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Communiqué bij de overeenkomst tussen de besturenorganisaties en de VO-raad 

 

Inleiding 

Sinds de start van de VO-raad bestaat er een regulier overleg tussen de VO-raad en de 

besturenorganisaties* over strategische vraagstukken in het voortgezet onderwijs. Dit 

overleg verloopt op constructieve wijze en in een goede sfeer. 

Het is voor de sector voortgezet onderwijs belangrijk om richting de politiek en de 

samenleving op het gebied van belangenbehartiging gezamenlijk en eenduidig naar buiten te 

treden. Hiervoor is het wenselijk om de transparantie, effectiviteit en het draagvlak te 

vergroten en de gezamenlijke verkenning en afstemming van strategische vraagstukken en 

de belangenbehartiging te versterken. 

Naar aanleiding van oproepen in de ALV en op basis van gesprekken en bijeenkomsten met 

leden van de verschillende besturenorganisaties, is het gesprek gestart over verdere vormen 

van samenwerking.  

Onder leiding van Ron Bormans (Hogeschool van Rotterdam) is onderzoek gedaan naar de 

haalbaarheid van deze doelstelling. Zijn conclusie is dat een verdere samenwerking met 

uiteindelijk één overkoepelende vereniging voor voortgezet onderwijs met ruimte voor  

profielorganisaties kansrijk is. Alle betrokken hebben hierop positief gereageerd. 

 

Op weg naar een Vereniging VO 

Het versterken en formaliseren van de samenwerking willen de partijen gestalte geven door 

het instellen van de Overlegraad VO. Dit is een vorm van structurele samenwerking waarin 

alle partijen vertegenwoordigd zijn. Deze overlegraad zet het gezamenlijk overleg over 

strategische vraagstukken, zoals dat de afgelopen 5 jaar heeft plaatsgevonden, voort.  

Als de algemene vergaderingen van alle betrokken organisaties in de loop van november 

2012 besluiten met de overeenkomst in te stemmen, gaat de Overlegraad VO met ingang 

van 1 december 2012 van start.  

Uitgangspunt voor dit overleg is de gelijkwaardigheid van partijen. Besluitvorming over het 

bepalen van standpunten met betrekking tot de strategische vraagstukken vindt plaats op 

basis van consensus. 

Naast het bepalen van de strategische standpunten krijgt de Overlegraad VO de taak om 

een voorstel op te stellen voor de oprichting en inrichting van een Vereniging VO, inclusief 

concept statuten. Dit voorstel moet uiterlijk 1 september 2013 gereed zijn. Vervolgens 

besluiten de algemene vergaderingen van de partijen in de loop van november 2013 over de 

oprichting van de Vereniging VO. Bij een positief besluit kan de Vereniging VO begin 2014 

van start gaan. 

*Dit zijn: Besturenraad, ISBO, LVGS, VBS, VGS, VKO en VOS/ABB. 


