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Een nieuwe directeur, een nieuw bestuur met een nieuwe voorzitter en een nieuwe organisatie-

structuur. Er is in 2009 nogal wat veranderd bij VOS/ABB. Maar wat is gebleven, is de kracht van 

de vereniging! Wij zijn er voor goed onderwijs voor álle kinderen. Daarmee bedoelen we ook écht 

alle kinderen. Samen met u staan wij ervoor garant om in het openbaar en algemeen toegankelijk 

onderwijs niemand uit te sluiten. Dat geldt voor de leerlingen én voor het personeel. Iedereen mag 

en kan zijn, wie hij of zij is.

Het jaar 2009 was vooral een periode van veranderingen achter de schermen. Wij hebben de interne re-

organisatie zo vormgegeven, dat u er als schoolbestuurder of –manager geen nadelige gevolgen van hebt 

ondervonden. Sterker nog, wij durven te stellen dat u er baat bij hebt. VOS/ABB is in de gewijzigde situatie 

onverminderd een sterke belangenbehartiger, ook nu de sectororganisaties PO-raad en de VO-raad over 

de algemene werkgeversbelangen gaan.

U kunt erop blijven rekenen dat VOS/ABB zich, nog duidelijker dan voorheen, manifesteert op alle be-

leidsterreinen die betrekking hebben op het openbare karakter en de algemene toegankelijkheid. Denkt u 

daarbij aan kwesties die te maken hebben met identiteit en diversiteit, maar ook aan vele andere thema’s. 

Zo zetten wij onze deskundigheid voor u in om de verhoudingen met de gemeenten te optimaliseren. Dat 

is belangrijk voor verzelfstandigde openbare schoolbesturen in verband met de toezichthoudende rol van 

de gemeenten. 

Tevens kunt u als lid blijven vertrouwen op de – gratis- expertise van onze Helpdesk. In 2009 kwamen 

daar ruim 15 duizend vragen binnen, een nieuw record! Maar ook voor vele andere kwesties waar u als 

bestuurder of manager mee te maken hebt, kunt u bij VOS/ABB terecht: passend onderwijs, het stichten 

van scholen, kwaliteitsbeleid, communicatie en marketing enzovoort. In de nieuwe lidmaatschapsbrochure 

die aan de leden is toegezonden, kunt u er meer over lezen. Onze website www.vosabb.nl houdt u voort-

durend op de hoogte.

Een andere verandering achter de schermen was in 2009 de organisatorische loskoppeling van de com-

merciële adviestak VOS/ABB Consulting van de vereniging VOS/ABB. Hierdoor is de vereniging niet meer 

verantwoordelijk voor eventuele commerciële risico’s. Voor de betaalde dienstverlening maakt dit verder 

niets uit. VOS/ABB Consulting blijft de deskundigheid en kwaliteit bieden die u al sinds jaren van ons ge-

wend bent.

Het jaarverslag over 2009 verschaft u een helder beeld van de veranderingen die hebben plaatsgehad en 

van de onverminderd stevige positie van uw vereniging. 

VoS/ABB vernieuwd: een sterke belangenbehartiger!

Veel veranderingen voor krachtige positionering 

Peter Snijders,  ritske van der Veen,

bestuursvoorzitter VOS/ABB directeur VOS/ABB
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de gezonde school
Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Zo is ook voor gezond onderwijs een ge-

zond schoolgebouw nodig. Kinderen functioneren pas goed als er in het gebouw waarin 

ze les krijgen, een gezond klimaat heerst en er voldoende ruimte is. Dat geldt natuurlijk 

ook voor het personeel. Goed arbeidsomstandigheden verbeteren het onderwijs!

VOS/ABB heeft de gezonde school hoog op de agenda staan. Daar moet voldoende geld 

voor zijn. In 2009 voerde VOS/ABB een verkenning uit naar de gemeentelijke uitgaven aan 

onderwijshuisvesting. In veel gemeenten wordt daar minder aan uitgegeven dan er via het 

gemeentefonds voor binnen komt. De verkenning was voor de politiek mede aanleiding 

om hier een onderzoek naar in te stellen. De resultaten worden dit jaar verwacht.

