (rOC’s). Het ging daarbij 

om het verstrekken van een op maat gemaakt 

onderwijsprogramma aan leerplichtige asiel-

zoekers nadat de internationale schakelklas 

(ISK) was verdwenen. Met deze samenwer-

king werd een oplossing geboden voor een 

maatschappelijk probleem, namelijk het ver-

zorgen van onderwijs aan minderjarige asiel-

zoekers. Desalniettemin werden de betrok-

ken VO-scholen gekort op hun bekostiging, 

omdat, zo oordeelde uiteindelijk de raad van 

State, het recht op bekostiging alleen bestaat 

als een kind werkelijk schoolgaand is op de 

VO-school en van een VO-programma wordt 

voorzien. Over de uitleg van het daadwer-

kelijk schoolgaand begrip werd door de di-

verse rechtbanken in Nederland verschillend 

gedacht. De uitspraak van de raad van State 

bood duidelijkheid.

rond de zomervakantie werd uit diverse hoe-

ken van het land opvallend vaak een beroep 

op de juristen gedaan om bijstand te verlenen 

in kort gedingen (civiel recht) en voorlopige 

voorzieningen (bestuursrecht) over de toela-

ting van (zorg)leerlingen. Zaken over verwijde-

ring doen zich gedurende het hele schooljaar 

voor.
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Ahmed Marcouch, voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, is 

een groot pleitbezorger van het openbaar onderwijs. Voornaamste reden voor 

zijn enthousiasme: door de algemene toegankelijkheid van dit onderwijs groei-

en leerlingen van jongs af aan naast elkaar op. Heel belangrijk in een samenle-

ving vol diversiteit. Als het aan Marcouch ligt, zou het openbaar onderwijs veel 

nadrukkelijker de concurrentie met het islamitisch onderwijs mogen aangaan, 

bijvoorbeeld door het aanbieden van islamlessen.

Integratie 

start op school

Ahmed Marcouch, voorzitter 

stadsdeel Amsterdam-Slotervaart 

Gáán voor kwaliteit!
In het opbouwen van een rijk en sterk Nederland is onderwijs dé sleutel. 

De samenleving wordt gebouwd door individuen, en daarin is een belang-

rijke rol weggelegd voor het openbaar onderwijs. 

Het zou goed zijn als het openbaar onderwijs haar eigen waarden weer 

in ere herstelt. Ze moet niet blijven hangen in middenmatigheid, maar 

onvoorwaardelijk gáán voor kwaliteit en voor het verheffen van kinderen 

(zeker ook van kinderen die opgroeien in een sociaaleconomische ach-

terstandssituatie). Daarbij moet het openbaar onderwijs buiten de kaders 

durven te denken. Organiseer dus bijvoorbeeld taallessen op de woens-

dagmiddag als je ervan overtuigd bent dat jouw taalzwakke leerlingen dat 

nodig hebben. 

Als het openbaar onderwijs daarin slaagt, zal het over pakweg vijftien 

jaar een heel krachtige positie hebben en horen eenzijdig samengestelde 

scholen en zwakke scholen tot het verleden.
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Ahmed Marcouch draagt het openbaar onderwijs 

aan warm hart toe, omdat het volgens hem de 

enige onderwijsvorm is waar iedereen welkom is. 

“Het openbaar onderwijs is tolerant: elk individu 

mag er zijn. Het is waardevol dat kinderen met 

een verschillende cultuur, religie en achtergrond 

bij elkaar op school zitten. Doordat ze daar samen 

spelen en werken, zijn ze op latere leeftijd in staat 

om Nederland te dragen in al haar diversiteit. Als 

je kinderen niet op jonge leeftijd vertrouwd maakt 

met de diversiteit van onze samenleving, moet je 

op latere leeftijd veel repareren; dan moet je aller-

lei maatregelen treffen om mensen alsnog samen 

te brengen.”

Toegankelijkheid van bijzonder onderwijs

Marcouch wil daarmee overigens beslist niet 

zeggen dat hij tegen het bijzonder onderwijs is. 

Hij vindt het een mooie verworvenheid dat er in 

Nederland ruimte is voor zoveel verschillende 

soorten onderwijs. 

Overigens stelt hij wel vast dat óók het bijzon-

der onderwijs steeds meer een algemeen toe-

gankelijk – lees openbaar – karakter krijgt. Maar 

dat geldt zeker niet voor het gehele bijzonder 

onderwijs. Sommige bijzondere scholen richten 

zich nog steeds op een min of meer homogene 

leerlingengroep. Dat leidt onvermijdelijk tot – on-

gewenste – segregatie. Voor Marcouch is dit een 

belangrijk punt van zorg. “Neem een willekeu-

rige islamitische school, waar de leerlingen niet 

of nauwelijks kinderen met een andere culturele 

of religieuze achtergrond ontmoeten. Ik denk dat 

dat de integratie belemmert.”

Oog voor religieuze identiteit

En om maar gelijk bij het islamitisch onderwijs te 

blijven: Marcouch vindt dat het openbaar onder-

wijs veel nadrukkelijker de concurrentie hiermee 

moet aangaan. Hij heeft de indruk dat veel ou-

ders voor een islamitische school kiezen omdat 

ze zich onvoldoende thuis voelen op de openbare 

school. En hierin ligt dus ook gelijk de oplossing 

besloten: zorg dat islamitische ouders zich wél 

thuis voelen op de openbare school. 

Daar moeten volgens Marcouch zowel de school 

als ouders hun best voor doen. “Ouders moeten 

ervaren dat de school hen erkent in hun bestaan. 

Zij moeten niet het idee hebben dat ze (een deel 

van) hun religieuze identiteit moeten verstoppen 

en dat dat iets is waar niet over gesproken kan 

worden. Dan doen we hen echt tekort. Zeker 

voor islamitische ouders geldt dat hun religieuze 

identiteit belangrijk voor hen is; zij telt heel zwaar. 

De school moet zich dat realiseren en er oog en 

respect voor hebben.”

Intieme band

Ook de communicatie en het contact is een be-

langrijk punt van aandacht. “Tussen de ouders 

en de leerkracht moet een intieme band ont-

staan. We moeten kinderen niet opzadelen met 

een kloof tussen school en thuis. Ouders en leer-

krachten kunnen dat voorkomen door oprechte 

belangstelling en respect voor elkaar te hebben, 

en door continu in gesprek te zijn over de zaken 

die er echt toe doen. Praat dus ook over dingen 

die voor de school misschien heel vanzelfspre-

kend zijn, maar voor islamitische ouders niet. 

Denk aan onderwerpen als samen zwemmen of 

deelnemen aan een schoolkamp. Het is belang-

rijk dat de school het pedagogische belang van 

dit soort zaken uitlegt.” 

Islamlessen

Het aanbieden van islamlessen is volgens  

Marcouch een van de instrumenten om de con-

currentie met het islamitische onderwijs aan te 

gaan. “Natuurlijk leren leerlingen van een open-

bare school wat er zoal te koop is aan identitei-
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ten, religies en culturen. Die kennisoverdracht is 

heel goed, maar ze zou wat mij betreft nog een 

flinke stap verder mogen gaan. Door het aanbie-

den van islamlessen biedt ze kinderen de moge-

lijkheid om zich ook religieus te ontwikkelen.”

