
Daarom VOS/ABB
Kennis, voordeel en gemak 
voor schoolbestuurders en onderwijsmanagers





Onderwijs staat midden in de samen-
leving. Presteren op taal, rekenen en 
andere vakken is essentieel. Diversiteit, 
ontmoeting en wederzijds respect ook.
Voorwaarde voor goed onderwijs is dat 
scholen goed georganiseerd zijn. Denkt u 
hierbij aan financiën, personeel en organi-
satie en huisvesting. Daarnaast zorgt u er 
met goed burgerschapsonderwijs, sociale 
integratie en medezeggenschap voor dat 
uw leerlingen later als volwaardige burgers 
succesvol kunnen zijn in de samenleving. 

VOS/ABB optimaliseert de voorwaarden voor goed 
onderwijs. Onze missie is goed onderwijs voor álle 
kinderen. Wij staan voor openbaar en algemeen  
toegankelijk onderwijs. 

De toegevoegde waarde van VOS/ABB gaat verder 
dan de algemene werkgeversrol van de sectororgani-
saties PO-Raad en VO-raad. Onze dienstverlening 
kent drie thema’s:

1. Bestuur & management: informatie, advies en  
overige dienstverlening voor bestuursbureaus, 
gemeenten, samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs en andere instanties.

2. Identiteit & imago: informatie, advies en overige 
dienstverlening op het gebied van de identiteit van 
het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

3. Politieke lobby: actieve specifieke belangenbehar-
tiging bij lokale, regionale en landelijke bestuurders 
en politici.

Wat zijn onze kernwaarden? En waar bestaat de 
meerwaarde van het lidmaatschap van VOS/ABB pre-
cies uit? De antwoorden vindt u in deze publicatie. 

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd contact opne-
men met onze medewerkers: 0348-405200,  
secretariaatvereniging@vosabb.nl.

Waarom VOS/ABB?



Kernwaarden
Wat kenmerkt het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs? 
VOS/ABB heeft samen met de leden zes kernwaarden opgesteld.

Iedereen welkom
De openbare en algemeen toegankelijke school staat open voor alle kinderen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensovertuiging, godsdienst, 
politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

‘Begrip voor elkaar, dat vind ik wezenlijk. Dat mensen, met welke levensovertuiging of afkomst 
dan ook, elkaar vinden en samenwerken.’
Directeur Rob Damwijk van het openbare Minkema College - Woerden

Iedereen benoembaar
Benoembaarheid op de openbare en algemeen toegankelijke school staat open voor 
iedereen. Er wordt ook voor personeelsleden geen onderscheid gemaakt op grond 
van levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele 
geaardheid. 

‘Wij hebben geen selectie, dat we alleen personeelsleden van een bepaalde religie willen of alleen 
mensen uit een bepaalde cultuur. Bij ons is iedereen welkom’. 
Conrector Peter van Dijk van het openbare Pallas Athene College - Ede

Wederzijds respect
De openbare en algemeen toegankelijke school houdt rekening met en gaat uit van 
wederzijds respect voor de levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeel

‘Juist de verschillen vormen de basis van ons onderwijs. Elkaar waarderen begint altijd met elkaar 
leren kennen.’
Leerkracht Jeanet Visserman, openbare basisschool De Springplank – Creil



Waarden en normen
De openbare en algemeen toegankelijke school besteedt actief aandacht aan diverse 
waarden en normen. Dit heeft betrekking op de levensbeschouwelijke, godsdienstige 
en maatschappelijke diversiteit. 

‘Openbaar onderwijs moet volgens mij uitgaan van de gedachte dat we allemaal anders zijn en 
dat we elkaar vinden in de overeenkomsten.’
Ouder openbare basisschool Tuindorp - Utrecht

Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor en gelegenheid tot het geven en volgen van 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs.

‘Begrip voor elkaar, dat vind ik wezenlijk. Dat mensen, met welke levensovertuiging of afkomst 
dan ook, elkaar vinden en samenwerken.’
Directeur Rob Damwijk van het openbare Minkema College - Woerden

Van en voor de samenleving
De openbare en algemeen toegankelijke school is van en voor de samenleving. Dit 
betekent dat ouders, leerlingen en personeelsleden actief worden betrokken bij  
besluitvorming.

