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Theo Hooghiemstra directeur VOS/ABB 
 
Theo Hooghiemstra (36) is per 1 februari 2008 benoemd tot 
directeur/bestuurder van VOS/ABB. Hij volgt directeur Gert Loomeijer op, die 
op die datum vertrekt. 
 
Hooghiemstra heeft veel ervaring als manager en bestuurder in zowel de profit- als 
de non-profitsector. Na het Lyceum in Drachten studeerde hij Bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgde de postdoctorale opleiding Management 
Consultancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna werkte hij als consultant 
en interim manager bij Ernst & Young.   
 
In 2001 maakte hij de overstap naar de Boertiengroep. Hier werkte hij 
achtereenvolgens als senior consultant/interim manager en als manager van de 
adviesgroepen Organisatieontwikkeling en Human Talent. In 2003 werd hij lid van de 
Groepsdirectie en kreeg hij de eindverantwoordelijkheid voor het 
organisatieadviesbedrijf van de Boertiengroep.  
 
Sinds 2005 is Hooghiemstra werkzaam als directeur bij de Christelijke Hogeschool 
Nederland. Naast de directievoering over het Instituut Service Management, de 
contractenpoot van de hogeschool, werd hij in 2006 benoemd tot directeur 
International Affairs. In deze functie heeft hij nu de verantwoordelijkheid voor 
internationale zaken, die onderdeel uit maken van het internationaliseringsbeleid van 
de onderwijsinstelling. 
 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl  
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Bestuursleden sectororganisatie gezocht 
 
VOS/ABB en de collega-organisaties zijn op zoek naar kandidaat-
bestuursleden voor de Sectororganisatie Primair Onderwijs (PO).  
 
De Sectororganisatie PO wordt op 22 januari 2008 opgericht. De Stuurgroep van 
VOS/ABB en collega-organisaties heeft tot taak een voordracht te doen voor een 
eerste bestuur van de sectororganisatie. Er wordt gezocht naar kandidaten die voor 
een periode van een jaar in teamverband willen werken aan de Sectororganisatie 
PO. 
 
Er is met name behoefte aan kandidaten met voldoende financieel-economische 
kennis en ervaring en kandidaten die kennis en ervaring hebben op het gebied van 
de CAO PO. 
 
Interesse? Klik op de advertentie in de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl.  
 
Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl  
 
 
Verzelfstandiging is positieve ontwikkeling 
 
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is een zeer goede zaak. Dat 
heeft het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB onlangs 
benadrukt in een gesprek met de Vaste Kamercommissie voor OCW. 
Aanleiding voor dat gesprek was een kritische brief van het Contactcentrum 
Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO). 
 
Het CBOO constateert dat er een zeer sterke verschuiving is opgetreden van de 
integrale bestuursvorm naar de stichting openbaar onderwijs. Bij die stichtingen 
wordt in een aantal gevallen het raad-van-toezichtmodel ingevoerd. Het CBOO 
vraagt zich af of er door die ontwikkelingen nog wel gesproken kan worden over 
openbaar onderwijs. 
 
VOS/ABB heeft in het gesprek met de Kamercommissie aangegeven dat gemeenten 
zelf bepalen of ze al dan niet het openbaar onderwijs willen verzelfstandigen. 'De 
wetgever heeft dat nadrukkelijk mogelijk gemaakt. VOS/ABB staat zeer positief 
tegenover de verzelfstandiging. Het is een zeer goede ontwikkeling dat een 
verzelfstandigd bestuur zich volledig kan concentreren op het belang van het 
openbaar onderwijs', aldus senior beleidsmedewerker Klaas te Bos van het ECOO. 
 
Een positief gevolg is mede dat in toenemende mate juist door dat eigen bestuur 
meer ruimte is ontstaan om zich te profileren als openbaar onderwijs en meer 
aandacht te besteden aan de identiteit van het openbaar bestuur.  
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Samenwerkingsbestuur 
Het CBOO kwalificeert het samenwerkingsbestuur als een 'noodconstructie'. In een 
aantal gevallen zou de bijzondere partner weigeren het openbaar onderwijs een 
volwaardige positie te gunnen en geen rekening willen houden met de identiteit van 
het openbaar onderwijs. 
 
