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Verus voor  
goed onderwijs



Verus
Vereniging  
voor christelijk  
onderwijs

De wereld verandert
Het christelijk geloof vormt de inspiratiebron 

in ons dagelijkse denken en doen. Op basis 

daarvan zetten we onze unieke expertise en 

ervaring in. Daarmee zijn we in staat scholen op 

inspirerende en professionele wijze te begeleiden 

bij het vormgeven van identiteit in de veranderen-

de maatschappij en onderwijswereld.

Veel voordelen en unieke extra’s
Verus-leden kunnen bovendien rekenen op een 

inspirerend opleidingsaanbod, aantrekkelijk 

ledenvoordeel en andere unieke extra’s. Daarmee 

kunnen zij de kwaliteit van hun onderwijs en de 

kracht van hun organisatie flink verbeteren en 

versterken. 

Samen maken we het verschil
Verus is ook het platform waar scholen, onder-

wijsprofessionals, ouders en onderwijsexperts 

elkaar ontmoeten, kennis delen en ervaringen uit-

wisselen. Samen staan we sterker, samen maken 

we het verschil. Samen willen we een wezenlijke 

bijdrage leveren aan: 

•  de professionaliteit van onderwijsorganisaties

•  de kwaliteit van het christelijk onderwijs

•  de gedrevenheid van leraren en medewerkers

•  de betrokkenheid van ouders 

•  en daarmee het welzijn van het kind

•  en het welzijn van de Nederlande  

samenleving

VERUS IS DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS IN NEDERLAND. 
WIJ VERENIGEN SCHOOLLEIDERS VAN MEER DAN 2200 SCHOLEN EN BESTUURDERS 
EN TOEZICHTHOUDERS VAN RUIM 500 SCHOLENORGANISATIES IN PRIMAIR 
ONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS, MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS EN 
HOGER ONDERWIJS. VOOR HEN ZIJN WIJ IN DE ONTWIKKELING VAN EIGENTIJDS 
CHRISTELIJK ONDERWIJS DE VERNIEUWENDE SPARRING PARTNER EN DE 
VERTROUWDE BELANGENBEHARTIGER. 

Uw vragen,  
onze expertise

Onze adviseurs, advocaten en juristen 

staan scholen met raad en daad terzijde. 

En zij staan voor het belang van christe-

lijk onderwijs in onze samenleving. Hun 

specialisaties zijn onder meer:

• Identiteit

• Governance

• Leiderschap

• Vrijheid van onderwijs

• Cultuur

• Ouderbetrokkenheid 

• Juridische zaken 

• Wetgeving

• Personeelsbeleid

• Medezeggenschap

• Bedrijfsvoering & Infrastructuur 

• Financiën

• Planning & Prognose

•  Collectieve inkoop en  

aanbestedingen

2 3

Verus voor u



VERUS VOOR  
IDENTITEIT
EEN GROTERE DIVERSITEIT AAN MEDEWERKERS. MEER LEERLINGEN EN OUDERS 
DIE GEEN CHRISTELIJKE ACHTERGROND HEBBEN. FUSIES TUSSEN SCHOLEN 
MET UITEENLOPENDE CHRISTELIJKE ACHTERGRONDEN. EN SAMENWERKING 
TUSSEN CHRISTELIJKE EN OPENBARE SCHOLEN. IN HET VERANDERENDE 
ONDERWIJSLANDSCHAP ZIJN VEEL SCHOLEN OP ZOEK NAAR EEN MANIER  
OM HUN CHRISTELIJK KARAKTER TE VITALISEREN.  

Waar staat en gaat uw school 
voor?
Hoe biedt u op herkenbare wijze onderwijs 

aan dat antwoord geeft op de vragen van de 

maatschappij van nu? Hoe geeft u het christelijk 

karakter van de school vorm in deze tijd? Welke 

waarden, normen en kwaliteiten zijn leidend voor 

uw school? Hoe betrekt u ouders bij het ont-

wikkelen van deze visie en wat kan hun bijdrage 

daaraan zijn? Hoe vult u het levensbeschouwelijk 

onderwijs in? Komt God ter sprake? Hoe laat u 

zien en horen waar u vandaag de dag voor staat 

en gaat? Voor de inspirerende begeleiding en 

advisering tijdens zo’n zoektocht bent u bij Verus 

aan het juiste adres. Sterker nog, het is onze 

unieke expertise. 

