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Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking 

De directies van adviesbureau Leeuwendaal te Rijswijk en VOS/ABB zijn 
gesprekken gestart over een vergaande samenwerking. De gesprekken zijn 
gericht op het onderbrengen van de advies- en juridische 
dienstverleningsactiviteiten van VOS/ABB bij Leeuwendaal en zijn exclusief 
van aard. 
 
Leeuwendaal is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau op het gebied van 
HR, management & organisatie en juridisch advies. Leeuwendaal richt zich 
voornamelijk op de rijks- en lokale overheid, de zorgsector en het onderwijs. Bij 
Leeuwendaal zijn zo’n 125 eigen medewerkers in dienst.  
 
VOS/ABB is de vereniging voor besturen en managers van openbare en algemeen 
toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Naast haar publieke 
taak als  belangenbehartiger van zo'n 400 schoolbesturen en circa 3000 scholen, 
heeft VOS/ABB zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot zakelijke dienstverlener op 
het terrein van organisatie- en juridisch advies. Hiermee houden zich inmiddels 
ongeveer 35 adviseurs en juristen bezig.  
 
De beoogde samenwerking past in de strategie van beide organisaties. Voor 
VOS/ABB betekent dit een uitbreiding van haar dienstverlening op het terrein van 
onder meer interim-management, werving en selectie, assessment, 
loopbaanontwikkeling en opleiding. Voor Leeuwendaal biedt de samenwerking een 
uitbreiding van de dienstverlening naar het funderend onderwijs.  
 
De nieuwe combinatie zal haar onderwijsdienstverlening concentreren op de locatie 
van VOS/ABB in Woerden. VOS/ABB zal haar diensten onder dezelfde vertrouwde 
naam blijven aanbieden. Dit betekent ook dat de Vereniging VOS/ABB als vanouds 
de belangen zal blijven behartigen van het bestuur en management van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  
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De komende maanden zullen verdere gesprekken tussen de beide organisaties 
plaatsvinden en zal nader onderzoek worden gedaan. Doelstelling is om per 1 juli 
aanstaande de nieuwe combinatie van start te laten gaan.  
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere voortgang. 
 
Informatie: Theo Hooghiemstra, 0348-405211, thooghiemstra@vosabb.nl  
 

VOS/ABB-training: functiemix, beoordeling en promotie 

VOS/ABB heeft een nieuwe incompanytraining ontwikkeld over de functiemix 
en de beoordeling en promotie van leraren. De training staat in het teken van 
de cao-afspraken volgens het Convenant LeerKracht. 
Tot 2014 zullen talloze beoordelingsgesprekken worden gevoerd in het primair 
onderwijs en in het voortgezet onderwijs om de doelstellingen uit het Convenant 
Leerkracht te realiseren.  
 
De incompanytraining van VOS/ABB geeft antwoord op de volgende vragen:   

• Hoe bepaalt u welke leraar promoveert naar een andere, hogere functie?  
• Welke criteria gelden hiervoor?  
• Hoe gaat u hierover het beoordelingsgesprek aan?  
• Wie gaat dit gesprek voeren?  
• Leidt het gesprek tot motiverend beoordelen?  
• Levert dit een bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de leraar?  
• En: wordt de school er uiteindelijk beter van? 

In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken) staat een link naar meer 
informatie en de mogelijkheid om u voor deze en andere trainingen aan te melden. 
 
Informatie: Sjoerd Sol, 06-30365912, ssol@vosabbconsulting.nl of Paul Janssen, 06-
53325092, pjanssen@vosabbconsulting.nl  
 

VOS/ABB-seminar over financiële bedrijfsvoering 

VOS/ABB organiseert op 22 april een seminar over financiële bedrijfsvoering. 
Een van de onderwerpen is schatkistbankieren. Ook komen de actuele 
ontwikkelingen op financieel gebied in het primair en voortgezet onderwijs aan 
bod. 
 
Adviseurs van VOS/ABB brengen u tijdens het seminar op de hoogte van de meest 
recente ontwikkelingen. Een gastspreker van het ministerie van Financiën gaat in op 
de voordelen van schatkistbankieren. Deze mogelijkheid bestaat voor 
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onderwijsinstellingen met een omzet vanaf 15.000.000 euro of 1.000.000 euro 
aan liquide middelen.  
 
De bijeenkomst in Amersfoort begint op woensdagmiddag 22 april om 12.00 uur met 
een lunch. Het seminar duurt van 13.00 tot 16.45 uur. Na afloop is er de mogelijkheid 
om onder het genot van een hapje en drankje na te praten.  
 
Het VOS/ABB-seminar is gericht op (bovenschoolse) directeuren, controllers en 
(financieel) beleidsmedewerkers. Aan leden van VOS/ABB wordt een deelname van 
125 euro gevraagd (niet-leden betalen 150 euro). 
 