Het VOS/ABB-magazine Over Onderwijs besteedt in elk nummer aandacht aan onderwijs-

huisvesting. De foto is van bredeschoolgebouw De Kikker in Amsterdam-Osdorp, waarin 

openbare basisschool De Globe gehuisvest is. Zie Over Onderwijs 2 (2009), pp. 12-13.

Vos/abb jaarVerslag 2009
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1.  Kernwaarden  

openbaar onderwijs 
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Kernwaarde 1

Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle 

kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, 

godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, 

geslacht of seksuele geaardheid.

Kernwaarde 2

Iedereen benoembaar

Benoembaarheid op de openbare school 

staat open voor iedereen, ongeacht le-

vensovertuiging, godsdienst, politieke ge-

zindheid, afkomst, geslacht of seksuele 

geaardheid.

Kernwaarde 3

Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met 

en gaat uit van wederzijds respect voor de 

levensbeschouwing of godsdienst van alle 

leerlingen, ouders en personeelsleden. 

Kernwaarde 4

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aan-

dacht aan uiteenlopende levensbeschou-

welijke, godsdienstige en maatschappe-

lijke waarden.

Kernwaarde 5

Democratische organisatie

De openbare school betrekt leerlingen, ou-

ders en personeelsleden actief bij de be-

sluitvorming over doelstellingen en werk-

omstandigheden

Kernwaarde 6

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt de gelegenheid 

om levensbeschouwelijk of humanistisch 

vormingsonderwijs te volgen. 

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. 

Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt 

daadwerkelijk vorm door de uitwerking van schoolbestuur en school. Hieronder 

staan de zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen De kernwaar-

den zullen overigens in samenspraak met de ledenraad van VOS/ABB in de loop van 

dit jaar opnieuw onder de loep worden genomen. Op basis van de uitkomsten van 

dit gesprek zullen de kernwaarden voor het openbaar onderwijs opnieuw worden 

vastgesteld. 
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Andere tijden
Veel ouders werken. De tijd is allang voorbij dat alle moeders tussen de middag thuis zijn, 

de boterhammen smeren en om kwart over 3 de thee klaar hebben staan. leerlingen blij-

ven over, eten op school, ontwikkelen zich de hele dag, maken gebruik van voorschoolse 

en naschoolse opvang. VOS/ABB zit in de werkgroep Andere Tijden om het openbaar en 

algemeen toegankelijk onderwijs mee te laten gaan in deze ontwikkeling. Samen met an-

dere organisaties wordt onderzocht hoe het onderwijs de schooldag anders kan inrichten. 

De dagindeling kan beter aansluiten bij de huidige maatschappelijke behoeften.

Veel scholen spelen hier al op in. Bijvoorbeeld openbare basisschool De Violier in Schie-

dam. Deze school, waar bijna alle leerlingen gebruikmaken van opvang, is open van 7 

uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. De foto is gemaakt in het eigen kidsrestaurant. In het 

VOS/ABB-magazine Over Onderwijs leest u er meer over (zie nummer 4, pp. 12-13). 

11
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De ledenactiviteiten van VOS/ABB strekken 

zich uit over tal van zaken waarmee de leden 

te maken krijgen in hun dagelijkse praktijk. Of 

het nu gaat over de toepassing van wet- en 

regelgeving, of over directe behartiging van 

de belangen van het openbaar en algemeen 

toegankelijk onderwijs in de woonplaats 

of regio;  veel van deze vragen bereiken  

VOS/ABB rechtstreeks of via de Helpdesk. 

Om de leden goed van dienst te kunnen zijn, 

is in het jaarplan 2009 van de vereniging 

een aantal speerpunten geformuleerd. Deze 

speerpunten zijn vertaald in een 32 projec-

ten. Op al deze onderdelen wil VOS/ABB 

zich een herkenbare wijze inzetten voor haar 

leden. In dit jaarverslag is geen uitputtend 

overzicht opgenomen van alle (32) projecten, 

maar een greep uit de meest belangwekken-

de en interessante thema’s die speelden. 