Het ECOO van VOS/ABB heeft in het gesprek beklemtoond dat het 
samenwerkingsbestuur voor het openbaar onderwijs een volwaardige bestuursvorm 
is. 'Bij de overdracht van het openbaar onderwijs aan het samenwerkingsbestuur is 
het aan het gemeentebestuur om de positie van het openbaar onderwijs goed te 
borgen', aldus Te Bos. 
 
Hij vervolgt: 'De MR en de GMR hebben bovendien sinds 1 januari 2007 een 
instemmingsrecht voor de bestuurlijke fusie of overdracht. De praktijk laat bovendien 
zien dat in veel gevallen vanwege het feit dat verschillende denominaties onder één 
bestuur verenigd zijn, de aandacht voor en discussie over de identiteit van die 
verschillende richtingen juist groeit.'  
 
Ouders en personeel 
De decentralisatie van het onderwijsbeleid heeft in de praktijk alleen vrijheid gebracht 
voor bestuurders en toezichthouders, aldus het CBOO. Het onderwijspersoneel en 
ouders zouden er bekaaid af komen en steeds meer ruimte moeten inleveren door 
een overmatige regelzucht van bestuurders en managers.  
 
VOS/ABB herkent zich niet in dit sterk overdreven beeld. 'De aanduiding 'nieuwe 
schoolstrijd', zoals je die tegenwoordig vaak hoort, doet dan ook geen recht aan de 
realiteit', aldus Te Bos. 'Dat laat onverlet dat het ECOO van VOS/ABB het verstandig 
en wenselijk vindt expliciet aandacht te besteden aan de positie van ouders en 
personeel. Gelet op vele ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals 
schaalvergroting en autonomie, is het goed die positie te herijken.'  
 
Bovenstaande onderwerpen komen terug bij de behandeling van het wetsvoorstel 
'Goed onderwijs en goed onderwijsbestuur', dat de regering naar verwachting begin 
2008 bij de Tweede Kamer zal indienen. VOS/ABB zal dan wederom haar visie over 
de positie van het openbaar onderwijs nadrukkelijk onder de aandacht van de politici 
brengen.  
 
Ten slotte is in het gesprek met de Kamerleden van de gelegenheid gebruikgemaakt 
om hen er nogmaals te attenderen op het belang van de verlenging van de 
zogenoemde bruidsschatregeling, de integrale bekostiging van het godsdienst- en 
humanistisch vormingsonderwijs op de openbare scholen en het versterken van de 
positie van de stichting openbaar onderwijs bij het mogelijk stichten van nieuwe 
openbare scholen. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl 
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Kernthema ECOO: imago, religie, GO! 
 
Het tweede Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) 
besteedt aandacht aan de imagocampagne van Leerplein055 in Apeldoorn. Het 
kernthema is verstuurd aan alle openbare scholen en besturen die lid zijn van 
VOS/ABB. 
 
Algemeen directeur Otto Meulenbeek van het bestuur Leerplein055 voor openbaar 
primair onderwijs in de gemeente Apeldoorn was de negatieve publiciteit en de 
dalende leerlingenaantallen die daarmee samenhingen zat: 'We hebben gezegd: 
daar houden we mee op! We vertellen wat we willen bereiken. Kortom: dat we het 
goed doen!' 
 
In het tweede Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs staat ook een 
interview met oud-lijsttrekker Kars Veling van de ChristenUnie, die nu voorzitter is 
van de algemene directie van de openbare Johan de Witt Scholengroep in Den 
Haag. Hij voelt zich als orthodox christen thuis in het openbaar onderwijs: 'Een sterke 
levensovertuiging dwingt mij niet om mijzelf te isoleren', aldus Veling. 
 
Rector Peter Wind van het openbare Leidsche Rijn College in Utrecht vertelt over de 
ruimte die zijn school geeft aan religie. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het 
Commissie Gelijke Behandeling. Die oordeelde dat de school zich niet schuldig heeft 
gemaakt aan verboden onderscheid op grond van godsdienst bij het beëindigen van 
de stageovereenkomst met een islamitische student. 
 