Het programma van het seminar staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Financiën). Informatie over de locatie volgt na aanmelding.  
 
Aanmelden kan bij Kitty Dolman, 0348-404802, kdolman@vosabb   
 

Gezocht: jaarverslagen voor dossier op website 

VOS/ABB roept schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs op hun 
jaarverslagen toe te sturen. Net als vorig jaar komt er op deze website een 
dossier, waarin schoolbesturen jaarverslagen van collega-organisaties kunnen 
raadplegen.  
 
Sinds de invoering van het OCW-voorschrift voor de jaarverslaggeving in het primair 
en voortgezet onderwijs worden schoolbesturen geacht een jaarverslag 
(bestuursverslag) te schrijven. In een jaarverslag verantwoordt het schoolbestuur op 
gestructureerde wijze het gevoerde beleid en de financiële positie. Hierbij wordt een 
relatie gelegd tussen:  
 

1. het vastgesteld beleid;  
2. de realisatie van dat beleid;  
3. de financiële consequenties van het gevoerd beleid.  

 
In het jaarverslag wordt ook vooruitgekeken: wat zijn de consequenties van de 
huidige (financiële) situatie én de verwachte  (financiële) ontwikkelingen voor het 
toekomstig beleid?  
 
Met de invoering van de nieuwe Richtlijn Jaarverslag Onderwijs per 1 januari 2008 
krijgt de horizontale verantwoording via het jaarverslag nog meer aandacht, met 
name daar waar het om de verantwoording van het algemene instellingsbeleid gaat.  
Gebleken is dat schoolbesturen behoefte hebben aan voorbeelden van 
collegaschoolbesturen. Hoe doen anderen het? Dit ter inspiratie, met als doel hun 
eigen verantwoording verder te professionaliseren.  
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VOS/ABB zal daarom net als vorig jaar een dossier op de website openstellen, waar 
schoolbesturen jaarverslagen (bestuursverslagen) van andere schoolbesturen 
kunnen raadplegen. De bruikbaarheid van een dergelijke database is uiteraard 
afhankelijk van wat VOS/ABB aan jaarverslagen krijgt toegestuurd.  
 
U wordt daarom van harte uitgenodigd uw jaarverslag (exclusief jaarrekening) 
te mailen aan rgoedhart@vosabb.nl.  
 
Een format van het jaarverslag staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management/governance). 
 
In het eerstvolgende nummer van het blad Over Onderwijs wordt nader ingegaan op 
het opstellen van een bestuursverslag. Reinier Goedhart geeft dan tips and tricks, 
met name over de nieuwe Richtlijn Jaarverslag Onderwijs. Het magazine Over 
Onderwijs verschijnt op 6 mei.  
 
Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl  
 

Voorstel samenwerkingsscholen bij Raad van State 

De ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel voor samenwerkingsscholen. 
Het voorstel ligt nu bij de Raad van State. 
Met het wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid die artikel 23, 
vierde lid, van de Grondwet biedt om in het primair en voortgezet onderwijs 
samenwerkingsscholen in het leven te roepen. Dit zijn scholen voor zowel openbaar 
als bijzonder onderwijs. In 2006 is artikel 23 van de Grondwet daartoe gewijzigd. 
 
Nederland kent momenteel enkele tientallen samenwerkingsscholen. Het betreft 
vooral scholen op het platteland waar geen plaats meer is voor scholen met 
verschillende denominaties.  
 
Het wetsvoorstel, dat nu bij de Raad van State ligt, moet duidelijkheid verschaffen 
over de wettelijke basis van deze scholen. In het voorstel staat een 
aantal voorwaarden waar een samenwerkingsschool aan moet voldoen: 

• Het personeel is geen ambtenaar, maar heeft een arbeidsovereenkomst;  
• Het personeel van het openbare deel mag niet op grond van richtingscriteria 

worden geselecteerd;  
• De school is algemeen toegankelijk;  
• De school moet bestuurd worden door een privaatrechtelijke stichting;  
• Er moeten twee toezichthoudende instanties zijn: de gemeente voor het 

openbare en een rechtspersoon voor het bijzondere deel;  
• Bij conflicten tussen de twee toezichthouders moet er een beroep mogelijk zijn 

op een geschillencommissie. 
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Voorafgaand aan het huidige wetsvoorstel heeft het SCO Kohnstamm Instituut in 
2004 onderzoek gedaan naar de praktijkervaring van en de wetgeving rond 
samenwerkingsscholen. Een link naar het onderzoeksrapport staat in dit bericht op 
www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs). 
 
Vacatures 
 
Algemeen directeur in Zuidwest-Friesland 
Directeur openbare basisschool in Drachten 
Directeur openbare basisschool in Nieuwehorne 
Directeur openbare basisschool in Beverwijk 
Algemeen directeur in Spijkenisse 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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