Bezuinigingen B&M

VOS/ABB heeft zich hard opgesteld in de 

kwestie rond de op Prinsjesdag aangekon-

digde  bezuinigingen op het budget voor be-

stuur & management (B&M)  in het primair 

onderwijs. De in totaal 90 miljoen euro be-

sparing die dit zou moeten opleveren, bete-

kent voor een gemiddeld  schoolbestuur met 

1000 leerlingen een inkomstendaling van 

70.000 tot 80.000 euro per jaar. VOS/ABB 

kreeg van veel schoolbestuurders signa-

len dat zij zich ernstig zorgen maakten over 

deze bezuinigingsmaatregel. In de ogen van 

verschillende bestuurders en managers zul-

len de bezuinigingen in de begroting ertoe 

leiden dat B&M onder het minimale vereiste 

niveau zullen zakken. Dit terwijl in de prak-

tijk stafbureaus al vaak met minimale midde-

len een efficiënte organisatie in stand hou-

den. VOS/ABB deelt de mening dat hiermee 

het primaire proces zal worden aangetast. 

Door de inzet van vrijgestelde directeuren 

en bovenschools management worden nu 

directies en leerkrachten minder belast met 

bovenschoolse taken. VOS/ABB hield een 

enquête onder de  leden om de stemming 

te peilen en hierop kwamen enkele honder-

den reacties (waaronder ook schoolbesturen 

vanuit het bijzonder onderwijs) binnen. Ook 

de workshops die werden gehouden om de 

financiële consequenties uit te leggen aan 

de leden werden zeer goed bezocht. Via een 

brandbrief aan de Vaste Kamercommissie 

voor OCW heeft VOS/ABB getracht de Ka-

mer ervan te overtuigen deze beslissing een 

halt toe te roepen. Temeer omdat de bezuini-

gingen extra nadelig zouden kunnen uitpak-

ken voor het openbaar onderwijs. Dit laatste 

heeft te maken met de bestuurlijke verzelf-

standiging, de financiële ontvlechting van de 

gemeenten en de afspraken die hierover zijn 

gemaakt. Staatssecretaris Sharon Dijksma 

van OCW ging niet in op een uitnodiging van 

VOS/ABB en enkele besturen om een werk-

bezoek te brengen aan enkele scholen om 

tekst en uitleg te krijgen over de gevolgen 

van de bezuinigingsmaatregel. Zij vond dit  in 

haar afwijzende reactie ‘niet nodig’. Hierna 

heeft VOS/ABB haar leden opgeroepen om 

rechtstreeks per mail de leden van de Vaste 

Kamercommissie te ‘bestoken’. Twee moties 

van VVD,  D66 en SP werden verworpen. 

Beleidsbrief openbaar onderwijs

Staatsecretaris Dijksma stuurde eind juni 

mede op aandringen van VOS/ABB een be-

leidsbrief naar de Tweede Kamer over de 

positie van het openbaar onderwijs. Deze 

brief ging onder meer in op de vraag of be-

sturen voor openbaar onderwijs zelf scholen 

2.  Belangenbehartiging:  een scala aan  
activiteiten voor de leden van VoS/ABB 
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mogen stichten. Andere onderwerpen uit de 

brief waren onder meer de harmonisatie van 

de wet- en regelgeving voor het openbaar 

onderwijs met die voor het bijzonder onder-

wijs, de verschillende bestuursvormen in het 

openbaar onderwijs en de mogelijke wijzen 

van toezicht. Nagenoeg alle partijen die bij 

het algemeen overleg aanwezig waren, lieten 

weten dat zij grote waarde hechten aan het 

openbaar onderwijs. Zo pleitte Groenlinks 

voor een algemene acceptatieplicht van leer-

lingen. Dijksma liet weten dat dit gelet op de 

verhoudingen binnen het toenmalige kabinet, 

geen haalbare kaart was. De PvdA wees nog 

eens op de gewenste harmonisatie in regelge-

ving waarbij openbaar onderwijs gelijkgesteld 

dient te worden aan het bijzonder onderwijs. 

De PvdA haalde daarbij expliciet nog eens het 

ontslag aan van het voltallige bestuur van de 

bij VOS/ABB aangesloten stichting Akkoord! 