Marcouch realiseert zich ter degen hoe gevoelig 

dat ligt. Hij vindt dat echter niet terecht. “Het is 

per wet geregeld dat openbare scholen gods-

dienstlessen moeten faciliteren als daar behoefte 

aan is. We vinden het allemaal heel gewoon dat 

een kind na schooltijd naar muziekles gaat, te-

kenlessen volgt of op dansles zit. Dat laat dus 

zien dat we goed in staat zijn te differentiëren 

en kinderen aan te bieden wat ze nodig hebben. 

Dat geldt ook voor de islamlessen: kijk naar het 

kind en wat het nodig heeft om een dosis zelf-

vertrouwen te ontwikkelen. We kunnen daarbij 

de eigen cultuur en religie als irrelevant afdoen, 

maar daarmee ontken je iets heel belangrijks. 

Het voedt ook – misschien onbewust – het wij/

zij-denken.”

Gekwalificeerde docenten

Wat Marcouch betreft gaan openbare scholen 

dus islamlessen aanbieden. Buiten het normale 

curriculum, bijvoorbeeld op de woensdagmid-

dag. Dat zou wel onder de verantwoordelijk-

heid van de school moeten gebeuren. “Ik vind 

dat kinderen recht hebben op bescherming te-

gen negatieve invloeden, en dat we ze op alle 

gebied het beste moeten geven. Dat begint bij 

excellente leerkrachten. Godsdienstlessen wor-

den dus niet in achterlokaaltjes gegeven door 

beunhazen, maar door goed gekwalificeerde 

mensen. Zij zijn in staat om eenzelfde didactisch 

en pedagogisch klimaat te creëren als tijdens de 

reguliere lessen en zien wellicht ook mogelijkhe-

den om goede verbindingen te maken met het 

reguliere programma. Wat dat betreft vind ik het 

een enorm goede ontwikkeling dat de Kamer nu 

ook middelen beschikbaar heeft gesteld voor het 

aanbieden van ghvo-lessen. Daardoor kun je er 

ook eisen aan stellen.”

Excellente kwaliteit

‘Kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden 

bieden’ is voor Marcouch een belangrijk punt. 

Volgens hem is het openbaar onderwijs er van 

oudsher altijd heel goed in geweest om  de talen-

ten en de potentie van het individuele kind aan 

te boren en te helpen ontwikkelen. Met plezier 

kijkt hij daarbij terug op zijn eigen jeugd, toen 

hij als analfabeet op 10-jarige leeftijd naar Ne-

derland kwam. “De juffen van de vierde montes-

sorischool haalden alles uit de kast om mij Ne-

derlands te leren. Ik heb enorm veel te danken 

aan deze betrokken leerkrachten, die echt passie 

hadden voor hetgeen ze deden. Ik denk dat het 

openbaar onderwijs zichzelf op dit punt weer in 

ere zou moeten herstellen. Het moet onvoorwaar-

delijk gáán voor excellente kwaliteit en voor de 

ontplooiing van het individu. En – heel belangrijk 

– het moet dat veel nadrukkelijker uitdragen!” 

Integratie 

start op school
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VOS/ABB JAArVErSlAG 2007
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 31 december 2008          31 december 2007 

 
ACTIVA

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Inventarissen    -    171.693

Financiële vaste activa 
Deelnemingen    2.301.466    -

Vlottende activa    

Vorderingen

Debiteuren     717.167       695.816 

Overige vorderingen en overlopende activa   530.285     276.412 

      1.247.452     972.228

liquide middelen      2.886.367       3.519.577

TOTAAl      6.435.285       4.663.498

Balans per 31 december 2008
(vóór bestemming van het exploitatiesaldo)

(alle bedragen in euro’s)
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     31 december 2008  31 december 2007 

PASSIVA
    
Eigen vermogen    

Bestemmingsreserves     1.869.423    1.051.152

Onverdeeld exploitatiesaldo  682.043    818.271 

      2.551.466     1.869.423  

  

Voorzieningen

Pensioenverplichtingen    34.588      219.396 

Overige voorzieningen        313.029         531.306 

    347.617     750.702 

Kortlopende schulden

Crediteuren  385.963       288.167 

Schulden aan deelnemingen  2.064.822    -

Belastingen en premies sociale verzekeringen   413.857     295.985 

Overige schulden en overlopende passiva      671.560          1.459.221   

     3.536.202       2.043.373  

TOTAAl    6.435.285     4.663.498

VOS/ABB JAArVErSlAG 2008
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 Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd

 2008 2008 2007  

Baten 

Consultancyopbrengsten   4.870.191  5.222.000  4.676.777   

Contributieopbrengsten   3.723.064   3.671.000  3.595.472  

Subsidieopbrengsten   56.207   52.000  202.918    

Overige opbrengsten  446.706    402.000  488.358    

Totaal baten  9.096.168    9.347.000  8.963.525      

lasten       

Personeelskosten   6.130.505  7.177.000  6.441.764   

Afschrijvingen   116.471   170.000  221.709   

Huisvestingskosten   286.363    380.000  339.318   

Voorlichting/regionalisering   441.372   384.000  415.832   

reis- en verblijfkosten   363.344   303.000  304.572   

Bureaukosten   304.610   350.000  355.941   

Bestuurs- en commissiekosten   131.536   146.000  132.957   

Overige kosten  445.472   265.000  413.159   

Totaal lasten    8.219.673   9.175.000   8.625.252       

Exploitatieresulaat vóór 
bijzondere baten en lasten  876.495   172.000   338.273    

Bijzondere baten en lasten 

Boekwinst verkoop activa   -   -  788.041   

Overige bijzondere baten en lasten  -194.452   -  -308.043  

Totaal bijzondere baten en lasten  -194.452  -  479.998  

       

Exploitatieresultaat na 
bijzondere baten en lasten   682.043    172.000   818.271       

Exploitatierekening over 2008
(alle bedragen in euro’s)
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KASSTrOOMOVErZICHT
(alle bedragen in euro’s)

       2008   2007 

    
Kasstroom uit operationele verenigingsactiviteiten    

Exploitatiesaldo vóór bijzondere baten en lasten       876.495    338.273 

    

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen    116.471     221.709  

Mutatie voorzieningen        -403.085         390.860 

     -286.614     612.569 

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen  -275.224     303.731 

Kortlopende schulden (exclusief banken)  1.492.829    -642.713 

    1.217.605   -338.982  

Totaal        1.807.486   611.860 

Boekwinst verkoop activa

Boekwinst verkoop activa  -   788.041 

Overige bijzondere baten en lasten   -194.452    -308.043 

    194.452   479.998

Kasstroom uit operationele verenigingsactiviteiten    1.613.034   1.091.858

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa   -193.832   -43.974 

Toename financiële vaste activa   -2.301.466   - 

Desinvesteringen materiële vaste activa  249.054   1.118.139 

Totaal     -2.246.244   1.074.165 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie herwaardering materiële vaste activa  -   512.165 

Mutatie herwaarderingsreserve  -    -512.165 

Afname geldmiddelen    -633.210   2.166.023 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari    3.519.577   1.353.554 

Mutatie boekjaar     -633.210   2.166.023 

Stand per 31 december    2.886.367   3.519.577 

 

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht  

bestaan uit de liquide middelen.
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Algemene toelichting

Doel van de vereniging
De vereniging heeft onder andere tot doel de behartiging van de be-
langen van het bestuur en het management van het openbaar en al-
gemeen toegankelijk bijzonder onderwijs. Hiertoe behartigt zij de col-
lectieve en individuele belangen van haar leden en ondersteunt zij haar 
leden bij de vervulling van hun taken. Onder algemeen toegankelijk 
bijzonder onderwijs wordt verstaan onderwijs overeenkomstig de wet-
telijk vastgelegde kenmerken van het openbaar onderwijs. 