‘De school is onderdeel van de gemeenschap, die immers het geld voor het onderwijs opbrengt. 
Daarom stellen wij ons open voor de omgeving.’
Directeur Rob Damwijk van het openbare Minkema College - Woerden



Wij bieden als landelijke belangenvereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs advies en deskundigheid op maat.  
Als lid kunt u gratis gebruikmaken van bijna al onze dienstverlening. 

Onze dienstverlening kent drie thema’s:

Wat doet VOS/ABB

1. Bestuur & management: informatie, advies en overige dienstverlening voor bestuurs- 
bureaus, gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere instanties.

2. Identiteit & imago: informatie, advies en overige dienstverlening voor versterking van de  
identiteit en het imago van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

3. Politieke lobby: actieve specifieke belangenbehartiging bij lokale, regionale en landelijke  
bestuurders en politici.

1. Bestuur & management
Onderwijsorganisaties kunnen pas functioneren als hun fundament in orde is.  
Bestuur en management, financiën, uw personele organisatie en schoolgebouwen:  
allemaal voorwaarden om goed onderwijs te kunnen verzorgen.

Helpdesk > gratis advies
VOS/ABB heeft een eigen Helpdesk.  
De deskundige en ervaren adviseurs en gespe-
cialiseerde beleidsmedewerkers staan elke dag 
voor u klaar. 

De adviezen van de VOS/ABB-Helpdesk zijn voor 
leden gratis, ook als het uitgebreide advisering be-
treft. Zelfs dossierbehandeling is in de meeste geval-
len gratis. Alleen in bijzondere gevallen, als 
dossierbehandeling veel tijd vergt, kan sprake zijn 
van betaalde dienstverlening. 

De Helpdesk heeft op het besloten ledengedeelte 
van www.vosabb.nl veel informatie staan die u als 
lid gratis kunt raadplegen. De online rubriek met 
veelgestelde vragen, de actuele overzichten van
wetsvoorstellen en jurisprudentie en de online 
Toolbox met praktische rekeninstrumenten worden 
veelvuldig geraadpleegd. Ook kunt u op onze website 

modellen, brochures, katernen en cao-teksten down-
loaden (homepage > Downloads).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 
12.30 uur, helpdesk@vosabb

Ledenvoordeel > geld besparen
VOS/ABB is veruit de voordeligste belangen-
behartiger voor het funderend onderwijs. Daar-
bij komt dat uw organisatie via VOS/ABB veel 
geld kan besparen. Zo veel, dat u de kosten 
van het lidmaatschap er ruimschoots uithaalt.

Dat kan bijvoorbeeld met collectieve inkoop van ener-
gie via VOS/ABB. Het volumevoordeel dat school-
besturen met elkaar realiseren, vertaalt zich in  
klinkende munt. VOS/ABB biedt uw organisatie en 
uw personeel ook de mogelijkheid om tegen gunstige 
tarieven verzekeringen af te sluiten. 
In het ledenvoordeel zit bovendien de mogelijkheid 



om fors te besparen op de inzameling van afval. Veel 
scholen betalen daar zonder dat ze het weten (veel) te 
veel geld voor. Alle vormen van ledenvoordeel staan 
op www.vosabb.nl (homepage > Over VOS/ABB > 
Ledenvoordeel).

Bestuur en management >  
good governance
VOS/ABB ondersteunt het bestuur en manage-
ment van het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs. Een belangrijke pijler is good 
governance 

Onze adviseurs kennen de wettelijke bepalingen voor 
goed bestuur als geen ander. Ook voor een profes-
sionele scheiding tussen bestuur en toezicht kunt u 
bij VOS/ABB terecht. Deze scheiding gaat veel verder 
dan het formuleren van statuten en reglementen.

Wij bieden u tevens ondersteuning bij de vorm-
geving van uw strategische beleidsplannen en 
toezichtka-ders. Dit doen wij ook op het gebied van 
medezeggenschap. Daarnaast zijn wij de logische 
partner voor gemeenten als toezichthouder van het 
openbaar onderwijs. Ook gemeenten kunnen lid zijn.  
Zie www.vosabb.nl (homepage > Thema’s)

Demografische krimp >   
grote gevolgen
Nederland vergrijst. Daardoor daalt het aantal 
leerlingen. VOS/ABB biedt uitgebreid advies 
over de wijze waarop uw organisatie hier het 
beste mee kan omgaan.