Zoeken, vinden, verwoorden  
én doen
Verus is dus uw gedreven en ervaren sparring 

partner in de zoektocht naar een eigentijdse 

vormgeving van de (christelijke) identiteit van uw 

school. We ondersteunen u bij het ontwikke-

len van een visie op goed onderwijs. We doen 

onderzoek op het gebied van identiteitsontwik-

keling. Met een identiteitscan brengen we de 

huidige en gewenste identiteit van uw school of 

scholen in kaart. Ook organiseren we speciaal op 

identiteitsontwikkeling gerichte studiedagen voor 

uw directieteam, bestuur of raad van toezicht. 

We begeleiden desgewenst het creatieve proces 

waarin medewerkers, ouders en leerlingen uw 

identiteit vormgeven in de praktijk. En ondersteu-

nen u bij het op inspirerende wijze verbeelden en 

verwoorden van uw identiteit: in de pers, tijdens 

vergaderingen, in speeches, op uw website en in 

uw schoolgids. 

Verus Academie
Verus is ook het kenniscentrum van het christelijk 

onderwijs in Nederland. Kennis is immers de 

basis waarop we onze diensten verlenen. Dus 

willen we actueel inzicht in de ontwikkelingen 

in onderwijs, samenleving, godsdienst en 

levensbeschouwing. We investeren daarom 

voortdurend in onderzoek en wisselen kennis uit 

in ons netwerk van universiteiten, hogescholen, 

lectoren en onderzoekers. Nieuwe kennis en 

inzichten vormen de basis voor onze publicaties, 

trainingen en opleidingen. Ons studieaanbod 

strekt zich uit van identiteit, personeelsbeleid, 

mediatraining tot leiderschap en governance  

en biedt ook mogelijkheden tot het maken van 

inspirerende studiereizen. Verus Academie is een 

erkende opleidingsorganisatie en staat geregis-

treerd in het Centraal Register Kort Beroeps-

onderwijs (CRKBO). 

Verus Ouderbetrokkenheid 
Ouders die nauw betrokken zijn bij de school van 

hun kinderen vinden we heel belangrijk. Ouders 

vormen een dragend deel van de school als 

gemeenschap. Bij identiteit- en kwaliteitontwikke-

ling van christelijke scholen mogen bevlogen ou-

ders dan ook niet ontbreken. Verus ondersteunt 

scholen bij de vraag hoe zij ouders kunnen laten 

bijdragen aan de school als waardegedreven 

gemeenschap. Wilt u advies of begeleiding bij 

de verbetering en invulling van ouderbetrokken-

heid? Vraagt u zich af hoe leraren ouders meer 

kunnen betrekken? Of speciale trainingen voor 

uw ouderraad of MR op het gebied van mede-

zeggenschap? Verus biedt hiervoor diensten en 

opleidingen op maat. 

Geloof als inspiratie  
voor goed onderwijs
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VERUS VOOR  
DIENST- 
VERLENING
DE ADVISEURS VAN VERUS ZIJN ECHTE SPECIALISTEN IN HUN VAK. ZE GEVEN 
ADVIEZEN EN KOMEN MET OPLOSSINGEN DIE U DIRECT KUNT TOEPASSEN IN 
UW DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK. OF HET NU GAAT OM GOVERNANCE, 
BEDRIJFSVOERING, IDENTITEIT, PERSONEELSBELEID, INKOOP, PLANNING EN 
PROGNOSE OF JURIDISCHE KWESTIES. ALS LID VAN VERUS PROFITEERT U VAN 
AANTREKKELIJKE LEDENTARIEVEN.

