
VOS/ABB Consulting adviseert, ondersteunt en begeleidt bestuurders en 

managers van scholen over uiteenlopende vraagstukken. We worden door-

gaans betrokken bij complexe zaken, waarvoor onze klanten te weinig spe-

cifieke kennis of ervaring in huis hebben.

Onze dienstverlening concentreert zich op organisatie- en juridische vraag-

stukken. Daarnaast beschikken we over een Kenniscentrum, dat onze klan-

ten op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen in het onderwijs. 

VOS/ABB Consulting is onafhankelijk en werkt voor alle schoolsoorten, van 

alle gezindten. Op dit moment ondersteunen we hoofdzakelijk klanten in 

het primair en voortgezet onderwijs. Ook vanuit de bve-sector zien we een 

toenemende belangstelling. Vanuit die hoek is er onder meer veel belang-

stelling voor onze juridische dienstverlening, omdat wij werken met juristen 

en advocaten, die zich volledig hebben gespecialiseerd in het onderwijs. 

Overigens geldt dat laatste voor al onze consultants. Onderwijs is onze 

business. Wij kénnen het onderwijs, weten wat er speelt en geven adviezen 

en ondersteuning waar u wérkelijk mee vooruit kunt.

Voor bestuur en management in het onderwijs



Goede consultants kunnen goed luiste-

ren, vinden wij. Onze consultants komen 

dus niet met kant en klare producten of 

oplossingen. Uw situatie, probleem of 

vraagstuk is ons uitgangspunt. Wij leveren 

maatwerk, dat aansluit bij uw wensen en 

behoeften. 

De kennis en ervaring die wij in huis heb-

ben, dragen we graag aan u over. De re-

den hiervoor is even simpel als integer: 

wij proberen onze klanten zo snel moge-

lijk onafhankelijk van ons te maken. Wij 

nemen uw verantwoordelijkheid dus niet 

over. Op enig moment zijn wij weer weg 

en dan moet u volledig in staat zijn om 

de kar zélf te trekken. Enige uitzondering 

hierop vormt onze juridische dienstverle-

ning. Onze juristen/advocaten lossen uw 

juridische probleem op uw verzoek daad-

werkelijk op. U heeft er dan zelf geen 

omkijken meer naar. 

Team van specialisten 
Wij hechten aan persoonlijk contact. 

Daarom hebt u altijd te maken met een 

vaste consultant van ons bureau. Onze 

consultants hebben echter een team van 

specialisten achter zich staan, waarop zij 

altijd kunnen teruggevallen, bijvoorbeeld 

juristen, advocaten, financiële experts 

en huisvestings- of zorgdeskundigen. 

Uw taal is onze taal
Vrijwel al onze consultants komen zélf 

uit de onderwijspraktijk. Velen van hen 

bekleedden voorheen een hogere ma-

nagementfunctie op een school of had-

den een schoolbestuurlijke functie. Wij 

weten dus als geen ander welke zaken 

er in het onderwijs spelen en wat leiding-

gevenden/bestuurders beweegt. Maar 

wat merkt ú daarvan? Wij spreken uw 

taal, dat is natuurlijk prettig. Maar wat 

belangrijker is: van ons krijgt u geen the-

oretische adviezen die er op papier mis-

schien fantastisch uitzien, maar die in de 

praktijk niet werken. Wij reiken bruikbare 

oplossingen aan, waar u écht iets aan 

heeft. 

Onze klanten stellen hoge eisen aan de 

kwaliteit van onze adviezen en onder-

steuning. Voor onszelf ligt de lat minstens 

even hoog. Het feit dat we met veel klan-

ten een langdurige en plezierige relatie 

hebben, is in onze ogen een belangrijke 

indicatie voor de kwaliteit die we leveren. 

Daar zijn we trots op.