PO in Noord limburg. VOS/ABB heeft zich in-

dringend met deze zaak bemoeid. Het bestuur 

van deze stichting werd door de gemeente-

lijke toezichthoudende instantie aan de kant 

geschoven. De SP ging tijdens dit debat ook 

nog eens in op het door VOS/ABB begeleide 

initiatief om openbaar voortgezet onderwijs 

in de door overwegend christelijke partijen 

bestuurde gemeente Barneveld, te kunnen 

realiseren. Het CDA op haar beurt pleitte 

voor handhaving van het neutrale karakter 

van het openbaar onderwijs. Voor het toe-

zicht acht het CDA de gemeente de meest 

aangewezen partij. VOS/ABB heeft samen 

met de VOO kenbaar gemaakt blij te zijn 

met de beleidsbrief en de geformuleerde 

uitgangspunten van de staatssecretaris. Het 

openbaar onderwijs krijgt hiermee eindelijk 

de (bestuurlijke) erkenning die het jarenlang 

heeft verdiend.  

Zelfevaluatiekader Openbare Identiteit 

(ZEK Identiteit)

In navolging van het ZEK Goed bestuur heeft 

Hoffmans & Heegsma BV voor VOS/ABB een 

nieuw instrument voor kwaliteitszorg ont-

wikkeld: het ZEK Identiteit.Er was behoefte 

bij besturen om het ZEK Goed bestuur te 

verbreden met een module gericht op de 

openbare identiteit. Het ZEK Identiteit is 

ontwikkeld aan de hand van de wet, de code 

‘Goed bestuur’ en de kernwaarden openbaar 

onderwijs van VOS/ABB. Het ZEK Identiteit 

meet drie domeinen en acht standaarden. 

Per standaard is een aantal indicatoren op-

gesteld.

De domeinen bestaan uit gelijkwaardigheid 

(1), pluriformiteit (2) en democratie (3).  De 

standaarden bevatten de volgende aan-

dachtsgebieden: 

Domein 1:  toelaatbaarheid leerlingen, be-

noembaarheid personeel en res-

pectvolle omgang;

Domein 2:  geestelijke stromingen & vor-

mingsonderwijs en actief burger-

schap & participatie;

Domein 3:  transparantie, zeggenschap, imago.

In 2009 heeft VOS/ABB de kaders van het 

ZEK Identiteit verder aangescherpt. Dit is 

gedaan in samenwerking met het bureau 

Hoffmans & Heegsma BV, dat dit model heeft 

ontwikkeld. 

Eind 2009 zijn besturen benaderd met de 

vraag of zij interesse hadden deel te nemen 

aan de pilot voor het ZEK Identiteit. Er is met 

name contact gezocht met besturen uit de 

contactgroep Brabant, omdat deze het in hun 

bovenschools managementoverleg al uitge-
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breid over dit thema hadden gehad. Ook be-

sturen in de rest van Nederland zijn bena-

derd. Sinds kort is bekend dat er in ieder ge-

val circa zes besturen zullen meewerken aan 

de pilot. Deze besturen vullen vragenlijsten 

en een documentanalyse in. In het voorjaar 

van 2010 zullen de resultaten worden ver-

werkt. Daarna zal een evaluatiebijeenkomst 

met de pilotbesturen plaatsvinden. 

Helpdesk op weg naar nieuwe mijlpaal

Van oudsher is de Helpdesk van VOS/ABB 

een van de meest gewaardeerde vormen van 

dienstverlening aan de leden. Sinds de op-

richting ervan in 1998 kent het aantal hulp-

vragen die bij de Helpdesk binnenkomen 

een gestaag groeiende lijn. Zo werd in maart 

2010 de grens van 60.000 vragen per e-mail 

bereikt. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat steeds meer leden de snelle en deskun-

dige hulp inroepen van de Helpdesk. Ten 

opzichte van 2004 is het aantal vragen maar 

liefst met 60% gestegen. De meeste vragen 

die in 2009 werden gesteld, hadden be-

trekking op de functiemix in het primair en 

voortgezet onderwijs. Ook neemt het aan-

tal juridische vragen toe over bijvoorbeeld 

arbeidsgeschillen en verschillende cao-

interpretaties. Ook de vragen over alle ver-

lofregelingen scoren hoog. De Helpdesk, die 

exclusief bestemd is voor leden van VOS/

ABB, stuurt in principe binnen één werkdag 

een reactie. 