Herstructurering
Per 31 december 2008 is door het management van de vereniging een 
herstructurering doorgevoerd. Deze herstructurering heeft betrekking 
op een verzelfstandiging van de afdelingen consultancy en juridisch 
advies. Per 31 december 2008 zijn om die reden door de vereniging de 
navolgende vennootschappen opgericht:
• Stichting VOS/ABB Beheer
• VOS/ABB Holding B.V.
• VOS/ABB Consultancy B.V.
• VOS/ABB Juridisch Advies B.V.

Grondslagen
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op het financieel 
jaarverslag als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van voorgaand 
jaar niet gewijzigd.Het financieel jaarverslag is opgesteld op basis van 
een stelsel van bepaling van vermogen en exploitatiesaldo, hetwelk is 
gebaseerd op verkrijgingsprijzen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen 
Het financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving die erop is gericht het vermogen 
en het exploitatiesaldo getrouw weer te geven. Voor zover niet anders 
is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgeno-
men tegen nominale waarde.Vorderingen, schulden en verplichtingen 
in vreemde valuta worden omgerekend tegen de officiële koers per 
balansdatum. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen 
worden opgenomen in de exploitatierekening. Transacties in vreemde 
valuta gedurende de verslagperiode worden in het financieel jaarver-
slag verwerkt tegen de koers van afwikkeling.

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs 
onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen, 
welke lineair worden berekend, zijn gebaseerd op de verwachte eco-
nomische levensduur van de activa. Eventueel wordt daarbij rekening 
gehouden met een restwaarde. 
Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening gehou-
den met een vermindering van de waarde, indien deze naar verwach-
ting duurzaam is.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en 
 financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. 
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarde-
ringsgrondslagen van dit financieel jaarverslag gehanteerd.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, 
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengst-
waarde. In het algemeen wordt geen invloed van betekenis aanwezig 
geacht wanneer minder dan 20% van de stemgerechtigde aandelen 
wordt gehouden.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening 
houdend met mogelijke oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis 
van een individuele beoordeling van de uitstaande posten.

Voorzieningen
De voorzieningen worden uitsluitend gevormd voor verplichtingen en 
risico’s, welke samenhangen met de verenigingsactiviteiten.

Pensioenverplichtingen
Deze voorziening is gevormd om de indexatie van reeds ingegane en 
slapende pensioenrechten van ex-medewerkers, met een pensioen 
verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, te financieren.

Reorganisatievoorziening
Naar aanleiding van een door het management van de vereniging op-
gesteld reorganisatieplan in oktober 2007 en de in november 2007 
gestarte implementatie van dit reorganisatieplan is door het manage-
ment van de vereniging een begroting opgesteld van de toekomstige 
uitgaven die direct zijn gerelateerd aan de implementatie van dit re-
organisatieplan. Gedurende het verslagjaar 2008 is dit reorganisa-
tieplan uitgewerkt en zijn tevens aanpassingen doorgevoerd in het 
oorspronkelijke reorganisatieplan. Per balansdatum is een betrouw-
bare schatting gemaakt van alle in rechte afdwingbare en feitelijke 
verplichtingen die zullen leiden tot een toekomstige uitstroom van 
middelen naar aanleiding van dit reorganisatieplan en is een reorga-
nisatievoorziening gevormd. Deze reorganisatievoorziening betreft de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om deze verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Dit betreft een voorziening ter egalisatie van geschatte onderhouds-
kosten van het kantorencomplex.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grond-
slagen voor de waardering van activa en passiva; zij worden toege-
rekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden verantwoord in de periode waarin de diensten zijn verricht. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar van oorsprong 
en voor zover deze voorzienbaar zijn.

Baten
Onder contributieopbrengsten en consultancyopbrengsten wordt 
verstaan de in de verslagperiode aan derden in rekening gebrachte 
bedragen voor geleverde diensten, exclusief omzetbelasting.

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden berekend door middel van vaste percen-
tages van de verkrijgingsprijzen respectievelijk bestede kosten op 
basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en 
-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa worden normaliter 
opgenomen onder de afschrijvingen. Boekwinsten en -verliezen bij 
realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden 
in het algemeen onder buitengewone baten en lasten verantwoord. 

lasten
De onder de lasten begrepen kosten worden bepaald op historische ba-
sis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Vaste activa

Materiële vaste activa     
   
Stand per 1 januari 2008    Verbouwing Inventarissen Totaal

Aanschaffingswaarde  - 1.731.936 1.731.936 

Cumulatieve afschrijvingen  -  -1.560.243   -1.560.243

Boekwaarden    - 171.693 171.693

 

Mutaties     
Investeringen 98.886 94.946 193.832  

Aanschaffingswaarde desinvesteringen -98.886 -1.826.882 -1.925.768 

Afschrijvingen  -1.032 -115.439  -116.471 

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen          1.032 1.675.682 1.676.714

Saldo - -171.693 -171.693 

Stand per 31 december 2007 
Aanschaffingswaarde - - -  

Cumulatieve afschrijvingen -  - -

Boekwaarden  - - - 

Afschrijvingspercentages 10%  20% - 33%

Per 31 december 2008 zijn door de vereniging voor een totaalbedrag van circa t 40.000 verplichtingen

aangegaan met betrekking tot investeringen in vaste activa.

Financiële vaste activa
De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld:

Naam, vestigingsplaats Aandeel 

 in geplaatst

 kapitaal in %

Deelneming VOS/ABB Holding B.V., Woerden        100

Deelnemingen     31-12-2008 31-12-2007

Deelneming VOS/ABB Holding B.V.  2.301.466 -

Stand per 1 januari    - 

Investeringen   2.301.466

Stand per 31 december   2.301.466

De deelneming VOS/ABB Holding B.V. heeft betrekking op 180 door Stichting VOS/ABB Beheer uitgegeven

certificaten van aandelen in de vennootschap VOS/ABB Holding B.V. Zowel Stichting VOS/ABB Beheer als

de vereniging kennen eenzelfde governancestructuur waarin dezelfde functionarissen participeren.

Toelichting op de balans per 31 december 2008
(alle bedragen in euro’s)

VOS/ABB JAArVErSlAG 2008
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Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren    31-12-2008  31-12-2007

Debiteuren    727.834 712.262

Afwaardering dubieuze vorderingen    -10.667                  -16.446 

     717.167 695.816 

Overige vorderingen en overlopende activa     
Vooruitbetaalde kosten   266.639 50.326

rekening-courant Stichting VOS/ABB Projecten   163.050 -

rente en bankkosten   37.480 36.447

rekening-courant Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)   25.912 33.780

Te factureren consultancyopbrengsten   16.069 52.503

TNT post, depot frankeermachine   9.755 9.755

Voorschotten personeel   3.453 5.823

rekening-courant Stichting Sociaal Fonds ABB   1.950 534 

Te ontvangen bijdragen arbodiensten   - 70.000

Te ontvangen subsidies   - 5.752

rekening-courant Stichting Geschillencommissie Onderwijs (SGO)   - 622

Overige vorderingen en overlopende activa   5.977               10.870 

    530.285  276.412  

Gedurende het verslagjaar is over het gemiddeld saldo van de rekening-courantverhoudingen geen rente berekend.

liquide middelen     
Kas   843 619

Postbank   2.001  987

ABN-AMrO Bank                                    2.883.523                 3.517.971  