‘Ze nemen ons veel werk uit handen’
“Op dit moment zitten wij middenin een fusie- en verzelf-

standigingsproces. Er komt één stichting voor het openbaar 

primair onderwijs van vier gemeenten. VOS/ABB Consul-

ting begeleidt het fusieproces. Het is goed dat een extern 

bureau die rol heeft. De betrokken gemeenten hebben te 

veel hun eigen achtergrond en een eigenbelang om de kar 

te kunnen trekken. Een extern bureau is onafhankelijk en 

dus beter in staat om alle neuzen een kant op te krijgen. 

VOS/ABB Consulting heeft veel ervaring met soortgelijke 

processen; ze wijzen ons de weg. En – niet onbelangrijk 

– ze nemen ons veel werk uit handen. Het tempo in dit 

proces ligt behoorlijk hoog. Voor een deel komt dat omdat 

de vier gemeenten veel vertrouwen hebben in elkaar, maar 

het is zeker ook te danken aan de inzet en expertise van 

VOS/ABB Consulting.” 

Peter de Noord

Wethouder gemeente Hellendoorn
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Onze aanpak



“Wij profiteren ervan dat ze veel ervaring hebben”
“VOS/ABB Consulting heeft vorig schooljaar het traject 

‘fuwa-vo’ begeleid. In het verlengde daarvan zijn we ook 

begonnen aan Investors in people (Iip). Ook daarbij hebben 

we VOS/ABB Consulting betrokken. VOS/ABB Consulting 

heeft onder meer een enquête uitgezet onder het personeel 

en tal van gesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in 

een diagnose, op basis waarvan een actieplan is ontwik-

keld. Op dit moment staan we aan de vooravond van de 

uitvoering daarvan. Ik ben enthousiast over de begeleiding 

van VOS/ABB Consulting. Ze leveren maatwerk en hebben 

een klantgerichte benadering. Ik beschouw hen als kritisch 

klankbord: ze kijken fris tegen ons school en onze opvat-

tingen aan. Wij profiteren ervan dat ze veel ervaring heb-

ben. Hierdoor zijn ze goed in staat om in alle fasen van het 

traject constructieve feedback te geven. Overigens tekende 

VOS/ABB Consulting niet alleen voor de trajectbegelei-

ding, maar heeft ze ook allerlei ‘technisch’ werk uit handen 

genomen. Een van hun gecertificeerde consultants heeft er 

bijvoorbeeld voor gezorgd dat alle nieuwe functiebeschrij-

vingen ook daadwerkelijk zijn geformaliseerd.”

Hans van der Heijden, 

rector Beatrix College, Tilburg

Mens & organisatie
Uw organisatie heeft bepaalde ambities 

en doelstellingen. Bij de realisatie hiervan 

bent u afhankelijk van uw medewerkers. 

Omdat zij hun eigen ambities, capaciteiten 

en beperkingen hebben, kan een span-

ningsveld ontstaan. Wij zien het als een 

uitdaging om medewerkers uw organisa-

tiedoelstellingen te laten realiseren en hen 

tegelijkertijd ruimte te geven om hun per-

soonlijke ambities te verwezenlijken. Onze 

consultants ondersteunen onder meer bij:

• functiewaardering

• competentiemanagement

• Investors in people (Iip)

• coaching

• Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Bestuur & management
Wij ondersteunen u bij het realiseren 

van een effectieve en inzichtelijke aan-

sturing en bedrijfsvoering. We zijn onder 

meer op de volgende terreinen actief: 

• verzelfstandiging (bestuurs-

 commissie, stichtingsvorm) 

•  veranderen van 

 managementstructuur

• fusie van scholen/besturen

• visie- of strategieontwikkling

• organisatieanalyse

• opzetten van een Brede School

• invoering van lumpsumfinanciering 

• ontwikkelen van nieuw 

 huisvestingsbeleid

• mediation en conflictbemiddeling
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Onderwijs & zorg
Onze consultants zijn gespecialiseerd 

in leerlingenzorg en zorgbeleid. Zij 

hebben veel ervaring met bestuurlijk 

organisatorische vraagstukken op de 

volgende terreinen:

•   bestuurlijke/organisatorische  

vormgeving van samenwerkings-

verbanden 

•   fusietrajecten van samenwer-

kingsverbanden 

• fusietrajecten van scholen voor 

 speciaal onderwijs

•  bestuurlijke/organisatorische 

vraagstukken rondom REC’s

•  afstemmingsvraagstukken 

rondom regionale zorgtrajecten
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“Een herkenbare en waardevolle meerwaarde”
“Onlangs heeft VOS/ABB Consulting een grootschalig 

onderzoek voor ons gedaan. Het onderzoek startte 

in een vrij tumultueuze tijd. De directie was ingrijpend 

gewisseld, financieel zaten we in zwaar weer en het 

bestuur wilde de school op termijn verzelfstandigen. 

VOS/ABB Consulting heeft onderzocht welke or-

ganisatievorm, directiestructuur en bestuursvorm 

het meest geschikt zouden zijn. Inmiddels is het 

onderzoek afgerond en is een reorganisatie door-

gevoerd. Op papier is alles geregeld. Nu komt het 

aan op de implementatie. Ook daarbij hebben we 

ons laten ondersteunen door VOS/ABB Consulting. 

Hun consultants hebben veel expertise en relevante 

ervaring. Zij hebben onder meer de directie en het 

(midden)management gecoacht, nemen ons veel 

juridisch werk uit handen, ontwikkelen nieuwe func-

tiebeschrijvingen en regelen de functiewaardering. Ze 

hebben in mijn ogen echt een herkenbare en waarde-

volle meerwaarde.”

Hendrik-Jan Arenthals

Rector Stedelijke Scholengemeenschap 

Scheldemond, Vlissingen

Juridische dienstverlening
De juristen en advocaten van VOS/

ABB Consulting verlenen juridische 

dienstverlening op maat. Zij zijn ge-

specialiseerd in het onderwijs. Daarin 

zijn ze landelijk gezien uniek. Zij stel-

len besturen en managers van scho-

len in staat om zich te (blijven) richten 

op hun kernactiviteiten. Onze juristen 

en advocaten beschikken over de 

meest actuele, specialistische kennis. 

Zij lossen uw juridische vraagstukken 

snel en efficiënt op. Voor een optimaal 

resultaat is het raadzaam ons in een 

zo vroeg mogelijk stadium in te scha-

kelen. Dit zorgt ervoor dat problemen 

hanteerbaar blijven. Onze dienstver-

lening bestaat onder meer uit:

rechtsbijstand en ondersteuning bij: 

• ontslag en arbeidsrechtelijke geschillen

• klachtbehandeling

•  opstellen en becommentariëren 

 van overeenkomsten en documenten

•  geschillen met instanties

•  geschillen over medezeggenschap

•  geschillen over bekostiging 

 door overheden

 juridische ondersteuning bij:

• verzelfstandiging van het 

 openbaar onderwijs

• fusie en reorganisatie

• geschillen over functiewaardering

•  procesbegeleiding en trajectmanagement
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“Kundige mensen met veel relevante ervaring”

”VOS/ABB Consulting begeleidt een bestuurlijke 

fusie met een ander schoolbestuur in deze re-

gio. We hebben indertijd bewust gekozen voor 

dit bureau, omdat hun mensen veel oog hadden 

voor de proceskant van deze fusie; dat sprak ons 

direct erg aan. En verder maakten ze een bijzon-

der klantgerichte, zakelijke en doelgerichte indruk. 