Pabo-diploma openbaar onderwijs

Tijdens een minisymposium in mei in de 

Hogeschool rotterdam nam staatsecretaris 

Dijksma het eerste officiële pabo-diploma 

openbaar onderwijs in ontvangst. VOS/ABB 

en VOO hebben dit diploma samen ontwik-

keld met een zes hogescholen. De pabo-

opleidingen bieden vanaf het komende stu-

diejaar een aantal programma’s aan, gericht 

op het behalen van het nieuwe diploma. Het 

studieprogramma is onder meer gebaseerd 

op de kernwaarden van het openbaar onder-

wijs (zie ook elders in dit jaarverslag). VOS/

ABB en VOO verwachten dat het openbaar 

onderwijs zich met dit diploma steviger kan 

positioneren op de onderwijsmarkt. 

Bekostiging van de zorg/passend onderwijs

De bekostiging van de zorg blijft aan ver-

andering onderhevig. Vooral voor de coör-

dinatoren van de samenwerkingsverbanden 

is dit een ingewikkelde materie gebleken. 

In het voorjaar en in het najaar van  2009 

organiseerde VOS/ABB  –in de persoon van 

beleidsadviseur Bé Keizer- drie trainings-

sessies voor coördinatoren en andere me-

dewerkers van de aangesloten samenwer-

kingsverbanden over bekostigingsaspecten 

van de zorg. Daarnaast is er op de website 

blijvende aandacht voor de bedrijfsvoering 

van samenwerkingsverbanden. Alle actuali-

teiten, zoals nieuwe maatregelen en bedra-

gen, krijgen volop de aandacht. 

Omdat binnen het abonnement van samen-

werkingsverbanden recht is op een dagdeel 

ondersteuning zijn de adviseurs Bé Keizer 

en reinier Goedhart ook in 2009 actief ge-

weest voor een tiental samenwerkingsver-

banden om hen te ondersteunen bij finan-

cieel beleid.

Gebleken is dat er blijvend behoefte is aan 

dit soort activiteiten.  Vandaar dat ook in 

2010 minimaal twee themabijeenkomsten 

over (de veranderingen in) de bekostiging 

van de zorg worden gerealiseerd. 
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Zorgbijeenkomsten passend onderwijs

Naast het thema zorgbekostiging organi-

seerde VOS/ABB twee bijeenkomsten voor 

samenwerkingsverbanden waarin de vol-

gende zaken centraal stonden: actuele ont-

wikkelingen met betrekking tot  passend 

onderwijs en een visie-uitwisseling rondom 

‘inclusief onderwijs’.  Gastspreker tijdens 

deze bijeenkomsten was  Hans Schuman 

van het Seminarium voor Orthopedagogiek. 

In 2010 staan bijeenkomsten gepland over 

e-learning. Samen met het landelijk In-

fopunt Passend Onderwijs wordt  gewerkt 

aan een aanpak  waarbij vanuit een integrale 

visie gewerkt wordt aan gezamenlijke pro-

fessionaliteit en persoonlijke competenties. 

Tijdens de themabijeenkomsten maken de 

deelnemers kennis met vormen van e-lear-

ning die speciaal voor passend onderwijs 

zijn ontwikkeld.

In maart 2010 is een bijeenkomst over e-

learning in samenwerkingsverbanden en 

andere professionele leergemeenschappen 

georganiseerd. Gastsprekers: Aat Sliedrecht 

en Ton rietveld. Verder kwam Sanne-lot 

van Ulzen langs om haar project voor een  

elektronisch  ‘schriffie’ toe te lichten, een  

webapplicatie voor ouders van zorgleerlin-

gen. In juni 2010 volgt een bijeenkomst over 

het referentiekader Passend onderwijs dat 

eind mei 2010 wordt verwacht.

Persoonlijke gesprekken leden

Ook in de vereniging ‘nieuwe stijl’ vormen 

directe contacten met leden een belangrij-

ke pijler voor de dienstverlening. VOS/ABB 

maakt afspraken met nieuwe leden en on-

derhoudt contacten met bestaande leden.  

Zo zijn onder meer zo veel mogelijk nieuwe 

algemeen directeuren in het PO bezocht. 

Ook tijdens andere activiteiten zoekt VOS/

ABB de leden op met als doel  nadere ken-

nismaking met elkaars organisaties en het 

verkennen van vraagstukken uit de praktijk. 