    2.886.367  3.519.577

De liquide middelen staan tot een bedrag van t 72.107 niet ter vrije beschikking. Per 31 december 2008 zijn voor dit bedrag

bankgaranties afgegeven ten behoeve van leveranciers.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves      
Instandhoudingsreserve   1.869.423 1.051.152 

Instandhoudingsreserve

Stand per 1 januari   1.051.152 3.173.592 

Verdeling exploitatiesaldo voorgaande verslagperiode   818.271 -2.122.440 

Stand per 31 december     1.869.423   1.051.152

Onverdeeld exploitatiesaldo     

Stand per 1 januari    818.271 -2.122.440

Verdeling exploitatiesaldo voorgaande verslagperiode

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve   -818.271  2.122.440

Onverdeeld exploitatiesaldo verslagperiode                                    682.043 818.271

Stand per 31 december                                    682.043  818.271 
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Voorzieningen

Pensioenverplichtingen   2008  2007

  

Pensioenvoorziening personeel    34.588 219.396

Pensioensvoorziening personeel

Stand per 1 januari     219.396 220.667

rente verslagperiode    1.330 8.831 

   220.726 229.498 

Afstortingen pensioenverzekeraar      -186.138 -10.102

Stand per 31 december   34.588 219.396

Deze voorziening is gevormd om de indexatie van reeds ingegane en slapende pensioenrechten van ex-medewerkers, met een 

pensioen  verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, te financieren. Gedurende de verslagperiode zijn onderhandelingen gestart 

met de pensioenverzekeraar om betreffende pensioenaanspraken af te storten. Naar verwachting zullen alle verplichtingen uit 

hoofde van deze aanspraken in 2009 definitief worden afgewikkeld.

   

Overige voorzieningen   31-12-2008  31-12-2007

     
Voorziening groot onderhoud gebouwen    - 141.397

reorganisatievoorziening   313.029                      389.909

   313.029 531.306

Voorziening groot onderhoud gebouwen   

Stand per 1 januari   141.397 139.175

Vrijval ten gunste van het exploitatiesaldo    -89.583 2.222

   51.814 141.397

Betaalde kosten uit hoofde van groot onderhoud gebouwen   -39.314 -

Inbreng in VOS/ABB Holding B.V.   -12.500 -

Stand per 31 december   - 141.397

Gedurende de verslagperiode is aan de binnenzijde van het pand groot onderhoud uitgevoerd en hebben verbouwingswerk-
zaamheden plaatsgevonden. Het management van de vereniging verwacht deze werkzaamheden gedurende 2009 af te kun-
nen ronden.
Per balansdatum is door het management van de vereniging op basis van de daartoe opgestelde investeringsbegroting een 
inschatting   gemaakt van de toekomstige verplichting uit hoofde van dit groot onderhoud.

reorganisatievoorziening

Stand per 1 januari   389.909  -

Dotatie ten laste van het exploitatiesaldo    335.633 389.909

   725.542 389.909

Betaalde reorganisatiekosten    -169.362 - 

Vrijval ten gunste van het exploitatiesaldo    -243.151 - 

Stand per 31 december   313.029 389.909

VOS/ABB JAArVErSlAG 2008
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In de afgelopen jaren is de vereniging geconfronteerd met ontwikkelingen die een grote impact hebben op het takenpakket 
en het voortbestaan van de organisatie. Een aantal van deze ontwikkelingen betreft:
• de komst van de VO-raad;
• het komen tot een PO-Raad en
• een bredere bundeling van commissies.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in de afgelopen twee jaar aandacht is besteed aan een nieuwe koers voor de 
vereniging. Deze nieuwe koers is vastgelegd in een visiedocument. Eén van de belangrijke onderdelen van de nieuwe koers 
is de verandering van het karakter van de vereniging: ‘Van belangenbehartiger naar meer commerciële dienstverlener, dich-
ter bij de schoolbesturen’. Een verandering die sinds enkele jaren is ingezet, maar door de externe ontwikkelingen in 2007 
en 2008 in stroomversnelling is geraakt en zowel organisatorische als personele consequenties tot gevolg heeft.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling is in oktober 2007 door het management van de vereniging een reorganisatieplan 
opgesteld, met als invoeringsdatum 1 februari 2008. Het reorganisatieplan vormt een organisatorisch antwoord op de hier-
voor genoemde externe ontwikkelingen en de vertaling van de nieuwe koers van de vereniging. Op 10 oktober 2007 heeft de 
ondernemingsraad van de vereniging een positief advies gegeven ten aanzien van dit reorganisatieplan. Ten aanzien van het 
sociaal statuut, dat deel uitmaakt van het reorganisatieplan, heeft de ondernemingsraad van de vereniging op 7 november 
2007 eveneens een positief advies gegeven. In een bijeenkomst voor alle medewerkers van de vereniging is op 12 novem-
ber 2007 de inhoud van het reorganisatieplan uiteengezet. In de periode hierna heeft het management van de vereniging 
gesprekken gevoerd met personeelsleden voor wie de reorganisatie direct gevolgen zullen hebben.

Naar aanleiding van dit reorganisatieplan is in november 2007 gestart met de implementatie van de reorganisatie en is door 
het management van de vereniging een begroting opgesteld van de toekomstige uitgaven die direct zijn gerelateerd aan de 
implementatie van dit reorganisatieplan. Gedurende de verslagperiode zijn diverse onderdelen van deze begroting afgewik-
keld. Daarnaast zijn als gevolg van de ontwikkelingen in 2008 gedurende de verslagperiode door het management van de 
vereniging aanpassingen verricht aan de vorm en inhoud van het oorspronkelijke reorganisatieplan, welke allen zijn goedge-
keurd door de ondernemingsraad en organisatiebreed zijn gecommuniceerd binnen de vereniging. Per balansdatum is een 
betrouwbare schatting gemaakt van alle in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen die zullen leiden tot een toekom-
stige uitstroom van middelen naar aanleiding van dit reorganisatieplan en is een reorganisatievoorziening gevormd.

Kortlopende schulden

Schulden aan deelnemingen    31-12-2008  31-12-2007

rekening-courant VOS/ABB Holding B.V.   2.064.822 -

Gedurende het verslagjaar is over het gemiddeld saldo van de rekening courantverhouding geen rente berekend.

Belastingen en premies sociale verzekeringen   
Omzetbelasting   175.739 71.389 
loonheffing en sociale lasten   169.867 151.532 
Pensioenen    68.251 73.064
   413.857 295.985
Overige schulden en overlopende passiva     
reservering vakantiegeld en -dagen    345.307 368.859
Afwikkelingskosten verzelfstandiging landelijke Klachtencommissie Onderwijs (lGC/lKC) 160.000 -
Vooruit ontvangen subsidies   69.448 175.146  
Te ontvangen facturen    33.415 176.917
Te betalen overige personeelskosten    23.526 9.897  
Overige schulden en overlopende passiva         21.553        25.201  
Te betalen accountants- en advieskosten     12.000 12.000  
rekening-courant Stichting Geschillencommissie Onderwijs (SGO)  6.311 -
rekening-courant Stichting VOS/ABB Projecten   - 466.540 
 Vooruit ontvangen contributie landelijke Klachtencommissie Onderwijs (lGC/lKC) - 224.661 
     671.560 1.459.221

Gedurende het verslagjaar is over het gemiddeld saldo van de rekening-courantverhoudingen geen rente berekend.
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Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen 
De vereniging huurt 118 m2 kantoorruimte van het kantorencomplex “Middelland I” aan de Polanerbaan 15 te Woerden. De huur-
prijs bedraagt t13.300 per jaar (exclusief servicekosten). De huurovereenkomst is aangegaan tot en met 15 april 2009.