Die eerste indruk blijkt achteraf trouwens goed te 

kloppen. Aan een fusie kleeft uiteraard ook veel 

regelwerk, bijvoorbeeld op het gebied van finan-

ciën, personeel en management/organisatie. Om 

dat in goede banen te leiden zijn drie werkgroepen 

opgericht, die worden geleid door specialisten van 

VOS/ABB Consulting. Kundige mensen met veel 

relevante ervaring. Mede dankzij de ondersteuning 

van VOS/ABB Consulting verloopt het fusieproces 

gesmeerd. Ik verwacht dat we het totale fusietra-

ject uiteindelijk tien maanden in beslag neemt. Een 

mooie prestatie!”

Sophie de Boer

Voorzitter van de directie van de Stichting 

Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer  

Juridischservice-abonnement 
Voor preventie, continuïteit en kostenbesparing
Veel managers en P&O-functionarissen in het PO en VO 

worstelen met juridisch ingewikkelde vraagstukken. Het 

komt ook regelmatig voor dat gefuseerde onderwijsorga-

nisaties het moeilijk vinden om procedures af te stemmen 

en te (her)ontwerpen.  Hoe zorgt u ervoor dat u onnodige 

juridische procedures voorkomt? 

Een juridisch service-abonnement bij VOS/ABB Consul-

ting is misschien voor u het passende antwoord. Voor een 

vast bedrag per jaar krijgt u een vaste jurist (met vervan-

ger) toegewezen. We spreken bijvoorbeeld maandelijks 

alle lopende zaken met u door. Daarnaast verzorgen wij de 

coaching en training van  uw management, of P&O-func-

tionaris. Bij dit laatste kunt u denken aan dossieropbouw, 

ziekteverzuimbeleid en documentcontrole. Neem vrijblij-

vend contact met ons op voor meer informatie.

Í



 

Onze consultants zorgen ervoor dat zij 

continu op de hoogte zijn van actuele 

ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 

We laten onze klanten delen in deze 

kennis. Speciaal daarvoor beschikken 

we over een Kenniscentrum. Dit publi-

ceert regelmatig over actuele ontwikke-

lingen op onderwijsgebied, bijvoorbeeld 

via onze website of andere publicaties. 

Het Kenniscentrum organiseert ook 

workshops, masterclasses, seminars en 

trainingen.

VOS/ABB Consulting werkt zowel voor 

de leden van VOS/ABB, als  voor scho-

len en besturen uit andere denominaties. 

Als u lid bent van VOS/ABB hoeven wij 

geen btw (19%) in rekening te brengen. 

Een aantrekkelijke bijkomstigheid.

Meer informatie?
In deze brochure geven wij slechts een 

globaal beeld van het werk van ons bu-

reau. Uitgebreidere informatie vindt u op 

onze website (www.vosabbconsulting.nl).

Hebt u vragen of wilt u kennismaken met 

één van onze consultants? Dat kan, uiter-

aard geheel vrijblijvend. Aarzel niet om 

contact met ons op te nemen. Wij zijn u 

graag van dienst. 

VOS/ABB Consulting

Polanerbaan 15

3440 AD Woerden

Tel 0348 405 200

Fax 0348 405 205

E-mail info@vosabbconsulting.nl

www.vosabbconsulting.nl
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Kenniscentrum

Zelfstandig onderdeel 

van VOS/ABB

VOS/ABB Consulting is een 

zelfstandig onderdeel van VOS/

ABB. VOS/ABB is een gerenom-

meerde, landelijke vereniging die 

de belangen van het openbaar en 

algemeen toegankelijk onderwijs 

behartigt. Inmiddels zijn zo’n 2800 

scholen en schoolbesturen lid van 

VOS/ABB. Voor het primair onder-

wijs treedt VOS/ABB tevens op als 

werkgeversorganisatie. 

Als landelijke belangenbehartigings-

organisatie volgt VOS/ABB alle 

onderwijsontwikkelingen op de 

voet en is een belangrijke partner 

in landelijke beleidsdiscussies. 

Vanzelfsprekend profiteren ook de 

adviseurs van VOS/ABB Consul-

ting hiervan. Ook zij weten wat er 

speelt én wat er gaat spelen. 

Í
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