GO! 
In de rubriek 'Over de grens...' neemt het Kernthema ECOO een kijkje bij het 
Gemeenschapsonderwijs (GO!) in Vlaanderen. Dat heeft enkele jaren geleden de 
overstap gemaakt van algehele neutraliteit à la het Franse openbaar onderwijs naar 
actief pluralisme, zoals het openbaar onderwijs in Nederland dat kent. 
 
Verder kort nieuws, veelgestelde vragen en interessante websites. 
 
De digitale versie van het tweede nummer van het Kernthema Expertisecentrum 
Openbaar Onderwijs staat in de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl.   
 
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
 
 
Adviezen voor meer ouderbetrokkenheid 
 
Scholen voor primair onderwijs moeten direct als ouders hun kind aanmelden, 
duidelijk maken wat van hen wordt verwacht wat betreft hun aandeel ten 
aanzien van opvoeding en onderwijs. Dat is een van de aanbevelingen in het 
rapport 'Ouders, scholen en diversiteit' van onderzoeksinstituut ITS van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
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Het ITS deed onderzoek naar de ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met 
veel en weinig leerlingen van allochtone afkomst. Het onderzoek werd uitgevoerd op 
verzoek van de Programmacommissie Beleidsonderzoek Primair Onderwijs (BOPO) 
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
 
Het is volgens de onderzoekers van groot belang dat de school direct bij aanmelding 
van een kind aan de ouders duidelijk maakt wat er van hen wordt verwacht. Het is 
tevens belangrijk dat leraren en ouders zich voor elkaar openstellen, mede op het 
gebied van elkaars religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Het moet voor 
de school en de ouders eveneens duidelijk zijn dat onderwijs en opvoeding 
gezamenlijke taken zijn. 
 
Ouders moeten ook meer worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van de kwaliteit van de school. Daarmee kunnen ze hun 
verantwoordelijkheid voor de samenleving tot uitdrukking brengen. De school zou 
meer naar de ouders moeten luisteren: minder toespraak en meer inspraak. Ouders 
zouden nadrukkelijker moeten worden uitgenodigd om in het bestuur of de 
medezeggenschapsraad te gaan zitten. Deze en meer aanbevelingen staan in het 
integrale rapport, dat u als pdf-document in de rechterkolom van dit bericht op 
www.ecoo.nl kunt vinden. 
 
Overigens noemen de onderzoekers van het ITS de bij VOS/ABB aangesloten 
openbare basisschool Den Velde in het gelijknamige Overijsselse plaatsje bij 
Zwartsluis 'de hoogst scorende autochtone achterstandsschool'.  De 
ouderbetrokkenheid op deze school krijgt een rapportcijfer 8 en de ouderparticipatie 
een 9. 
 
De openbare Zuidwalschool in Den Haag, die ook lid is van VOS/ABB, scoort hoog 
als 'allochtone achterstandsschool'.  De ouderbetrokkenheid en -participatie krijgen 
daar beide een 8. 
 
 
Conciërges van het jaar 2007 bekend 
 
Rien Akkermans van openbare basisschool Den Bongerd uit Goirle en Will 
Kengen van het Bisschoppelijk College Schöndeln in Roermond mogen zich 
conciërge van het jaar 2007 noemen. Den Bongerd is aangesloten bij VOS/ABB, 
terwijl het Bisschoppelijk College Schöndeln onder de Stichting Onderwijs 
Midden-Limburg (SOML) valt, dat volgend jaar fuseert met het bij VOS/ABB 
aangesloten bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). 
 
De jury prees Akkermans om zijn enorme uitstraling en passie voor het vak. Kengen 
werd geprezen om zijn opvattingen over de positie van onderwijsondersteuners 
binnen het schoolteam. Juryvoorzitter was fractieleider Jacques Tichelaar van de 
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PvdA in de Tweede Kamer. In de jury zaten ook voorzitter Marleen Barth van CNV 
Onderwijs en bestuurder John van de Groenendal van de functiegroep OOP van 
CNV Onderwijs. 
 
De actie 'Conciërge van het jaar 2007' was een initiatief van CNV Onderwijs, de 
NCRV en de website scholieren.com. 
 
 
Vacatures 
 
Directeur obs in Gorssel  
Bestuursleden Sectororganisatie PO  
Directeur Samenwerkingsverband in Haarlem  

Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>personeel 
gezocht). 

 
 
 