In enkele gevallen vindt een vervolggesprek 

plaats, of toezending van specifieke infor-

matie. Ook in het voortgezet onderwijs vin-

den individuele gesprekken met de leden 

plaats. In 2009 zijn in totaal circa vijftig VO-

leden bezocht.  

Themabijeenkomsten 2009/2010

VOS/ABB heeft een traditie als het gaat om 

de organisatie van themabijeenkomsten 

voor haar leden. De leden geven ieder jaar 

weer aan dit zeer op prijs te stellen. Dit blijkt 

ook wel uit de opkomst. In het najaar van 

2009 heeft VOS/ABB vier landelijke bijeen-

komsten (Drachten, Haarlem, Zwolle, Breda) 

georganiseerd over de aangekondigde be-

zuinigingen op bestuur en management. Er 

kwamen ruim honderd deelnemers naar deze 

bijeenkomsten en zij zorgden voor heel wat  

reacties. 

In  het voor- en najaar van 2010 houdt VOS/

ABB  opnieuw een aantal themabijeenkom-

sten. Op de agenda staan onder meer goed 

bestuur,  de  scheiding van bestuur en toe-

zicht en andere actuele vraagstukken op het 

gebied van wet- en regelgeving voor bestuur 

en management. 

Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert VOS/ABB  

netwerkbijeenkomsten voor stafmedewer-

kers van bestuursbureaus. Deze netwerk-

bijeenkomsten worden goed bezocht. In 

2009 vonden bijeenkomsten plaats voor be-

leidsmedewerkers op het gebied van P&O, 
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financieel management en communicatie. 

De bijeenkomsten worden begeleid door 

adviseurs van VOS/ABB. 

In april 2009 heeft VOS/ABB  het netwerk 

Pr en communicatie voor het openbaar 

onderwijs in het leven geroepen, omdat er 

vanuit de communicatiemedewerkers uit het 

primair en voortgezet onderwijs behoefte 

bestond aan kennisuitwisseling met vakge-

noten. De leden bepalen zelf de inhoud van 

de bijeenkomsten. Voorbeelden van onder-

werpen zijn: hoe introduceer je een nieuwe 

opleiding, hoe ga je om met de pers of hoe 

bereidt een school zich voor op een crisis. 

Ook richt de aandacht zich steeds meer op 

de inzet van zogenoemde nieuwe media in 

het communicatiebeleid van de school. Zo 

organiseert VOS/ABB met een van de leden 

een pilot, waarbij de school wordt onder-

steund bij het bouwen van een social com-

munity voor potentiële leerlingen. Samen 

met leden van de werkgroep uit de school 

wordt gekeken hoe nieuwe media kunnen 

worden ingezet binnen het huidige commu-

nicatieplan. Dit is een  nieuwe manier om 

leerlingen van groep 8 te interesseren voor 

de school. Door middel van films en erva-

ringen van bestaande leerlingen, maken de 

nieuwe leerlingen kennis met hun middel-

bare school. 

Contactgroepen bovenschools management

De contactgroepen bovenschools manage-

ment hebben zich in 2009 verder uitgebreid.  

Eerder al was gebleken dat met name de re-

gionale zaken die de deelnemers aan deze 

contactgroepen verbinden van grote toege-

voegde waarde zijn. VOS/ABB heeft inmid-

dels vaste adviseurs aangesteld bij de groe-

pen Noord-Holland, Groningen, Overijssel/

Drenthe/Flevoland, Gelderland, Zeeland en 

Brabant/limburg. De laatste twee waren 

een paar jaar lang inactief, maar deze zijn in 

2009 nieuw leven ingeblazen.

BDOF (Friesland) is een op zichzelf staan-

de coöperatie, maar VOS/ABB organiseert 

tweemaal per jaar een gezamenlijke thema-

bijeenkomst voor BDOF en BDOG (Gronin-

gen). Dit is ook in 2009 het geval geweest.