De vereniging huurt 96 m2 kantoorruimte van het kantorencomplex “Middelland I” aan de Polanerbaan 15 te Woerden. De huur-
prijs bedraagt t12.000 per jaar (exclusief servicekosten). De huurovereenkomst is aangegaan tot en met 31 mei 2010.

De vereniging huurt 2.426 m2 kantoorruimte van het kantorencomplex “Middelland I” aan de Polanerbaan 15 te Woerden. De 
huurprijs bedraagt t 190.380 per jaar (exclusief servicekosten ad t 69.056 ). De huurovereenkomst is aangegaan tot en met  
30 september 2012.

Leaseverplichtingen 
De vereniging is ultimo 2008 langlopende leasecontracten aangegaan met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar maar 
korter dan 5 jaar ad t 526.260.

NIET IN DE BAlANS OPGENOMEN ACTIVA EN VErPlICHTINGEN

Baten
   2008 2007 

Overige opbrengsten     

Nieuwsbrieven, brochures en overige uitgaven   120.960 132.039 

rentebaten   115.177 69.637

Bijdragen werkgeversverenigingen    71.285 63.557

Bijdragen samenwerkingsverbanden   69.726 69.625 

Vacatiegelden medewerkers   45.049 38.189  

Verhuur bedrijfsruimte   1.380 2.433 

Bijdragen arbodiensten   - 98.302 

Overige opbrengsten   23.129 14.576 

   446.706 488.358 

lasten

Personeelskosten     

lonen en salarissen   4.236.138 4.399.507 

Sociale lasten   429.567 469.266 

Pensioenlasten   621.637 591.866 

Overige personeelskosten    843.163 981.125 

   6.130.505 6.441.764 

lonen en salarissen     

Brutolonen     4.020.890 4.333.205 

Bijzondere beloningen    182.688 119.267 

Overige lonen en salarissen   54.728 32.206 

    4.258.306 4.484.678 

Ontvangen ziekengelduitkeringen   -22.168  -85.171 

   4.236.138 4.399.507 

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2008 waren gemiddeld 71 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2007: 77).

Toelichting op de exploitatierekening over 2008
(alle bedragen in euro’s)

VOS/ABB JAArVErSlAG 2008
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   2008 2007

Sociale lasten      
Premies sociale verzekeringen   410.256 442.616 

WAO verzekering   8.570 13.420 

Overige sociale lasten   10.741 13.230 

   429.567 469.266 

Pensioenlasten     

 De pensioenlasten zijn verwerkt uit hoofde van een pensioenregeling die is te kwalificeren als een toegezegde-bijdrageregeling.

De pensioenregeling is, krachtens de Pensioenwet, ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Overige personeelskosten    

Kosten ingeleend personeel   571.914 681.039 

Studie- en opleidingskosten    86.248 106.030 

Vaste kostenvergoedingen personeel    62.584 82.138 

Wervingskosten personeel    44.711 32.557 

Teamuitgaven en kosten ondernemingsraad   24.361 29.130 

Kosten salarisverwerking    11.415 13.081 

Verzekeringen   5.932 6.039 

Bijdrage kinderopvang    - 216 

Overige personeelskosten        35.998   30.895 

   843.163 981.125 

Afschrijvingen     

Verbouwing   1.032 54.696 

Inventarissen   115.439 167.013 

   116.471 221.709

Huisvestingskosten     

Huur onroerend goed    281.149 108.564 

Schoonmaakkosten    50.497 50.669 

Bedrijfskantine   16.262 16.867  

Onderhoud onroerend goed   15.643 20.688 

Verzekering onroerend goed    4.265 3.888

Onroerende zaakbelasting    54 3.145

Bijdrage vereniging van eigenaren   -2.231 124.032  

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen    -89.583 2.222 

Overige huisvestingskosten    10.307 9.243 

   286.363 339.318

De bijdrage aan de vereniging van eigenaren heeft betrekking op vergoedingen voor regulier onderhoud,

gas, elektra en water, schoonmaakkosten, beveiligingskosten, verzekeringen en administratiekosten. 
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   2008  2007

Voorlichting/regionalisering    

Nieuwsbrieven, brochures en overige uitgaven   182.630 209.342 

Kosten website   109.494 31.422

Productontwikkeling   37.686 79.941 

reclame en advertenties    32.748 53.727 

representatiekosten    29.927 19.955 

Overige voorlichtingskosten en kosten regionalisering   28.238 23.673

Congressen, seminars en bijeenkomsten    20.649 -2.228 

   441.372 415.832 

reis- en verblijfkosten
Autokosten   279.274 187.489 

Kilometervergoedingen   68.936 107.770 

Overige reis- en verblijfkosten   15.134 9.313 

   363.344 304.572 

Bureaukosten     
Telefoonkosten    85.502 97.693 

Drukwerk    79.996 99.254 

Kosten automatisering    69.493 69.448 

Porti    47.408 67.787 

Kantoorbenodigdheden    18.786 17.643 

reparatie en onderhoud kantoorinventaris    3.425 4.116 

   304.610 355.941 

Bestuurs- en commissiekosten     

Onkostenvergoedingen   97.620 101.935 

Vergaderkosten   24.114 14.509

reis- en verblijfkosten   8.811 16.139 

Overige bestuurs- en commissiekosten   991 374 

   131.536 132.957 

Overige kosten     

Advieskosten    291.717 226.587 

Vakliteratuur   52.532 64.103 

Accountantskosten    37.935 66.237 

Verzekeringen    36.706 41.357 

rentelasten en bankkosten   21.221 12.615 

Overige uitgaven   5.361 2.260 

   445.472 413.159 

VOS/ABB JAArVErSlAG 2008
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Bijzondere baten en lasten

Boekwinst verkoop activa   2008  2007 

Vrijval bruto herwaardering   - 512.165 

Boekwinst verkoop pand   -      275.876 

   - 788.041

Overige bijzondere baten en lasten    

Exploitatiesaldi subsidieprojecten Ministerie van OC&W   101.000 82.022 

Dotatie reorganisatievoorziening    -92.482  -389.909 

Niet aftrekbare voorheffing omzetbelasting (pro rata) 2005  2008  -119.961 - 

Bijdrage verzelfstandiging landelijke Klachtencommissie Onderwijs (lGC/lKC)  -96.355 - 

Overige bijzondere baten en lasten           13.346        -156 

   -194.452  -308.043 

Onder de post exploitatiesaldi subsidieprojecten Ministerie van OC&W is in 2006 het cumulatief negatieve  exploitatiesaldo van 
het project WSNS+ (Weer Samen Naar School) 2002 - 2006 van circa t 2.500.000 verwerkt. Als gevolg van een laatste uitbetaling 

door het Ministerie van OC&W van t 275.000 is in 2007 en 2008 een positief exploitatiesaldo inzake  subsidieprojecten Ministerie 

van OC&W ontstaan.

Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de bestemming van het exploitatiesaldo
In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de bestemming 
van het jaarlijkse exploitatiesaldo.

Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo
Door de directie wordt, met goedkeuring van de raad van Toezicht, aan de Algemene Vergadering voorgesteld het exploitatiesaldo 
over 2008 ad t 682.043 gedeeltelijk toe te voegen aan een bestemmingsreserve Imagocampagne Openbaar Onderwijs, namelijk een 
bedrag van t 100.000 en het overige deel ad t 582.043 aan de bestemmingsreserve Instandhoudingreserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gedurende de periode januari tot en met maart 2009 is door het management van VOS/ABB Holding B.V. actief gezocht naar een 
fusiepartner voor de afdelingen consultancy en juridisch advies teneinde de activiteiten van deze afdelingen te versterken. Deze 
inspanningen hebben ertoe geleid dat op 25 maart 2009 tezamen met een derde een intentieovereenkomst is getekend.

In deze intentieovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat de vennootschappen VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/ABB Juri-
disch Advies B.V., waarin de activiteiten van de afdelingen consultancy en juridisch advies zijn ondergebracht, per 1 juli 2009 zullen 
worden overgedragen, mits partijen volledige overeenstemming hebben bereikt omtrent de voorwaarden en condities waaronder 
deze transactie zal plaatsvinden.

Op het moment van overdracht zal het gezamenlijke personeelsbestand van beide vennootschappen bestaan uit 34 werknemers op 
basis van een volledig dienstverband (fte). Omtrent de met deze werknemers getroffen personeelsbeloningen in de vorm van uitkerin-
gen na afloop van het dienstverband zullen tussen partijen nog nadere afspraken worden gemaakt. 
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Bestuur openbaar lichaam op basis van WGR
Instelling voor Openbaar Speciaal Basisonderwijs, Tiel
Stichting De Lingeborgh, Geldermalsen
Instelling voor SBO de Delta, Appingedam, emmen
Openbaar Lichaam SG OVO Emmen e.o., Emmen
Openbaar Lichaam VO in Samenwerkingsverband, 
Waddinxveen

Bestuur stichting samenwerkingsschool
Samenwerkingsstichting voor VO Uden, Uden
Stichting Samenwerkingsschool De Overlaat, Waalwijk
Stichting samenwerkingsschool Praktijkonderwijs, Winterswijk

Bestuurscommissie (art. 83 Gmw)
Bcie Openbaar Primair Onderwijs Breda, Breda
Bcie Openbaar Onderwijs Werkendam, Sleeuwijk
Bcie OBO Boarnsterhim (BoBoB), Grou
Proloog, Leeuwarden
Bestuurscommissie SBS Dûbelspan, Boazum
De Gearhing, Bolsward
Bestuurscommissie Master Frankeskoalle, Earnwald
Bcie Openbaar Basisonderwijs Ameland, Ballum
Bestuurscommissie OBO Zaltbommel, Zaltbommel
Bestuurscommissie OVO te Epe (BCVO), Epe
Bestuurscommissie VO Lochem en Borculo, Lochum
Bestuurscommissie Pallas Athene College, Ede
Bcie Openbaar Primair Onderwijs Lochem, Lochum
Bestuurscommissie RSg Ter Apel, Ter Apel
Bestuurscommissie OVO Hoogezand-Sappemeer, Hoogezand
Bestuurscommissie Winkler Prins, Veendam
Bcie Openbaar Onderwijs Weert, Weert
Gemeentelijke SG Schagen, Schagen
Bcie Speciaal Onderwijs (BSO) Hoorn, Hoorn
Bcie Openbaar PO Stadsdeel Amsterdam-Noord, Amsterdam
Meerwerf Basisscholen Den Helder, Den Helder
Bestuurscommissie OPSO-Purmerend, Purmerend
Bestuurscommissie Openbaar PO Alkmaar, Alkmaar
Bcie  Openbaar VO Hoorn en omstreken, Hoorn
Bestuur Amstelveen College, Amstelveen
Bcie Openbaar Onderwijs Haaksbergen, Haaksbergen
Bcie Openbaar Basisonderwijs Kampen, Kampen
Bcie Openbaar Onderwijs Houten, Houten
Bcie Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede, Wijk bij 
Duurstede
Bcie Openbaar VO Nieuwegein, Nieuwegein
Federatie Openbaar Onderwijs Reimerswaal (FOOR), Bergen 
op Zoom
Plateau Openbaar Onderwijs Assen, Assen
Bcie Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn, Borger
Bcie Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen, Hoogeveen
Bcie Gemeentelijke SG voor VO te Middelharnis, Middelharnis
Bcie Openbaar V.O. Schoonhoven, Schoonhoven
Bcie Openbaar Basisonderwijs Leiderdorp, Leiderdorp
Bcie Openbaar Onderwijs Vianen, Vianen
Bestuur Openbaar Onderwijs Voorschoten, Voorschoten
Bestuurscommissie Grotius College, Delft
Bcie Openbare Brede Scholengemeenschap Leiden, Leiden

Integraal bestuur B&W
B en W van Aalburg, Wijk en Aalburg
B en W van Gilze en Rijen, Rijen
B en W van Drimmelen, Made
B en W van Lelystad, Lelystad
B en W van Ameland, Hollum
B en W van Bolsward, Bolsward
B en W van Harlingen, Harlingen
B en W van Littenseradiel, Leeuwarden
B en W van Sneek, Sneek

B en W van Terschelling, Terschelling West
B en W van Vlieland, Vlieland
B en W van Wûnseradiel, Witmarsum
B en W van Hoogezand Sappemeer, Hoogezand
B en W van Vlagtwedde, Sellingen
B en W van Groningen, dienst OCSW, Groningen
B en W van Eijsden, Eijsden
B en W van Texel, Den Burg
B en W van Hengelo, Hengelo
B en W van Veenendaal, Veenendaal
B en W van Zeist, Zeist
B en W van Breukelen, Breukelen
B en W van Borsele, Heinkenszand
B en W van Tholen, Tholen
B en W van Aa en Hunze, directie OBO, gieten
B en W van Westerveld, Havelte
B en W van Emmen, Emmen
B en W van Noordenveld, Roden
B en W van De Wolden, Zuidwolde
B en W van Assen, Assen
B en W van Alblasserdam, Alblasserdam
B en W van Hardinxveld-giessendam, Hardinxveld-
Giessendam
gemeente Hendrik Ido Ambacht, Hendrik Ido Ambacht
B en W van Leiden, Leiden
B en W van Oud-Beijerland, Oud-Beijerland
B en W van Sliedrecht, Sliedrecht
B en W van Wassenaar, Wassenaar

Openbare rechtspersoon
Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG), Goirle
Bestuur openbaar onderwijs PlatOO, Helmond
Reflexis OBO, Ter Borg
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Zwolle
Regionaal OVO Kampen-Dronten, Kampen
Archipel Scholen, Vlissingen
De Open Basis, Terneuzen
Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, Oegstgeest

Samenwerkingsbestuur
Stichting SKOPOS, Schijndel
Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO), eindhoven
SCALA, Drunen
Delta-onderwijs, Oosterhout
Samenwerkingsst. SG VO Noordoostpolder en, Emmeloord
Stichting Gewoon Anders, Almere
Stichting Samenwerkingsbestuur Zeewolde, Zeewolde
Onderwijsgroep Primus, Joure
Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs, Huissen
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), Groesbeek
Alliantie VO Nijmegen e/h Land van Maas en Waal, Nijmegen
Stichting Samenwerkingsbestuur PO Maas en Waal, Horssen
Stg. de Onderwijsspecialisten/Het Onderwijshuis, Arnhem
Stichting Primair Onderwijs Rijnwaarden, Pannerdam
Stisamo, Elst
Stichting Oeverwal, Beuningen
Quadraam Gelderse Onderwijs Groep, Duiven
Conexus, Nijmegen
Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje, groningen
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Sittard
Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Roermond
Stichting Jong Leren, Maastricht
Stichting Prisma, Panningen
Stichting VO Parkstad Limburg, Heerlen
Stichting Primair onderwijs Venray (SPOV), Venray
Dynamiek Scholengroep, Horst
Stichting Swalm en Roer, Roermond
Onderwijsstichting MOVARE, Kerkrade