De gevolgen van demografische krimp zijn dat  
scholen sluiten en de werkgelegenheid in het onder-

wijs daalt. Bij krimp spelen specifieke kwesties voor 
het openbaar onderwijs. Zo staat in de Grondwet 
dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende 
openbare scholen. 
Fusies tussen scholen bieden een kans. Dit kunnen 
fusies zijn tussen openbare en bijzondere scholen 
tot samenwerkingsscholen. Integrale kindcentra, 
waarin onderwijs en opvang met elkaar samenwerken, 
bieden ook kansen. VOS/ABB streeft naar het con-
cept ‘school’, dat boven de denominaties uitstijgt. 
Zie www.vosabb.nl (homepage > Thema’s)

Passend onderwijs > elke leerling
Voor elke leerling moet er een passende plaats 
zijn op een reguliere of speciale school. Pas-
send onderwijs benadrukt het belang van de 
algemene toegankelijkheid 

VOS/ABB ondersteunt schoolbesturen op het gebied 
van passend onderwijs. Er zijn geregeld workshops 
en bijeenkomsten met aandacht voor onder meer 
bestuurlijk-juridische, personele en financiële kwes-
ties. Voor leden en bij VOS/ABB aangesloten samen-
werkingsverbanden is deelname altijd gratis.

Tevens heeft VOS/ABB verscheidene praktische 
handreikingen over passend onderwijs samengesteld. 
De adviseurs van de Helpdesk zijn het eerste 
aanspreekpunt. Natuurlijk is ook voor aangesloten 
samenwerkingsverbanden het besloten ledengedeelte 
van de website www.vosabb.nl gratis toegankelijk.



2. Identiteit & imago

Juist in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is het van groot belang dat 
scholen aandacht hebben voor identiteit en levensbeschouwing. Diversiteit en respect 
staan hierbij centraal. Dit versterkt hun positie.

Identiteit
Kinderen leren nadenken over hun eigen 
levensbeschouwelijke identiteit. Zij leren ook 
begrip te hebben voor de ander.

Dit waarde(n)rijk onderwijs staat in de traditie van 
Nederland als tolerant en beschaafd land met 
waarden en normen die voortvloeien uit de Grondwet 
en de mensenrechten.

VOS/ABB helpt scholen en hun besturen bij de invul-
ling van hun pluriforme opdracht. Het aanbod bestaat 
onder meer uit presentaties voor directeuren en 
studiedagen voor schoolteams. De kernwaarden van 
het openbaar onderwijs vormen hierbij de leidraad.

Excellent onderwijs
Bij sterk onderwijs gaat het over taal en 
rekenen, maar excelleren is veel meer dan dat 
alleen. Openbare en algemeen toegankelijke  
scholen staan immers midden in de  
samenleving.

VOS/ABB heeft een voortrekkersrol op het gebied van 
excellent onderwijs. Hierbij wordt samengewerkt met 
onder andere het ministerie van OCW en de Inspec-
tie van het Onderwijs, maar zeer zeker ook met de 
openbare en algemeen toegankelijke scholen zelf en 
hun besturen.

Ons project TOP-scholen maakt kwaliteit zichtbaar. 
TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. 
In de online Toolbox Excellent Openbaar Onderwijs 
op www.vosabb.nl staan de criteria. Als uw school 
TOP is, kunt u dat melden via excellent@vosabb.nl.



School!Week
Het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs biedt meerwaarde aan de hele 
samenleving. Om dit te laten zien, organiseert 
VOS/ABB met verschillende partners elk jaar 
onder het motto ‘Ik ben welkom’ de landelijke 
School!Week. 

In de School!Week kan iedereen zien en ervaren dat 
openbare en algemeen toegankelijke scholen goed 
onderwijs voor álle leerlingen verzorgen. De kern-
waarden, waarin diversiteit en wederzijds respect 
centraal staan, zijn hierbij leidend.