Nadat de groep Zuid-Holland/Utrecht niet 

levensvatbaar bleek, zijn er andere regio-

nale initiatieven ontstaan. In maart 2010 

is de eerste verkennende bijeenkomst van 

Zuid-Holland Zuid geweest waarbij zeven 

schoolbesturen rondom Gorinchem beslo-

ten hebben van start te gaan als netwerk 

BM en na een jaar te bezien wat het hun op-

levert, met VOS/ABB als adviseur. Dit past 

uitstekend in de intensievere regiobenade-

ring van de vereniging. 

Kwaliteitszorg en aandacht voor zeer 

zwakke scholen

VOS/ABB  participeert in de eerste ring van 

de Inspectie van het Onderwijs (klankbord-

groep) en in de klankbordgroep van het pro-

ject ‘Goed worden, Goed blijven’ van het 

projectbureau Kwaliteit van de PO-raad. 

Daarnaast adviseert VOS/ABB haar leden 

bij scholen die zwak zijn of dreigen te wor-

den. In 2010 zal VOS/ABB  participeren in 

de zogenoemde ‘Vliegende Brigades’. Deze 

bieden ondersteuning aan scholen die zeer 

zwak zijn bevonden door de onderwijsin-

spectie. 

In 2010 komt de focus ook te liggen op ster-

ke of excellente scholen. Daarom wordt in 

dit jaar een begin gemaakt met een visieont-

wikkeling voor deze scholen. De gemeenten 
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moeten weer trots worden op het openbaar 

onderwijs, waarvoor zij ooit verantwoorde-

lijk waren. VOS/ABB wil dit met diverse acti-

viteiten verder ontwikkelen en scholen hierin 

ondersteunen, onder meer met presentaties 

over excellentie in het onderwijs en advise-

ring voor schoolbesturen bij hun streven 

naar een zelfbewust en kwalitatief sterk 

onderwijs met uitstekende resultaten.

Godsdienstig en humanistisch vormings-

onderwijs 

Vanuit de Wet op het primair onderwijs 

(WPO) kunnen ouders scholen vragen 

godsdienst of humanistisch onderwijs  

(g/hvo) te organiseren. Hiertoe heeft het 

ministerie van OCW inmiddels structurele 

gelden beschikbaar gesteld. Het diensten-

centrum GVO en HVO regelt de inzet van 

leerkrachten. VOS/ABB  heeft gemerkt dat 

openbare scholen soms moeite hebben met 

dit in de wet verankerde aanbod en dat ze 

vanuit de openbare kernwaarden nadrukke-

lijker aandacht willen besteden aan levens-

beschouwing, al dan niet geïntegreerd met 

sociaal-emotionele ontwikkeling en burger-

schap. VOS/ABB heeft met een van haar 

leden (obs ‘t Palet in leusden) een project 

opgezet om onze ideeën over integratie van 

levensbeschouwing en godsdienst vorm 

te geven. Vanaf augustus 2010 is een cur-

riculum voor alle groepen gereed. VOS/

ABB  heeft gesprekken gevoerd met diverse 

initiatiefnemers op dit gebied en wil deze 

ontwikkelingen verder initieren en de dis-

cussie blijven prikkelen. Immers vanuit de 

kernwaarden van het openbaar onderwijs 

is respect voor diversiteit een groot goed. 

Zonder aan het recht van ouders op g/hvo 

te willen tornen, volgt VOS/ABB de lande-

lijke ontwikkelingen nauwlettend en wil de 

vereniging kennisdeling op dit gebied blijven 

bevorderen. Dit met als eindresultaat dat de 

kernwaarden van het openbaar onderwijs 

nog beter worden gewaarborgd.

Segregatie

VOS/ABB beschouwt segregatie als een 

ongewenst bijproduct van de vrijheid van 

onderwijs. De vereniging volgt de ontwikke-

lingen op het gebied van aannamebeleid en 

spreiding  van leerlingen op de voet. Daar-

naast biedt VOS/ABB  de helpende hand aan 

scholen die worstelen met dit verschijnsel.

‘De-segregatie’  is een van de speerpunten 

van het beleid van VOS/ABB. Daarom par-

ticiperen adviseurs  in verscheidene  be-

langenorganisaties en worden praktijkvoor-

beelden verzameld om de leden goed te 

kunnen steunen en kennisdeling op gang te 

brengen. 