Verbeteren, aanpakken,  
aanspreken
Adviseurs van Verus kennen de leer én het leven. 

Ze weten wat werkt en wat niet werkt en zetten 

hun expertise in voor toezichthouders, bestuur-

ders én op scholen. Ook helpen ze de kloof te 

dichten die kan ontstaan tussen verschillende 

lagen in een schoolorganisatie. Onze adviseurs 

van de groep Governance, Cultuur & Organisatie 

gaan dan aan de slag met structuur, cultuur en 

communicatie. 

Aandacht voor mensen, oog voor 
identiteit
Met de governancescan geven we reflectie aan 

bestuurders en toezichthouders. En met behulp 

van Management Drives zorgen we ervoor dat 

u inzicht krijgt én aan de slag kunt met drijfveren 

van mensen op alle niveaus in uw organisatie. 

Vanuit hun oprechte aandacht voor mensen zor-

gen onze adviseurs Identiteit samen met u voor 

blijvende verbetering van het christelijk onderwijs. 

Ook helpen we u bij het vormgeven van verande-

ringen, zoals samenwerkingen en fusies. 

Zicht en grip op uw bedrijfs
voering
Hoe scherp is uw meerjarenperspectief op uw 

bedrijfsvoering? Bent u voldoende opgewassen 

tegen de financiële risico’s? Zoekt u de juiste 

balans tussen personele en materiële uitgaven? 

Onze adviseurs van Bedrijsfvoering & Infrastruc-

tuur bieden u deskundige ondersteuning. De 

financiële quick-scan, het financieel management 

en onze risicoanalyse geven u meer greep op 

uw situatie. En op het gebied van Infrastructuur 

helpen wij u met het maken van planningen, 

prognoses en advies. Bijvoorbeeld voor het in 

stand houden van locaties of het realiseren van 

nieuwe vestigingen.

Verus Advocaten & Juristen
Een fusie, een arbeidsconflict, een geschorste 

leerling, grensoverschrijdend gedrag, nieuwe 

huisvesting of een complex contract? Vaak 

komen daar lastige juridische kwesties bij kijken. 

U kunt dan de hulp inschakelen van Verus 

Advocaten & Juristen. Ze zijn gespecialiseerd in 

juridisch advies, ondersteuning en bijstand. Ze 

hebben unieke expertise in de wereld en wet-

geving van onderwijs en werken uitsluitend voor 

leden van Verus. Heeft u praktische, onderwijs-

rechtelijke vragen dan kunt u dagelijks terecht bij 

de helpdesk. 

Professioneel adviespartner  
met een hart voor onderwijs
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Invloed in politiek en  
maatschappij

VERUS VOOR  
BELANGEN- 
BEHARTIGING
VERUS IS DE SPREEKBUIS VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS IN NEDERLAND. 
WE LUISTEREN NAAR DE WENSEN, IDEEËN EN BEHOEFTEN VAN SCHOLEN EN 
VERTEGENWOORDIGEN HUN BELANGEN OP LOKAAL, REGIONAAL, LANDELIJK ÉN 
EUROPEES NIVEAU. NAMENS ONZE LEDEN LATEN WE EEN KRACHTIG GELUID HOREN IN 
POLITIEK EN MAATSCHAPPIJ EN NEMEN WE STELLING OVER DE TOEKOMST VAN HET 
ONDERWIJS IN NEDERLAND EN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS IN HET BIJZONDER. 

Invloed en lobby’s
We hebben nauwe contacten met relevante 

stakeholders: politici, sectorraden, de Onderwijs-

raad, de Onderwijsinspectie, onderzoeksinstel-

lingen en de media. Het stelt ons in staat stevige 

lobby’s te voeren en de Nederlandse onderwijs-

agenda te beïnvloeden. Daarbij trekken we altijd 

samen op met onze leden. Op Europees niveau 

nemen we deel aan diverse samenwerkingsver-

banden om christelijk onderwijs en onderwijs dat 

onafhankelijk is van de overheid te bevorderen.