Scholen en besturen die aan de School!Week 
meedoen - dat worden er steeds meer!- kunnen onder 
andere workshops volgen en ondersteuning 
krijgen bij activiteiten en promotie. U vindt alle infor-
matie op www.openbaaronderwijs.nu (homepage > 
School!Week).

Diploma Openbaar Onderwijs
Pabo’s in het hele land bieden hun studenten 
het Diploma Openbaar Onderwijs aan. Dit 
diploma geeft uitdrukking aan de eigenheid van 
de openbare school. 

De pabo-student die dit diploma heeft, kan onderwijs 
verzorgen vanuit de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs, waarin onder andere actieve ontmoeting 
en diversiteit centraal staan. Leerkrachten die al in 
het onderwijs werken, kunnen een nascholingstraject 
volgen. 

VOS/ABB verzorgt gastlessen over het openbaar 
onderwijs. Deze bijeenkomsten kunnen ook voor 
scholen interessant zijn. Hierbij kan het door 
VOS/ABB ontwikkelde trainingsspel ID!ee worden 
gebruikt. Dit spel is bedoeld om schoolteams bewust 
te maken van de kernwaarden.

Educatief partnerschap
De positieve betrokkenheid van ouders is 
essentieel voor de kracht van openbare en 
algemeen toegankelijke scholen. Educatief part-
nerschap gaat verder dan betrokkenheid alleen: 
actieve ouders denken en beslissen mee. 

Met educatief partnerschap stelt u de dialoog vanuit 
gelijkwaardigheid centraal, bijvoorbeeld in de vorm 
van medezeggenschap. Het uiteindelijke doel 
hiervan is een positieve ontwikkeling van kinderen en 
daarmee van een in alle opzichten gezonde samen-
leving.

VOS/ABB heeft een enquête ontwikkeld waarmee u 
kunt bepalen welke positie educatief partnerschap op 
uw school/scholen inneemt. Wij brengen het belang 
van een goede samenwerking met ouders ook onder 
de aandacht van pabo-studenten. Op het besloten 
ledengedeelte van www.vosabb.nl staat een katern 
over educatief partnerschap. De papieren versie kunt 
u bestellen.



De Tweede Kamer, het kabinet en ministerie van OCW krijgen gevraagd en ongevraagd advies van 
VOS/ABB. Dat geldt ook voor de politiek en het bestuur op provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Onze actieve lobby richt zich onder andere op wet- en regelgeving die het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs raakt. Het uiteindelijke doel van de lobby van VOS/ABB is altijd om de positie van de openbare en 
algemeen toegankelijke scholen te versterken. Dit staat in het teken van de missie dat er voor álle kinderen 
goed onderwijs moet zijn.

3. Politieke lobby

Altijd op de hoogte > nieuws
Het onderwijs is voortdurend in beweging. 
VOS/ABB beïnvloedt deze ontwikkelingen, voor 
zover ze specifiek relevant zijn voor het open-
bare en algemeen toegankelijke onderwijs. 

Op www.vosabb.nl staat vrijwel elke dag nieuws uit 
het primair en voortgezet onderwijs. Naast eigen 
nieuws, bijvoorbeeld over nieuwe rekeninstrumenten 
en actuele kwesties die door de VOS/ABB-Helpdesk 
worden behandeld, put de webredactie uit veel 
andere bronnen.

Het nieuws van VOS/ABB is ook te volgen op Twitter. 
Bovendien verstuurt VOS/ABB elke maandag e-mail-
nieuwsbrieven, waarop u zich gratis kunt abonneren. 
Daarnaast gaat VOS/ABB met het magazine School! 
meer de diepte in. Zie www.vosabb.nl



Lidmaatschap 
Het lidmaatschap bij VOS/ABB staat open voor 
schoolbesturen in het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. 

Een schoolbestuur wordt lid voor alle scholen die 
onder zijn bevoegd gezag vallen. 

Voor onder andere samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs en gemeenten die de school-
bestuurlijke taken op afstand hebben gezet, kent 
VOS/ABB aparte aansluitingsmogelijkheden.

U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier te 
downloaden van www.vosabb.nl (homepage > Over 
VOS/ABB > Lidmaatschap). 

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen: 
0348-405200, secretariaatvereniging@vosabb.nl.
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