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), Venlo
Onderwijsstichting Zelfstandige gymnasia, Haarlem
Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem
Stichting Basisonderwijs gooi en eemland, Huizen
Stichting Schooltij, Den Burg
Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs ROCvA, 
Amsterdam
St. Samenwerking VO in de regio Steenwijk, Assen
Stichting Lek en IJssel, IJsselstein
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout
Stichting RK- en OPO “Panta Rhei”, Voorburg

Stichting algemeen bijzonder onderwijs
Stichting Strabrecht College, Geldrop
Stichting VO Gemert en Omstreken, Gemert
Stichting De Eindhovense School, Eindhoven
Samenwerkingsstichting ROC West Brabant, Etten-Leur
Stichting gabriël, Den Bosch
Stichting Prodas, Asten
Stichting SWV WSNS Vught e.o., Vught
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, Eindhoven
Stichting Signum, Rosmalen
Rutger van Herpenstichting, Boekel
Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad, Lelystad
Stichting De Korenburg, Winterswijk
Stichting Praktijkonderwijs Regio Nijmegen (PRO), Nijmegen
Stichting Carmelcollege, Hengelo
Stichting Onderwijsgemeenschap “De Hoeve”, Hoevelaken
Bestuur Dollard College, Groningen
ROC Noorderpoortcollege,Groningen
Renn4, Groningen
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland, Beverwijk
Esprit Onderwijsstichting, Amsterdam
Stichting Scholen aan Zee, Den Helder
Stichting voor VO Amstelveen, Amstelveen
Stichting Purmerendse SG, Purmerend
Stichting voor grafische en communicatie, Amsterdam
Stichting Altra, Amsterdam
Stichting Freinetschool Heiloo, Castricum
SeIN Stichting epilepsie Instellingen Nederland, Cruquius
Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer e.o, Deventer
Edudelta Onderwijsgroep, Goes
Stichting Respont, Middelburg
Stichting ROC voor Educatie en Beroepsonderwijs, Rotterdam
LMC Voortgezet Onderwijs, Rotterdam
Stichting VO voor Sliedrecht e.o., Sliedrecht
Stichting STC-group, Rotterdam
Stichting grafisch Lyceum Rotterdam, Rotterdam
Lentiz Onderwijsgroep, Vlaardingen
Koninklijke Auris Groep, Gouda
Stichting voor praktijkonderwijs-OPDC, Dordrecht
Stichting Het Rijnlands Lyceum, Wassenaar

Stichting openbaar onderwijs
Stichting  RSG t Rijks, Bergen op Zoom
Stichting LeerSaam, Etten-Leur
Stichting ATO ‘s Hertogenbosch e.o., Rosmalen
Stichting Stedelijk College Eindhoven (SSCE), Eindhoven
SOVOR, Roosendaal
RBOB De Kempen, Veldhoven
St. Openbare Basisscholen Helmond, p/a OCgH, Helmond
Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG), Veghel
Stichting Openbaar VO Oss, Oss
Stichting Openbaar onderwijs Jan van Brabant, Helmond
Stichting Openbaar Onderwijs Gemeente Woudrichem, 
Woudrichem
Stichting Openbaar Onderwijs A-73, Cuijk
Stichting BRAVOO Brabants Verenigd Openbaar, Kaatsheuvel

1. Ledenlijst | 31 december 2008
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Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, 
Roosendaal
Stichting Opmaat (Openb.Basisond. Midden Brabant), Tilburg
Stichting OVO Tilburg, Tilburg
Almeerse Scholen Groep, Almere
Spilbasisscholen - Openb. BasisOnderwijs Dronten, Dronten
St.voor Openb.Basisonderwijs Noord-oostpolder, Emmeloord
Stichting Singelland - OVO, Drachten
Stichting OPO Tytsjerksteradiel, Drachten
St. Radius openbaar onderwijs Franekeradeel, Franeker
Comperio - scholen voor OPO in de Stellingwerven, 
Oldeberkoop
Stichting PRIMO Opsterland, Beetsterzwaag
Stichting OPO Smallingerland, Drachten
Stichting RSG Magister Alvinus, Sneek
Stichting openbaar VO Noordwest-Friesland, Harlingen
ROOBOL, Buitenpost
Stichting Openbare Scholen groep Sevenwolden, Heerenveen
Stichting OVO Ooststellingwerf, Oosterwolde
Stichting ZML Onderwijs Noordwest Friesland, Leeuwarden
Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis, Heerenveen
Onderwijsgroep Fier, Stiens
Stichting Leerplein055, Apeldoorn
Stichting voor OVO Scholengroep Cambium, Zaltbommel
Stichting Orchidee Scholengroep, Zutphen
BasisBuren, Buren
Proominent (vh Stichting OPO Ede), Ede
Scholengroep Veluwezoom, Stichting, De Steeg
Stichting OPO Winterswijk, Winterswijk
Archipel Primair (vh Stichting Archipel), Zutphen
Stichting OVO Wageningen en Omstreken, Wageningen
De Basis, Stichting voor OPO Arnhem, Arnhem
Stichting RSg Slingerbos/Levant, Harderwijk
St. Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs, Apeldoorn
Stichting Openbaar Basisonderwijs Tiel, Tiel
Stichting voor Openbaar VO Tiel, Tiel
Stichting COPO, Tiel
Stichting COVO, Culemborg
Stichting PROO Noord Veluwe, Harderwijk
Stichting IJsselgraaf, Doetinchem
Stichting OPONOA, Borculo
Stichting Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief, Barneveld
Stichting POOL (Prim. Openb. Ond. De Liemers), Duiven
Stichting Fluvium, Geldermalsum
Stichting OPO Epe, Epe
STROOMM Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs, 
Kerkdriel
Stichting Onderwijsgroep Spoenk, Opheusden
Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn, Zuidhorn
Schoolbestuur Lauwers & Eems, Warffum
Stichting Ommelander College, Appingedam
Stichting voor Openbaar Onderwijs Marenland, Loppersum
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, Winschoten
Stichting OPO Slochteren (OPOS), Slochteren
Stichting OPO Menterwolde, Stadskanaal en Veendam, 
Stadskanaal
Stichting OPO Grootegast Leek Marum, Leek
Stichting Openbaar Onderwijs Baasis, Vries
Stichting ProoSes, Sittard
Stichting Akkoord! primair onderwijs, Venlo
Stichting RSG Enkhuizen, Enkhuizen
Stichting OVO Zaanstad, Zaandam
Stichting Openbaar Onderwijs Primair, Diemen
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlem, Haarlem
St. Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer, Hoofddorp
Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum, Hilversum
Stichting Talent, OBO Hoorn, Hoorn NH
Stichting OVO Noord-Holland-Noord, Alkmaar