Aandacht voor actuele thema’s
We zetten ons in voor de vrijheid van onderwijs; 

typerend voor Nederland en tevens dé vrucht-

bare bodem waarop het christelijk onderwijs is 

gegroeid. We laten nadrukkelijk van ons horen 

als economisch denken, wetgeving en andere 

vormen van overheidssturing ten koste gaan van 

de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. We 

publiceren, voeren discussies, organiseren bij-

eenkomsten en zoeken de media op. Zo vragen 

we vanuit het belang van onze leden aandacht 

voor actuele thema’s in de onderwijswereld. 

8 9

Verus voor u



VERUS VOOR U    

VERUS VOOR  
LEDEN- 
VOORDEEL

Identiteit, dienstverlening, 
belangenbehartiging en ledenvoordeel

ALS GROOTSTE SCHOLEN- 
COLLECTIEF VAN 
NEDERLAND STAAN 
WE BIJ INKOOP SAMEN 
STERK. WE SLUITEN 
VOORDELIG GEPRIJSDE 
COLLECTIEVE OVEREEN-
KOMSTEN AF. DAARMEE 
KUNNEN ONZE LEDEN 
FORSE KOSTENBESPA-
RINGEN REALISEREN. 
DENK AAN COLLECTIE-
VE VERZEKERINGEN 
EN DE GEZAMENLIJKE 
INKOOP VAN BIJVOOR-
BEELD ENERGIE, FACI-
LITAIRE DIENSTEN, ICT 
EN SCHOOLMEUBILAIR. 
BOVENDIEN IS IEDER 
VERUS-LID AUTOMATISCH 
AANGESLOTEN BIJ HET 
BORGSTELLINGSFONDS 
CHRISTELIJK ONDERWIJS. 

ZO’N ZESTIG MEDEWERKERS STAAN DAGELIJKS VOOR U KLAAR. STUK VOOR STUK 
ZIJN ZE GEÏNTERESSEERD IN UW IDEEËN EN LUISTEREN ZE NAAR UW VRAGEN EN 
WENSEN. SAMEN DENKEN WE MET U MEE EN VOORUIT. WE BIEDEN U ONDER- 
STEUNING, ADVIES EN OPLOSSINGEN OP MAAT. WE BEHARTIGEN ACTIEF UW  
BELANGEN EN BIEDEN U VEEL VOORDEEL. WILT U EEN VRAAG OF VRAAGSTUK AAN 
ONS VOORLEGGEN? WILT U MEER WETEN OVER VERUS? OF LID WORDEN EN  
OPTIMAAL PROFITEREN VAN ALLES WAT VERUS U TE BIEDEN HEEFT? NEEM DAN  
GERUST CONTACT MET ONS OP OF KOM EENS LANGS. KIJK OOK OP WWW.VERUS.NL

Hulp en advies bij inkoop
Als Verus-lid krijgt u nog meer extra’s. Door onze 

inkoopspecialisten opgestelde algemene inkoop-

voorwaarden voor leveringen, diensten en ICT 

bijvoorbeeld. Of een spendanalyse waarmee u 

uw huidige inkoop en besparingskansen in kaart 

brengt en advies krijgt voor een optimaal 

inkoopbeleid. Verder kunt u extra, aantrekkelij-

ke geprijsde dienstverleningspakketten bij ons 

afnemen:

•  Planning & Prognose

•  Kringenrechtspraak

•  Geschillencommissies

Gratis identiteitsadvies en 
sparringsgesprekken
Onze expertise op het gebied van identiteits-

ontwikkeling is uniek. Als Verus-lid krijgt u drie 

gratis dagdelen advies bij het vormgeven van 

uw identiteit. Aanpak en invulling komen tot 

stand na overleg met u. En wilt u sparren met 

een van onze adviseurs over een voor u actueel 

vraagstuk? Welk onderwerp u ook kiest, de juiste 

Verus-adviseur komt bij u langs met uitdagende 

vragen en effectieve oplossingen. 

Collectieve voordelen en 
aantrekkelijke extra’s
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