Stichting Zaan Primair, Zaandam
Openbare Stichting SG Reigersbos, Amsterdam
Stichting Sirius, Amsterdam Zuidoost
Stichting Primair voor OBO gooi-Zuid en, Hilversum
Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost, 
Lutjebroek
Intergem. St. Openbaar Basisonderwijs (ISOB), Castricum
Stichting gemeentelijk gymnasium Hilversum, Hilversum
WOWON, stichting voor openbaar onderwijs, Wognum
Stichting SPOOR, Purmerend
Stichting Regionaal Openbaar BO Surplus, Schagen
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond, IJmuiden
Stichting Spinoza lyceum, Amsterdam
Stichting Orion, speciaal in onderwijs. Amsterdam
Stichting Openbaar Primair Onderwijs, Haarlem
Stichting voor OPO De Blauwe Loper, Heerhogowaard
Stichting voor OBO Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Stichting AURO (Aalsmeer,Uithoorn,De Ronde Venen), 
Amsterdam
Stichting OPO AmstelWijs, Amstelveen
Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor, Amsterdam
Samen tussen Amstel & IJ - St.OPO Watergraafsmeer, 
Amsterdam
Stichting Openbaar Primair Onderwijs a/d Amstel, Amsterdam
Stichting Burg. Harmsmaschool, School voor OVO, gorredijk
Stichting Openbaar VO ‘De Waerdenborch’, Holten
Stichting Openbaar PO Almelo, Almelo
Stichting OSG Erasmus, Almelo
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer, Deventer
Stichting OPO Hof van Twente, goor
Stichting ROOS, Rijssen
Stichting De Mare, Olst
Stichting OP KOP, Giethoorn
Stichting Scholengroep Primato, Hengelo
NUOVO -St. OVO Utrecht, Utrecht
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leusden, Leusden
Stichting Robijn, Nieuwegein
St. Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO), Utrecht
Stichting Minkema College voor OVO Woerden e.o., Woerden
Stichting Meerkring, Openbaar Primair Onderwijs, Amersfoort
Onderwijsgroep Amersfoort, Amersfoort
Stichting PPO de Link, Rhenen
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, Zeist
Stichting PriMA, Abcoude
Stichting OSB De Regenboog, Breukelen
Stichting Scheldemond College, Vlissingen
Stichting OPO Nobego, Wilhelminadorp
St. OPO Sluis -  Escaldascholen, Oostburg
Stichting OVO Walcheren, Middelburg
Facetscholen, voor openbaar onderwijs, Kapelle
Stichting OVO Zeeuws Vlaanderen, Terneuzen
Stichting Scholengroep Noord- en Midden Zeeland, Goes
OBASE, Zierikzee
Stichting NAMS (Niet apart maar Samen), Bergen op Zoom
Stichting Openbaar Basis Onderwijs Midden Drenthe, Beilen
St.Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe, Assen
Stichting OVO Coevorden e.o., Coevorden
Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, Meppel
Stichting Openbaar VO te Hoogeveen, Hoogeveen
Stichting Promes, Meppel
Onderwijsstichting Arcade, Harderberg
Stichting OPO Albrandswaard (SOPOA), Poortugaal 
Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht, Dordrecht
Stichting openbaar PO Dordrecht (OPOD), Dordrecht
De Haagse Scholen, Den Haag
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, Barendrecht
Stichting BOOR, Rotterdam
Stichting PRIMO Schiedam, Schiedam

Stichting OVO Willem de Zwijger College, Papendrecht
Stichting Scala College, Alphen a/d Rijn
Stichting Openbaar Onderwijs Westland, Naaldwijk
Stichting OPOCK (Capelle a/d IJssel en Krimpen, Capelle 
a/d IJssel
Stichting Stedelijk VO Zoetermeer, Zoetermeer
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs, Noordwijk
Stichting OPOZ, Zoetermeer
St. voor Openbaar Ver. Onderwijs in Gorinchem, Gorinchem
Stichting OBO Duin- en Bollenstreek (OBODB), Voorhout
Stichting Onderwijs Primair, Bergambacht
Stichting ACIS, Mijnsheerenland
Stichting OPO regio Alphen a/d Rijn (SOPORA), Alphen a/d 
Rijn
Librijn, Delft
Scholengroep Holland - Stichting voor OPO, Nieuwerker a/d 
IJssel
Stichting OPO goeree-Overflakkee (SOPOgO), Oude Tonge
Stichting Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht
Stichting Openbaar VO Gouda (StOVOG), Gouda
Stichting Klasse, Reeuwijk
Stichting Openbaar Basisonderwijs Papendrecht, 
Papendrecht
Stichting Wijzer, Vlaardingen
Onderwijsgroep Galilei, Spijkenisse
Onderwijsgroep Primo Hellevoetsluis, Hellevoetsluis
SOVOS, Schiedam
St. Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen, Vlaardingen
Stg. OPO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden O2A5, Arkel
Stichting 3 Primair, Zwijndrecht
Stichting Prokind Scholengroep, Spijkenisse

Vereniging algemeen bijzonder onderwijs
Dep. Oss van de Mij. tot Nut v/h Algemeen, Oss
Alg. Ver. voor Beroeps- en ander VO in Heerenveen, 
Heerenveen
VCBO Kollumerland, Kollum
Annie M.g. Schmidt, Reg. SWV en Ortho.ond. inst., Hilversum
Vereniging Haagse Nutsscholen, Den Haag
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Financiën

Directie
Theo Hooghiemstra
(algemeen directeur/  

bestuurder)
Marc Otto

(directeur bedrijfsvoering)

Team bestuur 
en inrichting

Joop Vlaanderen
(teammanager)

Team bedrijfsvoering

Geke lexmond
(teammanager)

Team leiderschap 
en strategie

Geke lexmond
(teammanager a.i.)

Team juridische dienst- 
verlening en helpdesk

Sandra Geerdink
(teammanager)

Interne 
Zaken
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Communicatie  
& marketing

Personeels-
zaken
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3. Kerngegevens leden VOS/ABB | 2008
  
 Besturen Scholen Leerlingen*
Totaal aantal leden 344  2.818  865.799 
PO 212  2.562  528.837  
VO 110  256  336.962 
PO & VO 22  

Schoolsoorten
BO  2.345  493.197 
SBO  103  13.999 
VO  256  336.962 
WEC (SO+VO)  69  12.453 
WECSO  33  6.036 
WECVO  12 3.152 

 
Bestuursvormen
Bestuur openbaar lichaam op basis van de WGr 5  5  6.234 
Bestuur stichting samenwerkingsschool 3  3 3.645 
Bestuurscommissie  41  210  66.085 
Integraal bestuur B&W 36  245  61.664 
Openbare rechtspersoon 8 93  24.361 
Samenwerkingsbestuur 38  265  133.977 
Stichting algemeen bijzonder onderwijs 39  111 71.856 
Stichting openbaar onderwijs 169  1.878  500.084 
Vereniging algemeen bijzonder onderwijs 5 20 3.945 

*gebaseerd op peildatum: 1 oktober 2008   

Toelichting bij de kerngegevens

Het leerlingenaantal is in 2008 nagenoeg gelijk gebleven. In absolute getallen is een kleine 
daling te zien van het aantal aangesloten besturen, van 354 naar 344. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een aantal 
gemeenten, waarbij het Openbaar Onderwijs in een regio wordt ondergebracht in één nieuw 
zelfstandig bestuur. Daarnaast mochten wij een aantal samenwerkingsbesturen en besturen 
in het Algemeen Bijzonder Onderwijs welkom heten als nieuwe leden. 
De aantallen leerlingen in het overzicht van Kerngegevens 2009  zijn gebaseerd op de CFI-
telling van 1 oktober 2008; alle overige gegevens zijn ontleend aan ons ledenbestand per 
1 maart 2009.