VOS/ABB neemt deel aan landelijke groe-

pen die streven naar integratie zoals het 

Kenniscentrum Gemengde Scholen (klank-

bordgroep) en aan een klankbordgroep van 

Forum (instituut voor multiculturele vraag-

stukken). 

In 2009 heeft tweemaal een brainstormmid-

dag plaatsgevonden voor scholen en hun 

bestuur die worstelen met verandering van 

populatie in achterstandswijken. Doel van 

deze sessies was om daarop een adequaat 

antwoord te formuleren vanuit de diverse 

deskundigheden en disciplines van VOS/

ABB. Deze vorm van ondersteuning wordt in  

2010 voortgezet.
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openbaar onderwijs  
voor iedereen
Onderwijskwaliteit staat voorop! VOS/ABB ondersteunt zwakke scholen om hun kwaliteit 

te verbeteren, maar zeer zeker ook excellente scholen krijgen de aandacht die ze verdie-

nen! Met goede onderwijskwaliteit kunnen de openbare en algemeen toegankelijke scho-

len zich duidelijk op de kaart zetten als stevig maatschappelijk fundament. 

De schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, bieden nadrukkelijk onderwijs aan 

álle kinderen. Afkomst, levensbeschouwelijke achtergrond en capaciteiten mogen nooit 

criteria zijn om leerlingen uit te sluiten. Openbaar onderwijs is er voor iedereen. En dan 

bedoelt VOS/ABB ook écht iedereen! Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo blijven. 

Zeker nu er in de samenleving groeperingen opstaan die mensen op hun persoonlijke ken-

merken willen uitsluiten, maakt VOS/ABB zich in politiek Den Haag sterk om deze kwalijke 

tendens te stoppen.
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Een krachtig verleden, een krachtige toekomst

Binnen VOS/ABB heeft in 2009 een belangrijke 

koerswijziging plaatsgevonden. Nadat in 2007 

en 2008 al was vastgesteld  dat de organisatie 

dringend aan verandering toe was, is een aantal 

voorgenomen wijzigingen in 2009 geëffectueerd. 

Dit heeft onder meer geresulteerd in de overgang 

van de consultancytak van VOS/ABB naar advies-

bureau leeuwendaal en een voortzetting van de 

verenigingsactiviteiten in een aangepast organisa-

tiemodel.  De identiteitsgebonden belangenbehar-

tiging voor haar leden in het primair en voortgezet 

openbaar onderwijs blijft,  als belangrijke pijler 

voor de vereniging ‘nieuwe stijl’, overeind staan.  

Een korte terugblik

In het rapport ‘VOS/ABB Toekomstbestendig’, dat 

in november 2007 verscheen, werden de contou-

ren geschetst voor een reorganisatie. In dit plan 

stonden onder meer maatregelen die moesten 

leiden tot een aanzienlijke kostenreductie. Het 

reorganisatieplan voorzag  in een flexibelere inzet 

van personeel, onder andere om de noodzakelijke 

professionele synergie tussen de contributie- en 

consultancyactiviteiten te realiseren. Deze maatre-

gel werd noodzakelijk geacht vanwege een aantal 

ontwikkelingen in het onderwijsbestel, waarmee 

VOS/ABB zich geconfronteerd zag. Zo was er een 

verschuiving waarneembaar in de onderwijsorga-

nisaties waar de denominatie een belangrijke rol 

speelt. Door de oprichting van de sectororganisa-

ties PO-raad en VO-raad kwam de belangenbe-

hartiging – een taak waarin VOS/ABB van oudsher 

een belangrijke rol vervulde – in handen te liggen 

van beide sectorraden. Dit was in het verleden een 

belangrijke bindende  factor van de leden.  Ook 

door schaalvergroting in het onderwijsveld viel een 

toenemende professionalisering en verzakelijking 

waar te nemen. Daarnaast was sprake van een 

steeds groter wordende adviesmarkt en daarmee 

toenemende  concurrentie.  Dit had tot gevolg dat 

een duidelijke organisatorische scheiding werd 

aangebracht tussen Vereniging VOS/ABB, Con-

sultancy, de Stichting Projecten en de landelijke 

Geschillen Commissie/landelijke Klachten com-

missie (lGC/lKC).  In het rapport werd verder de 

nadruk gelegd op een financieel gezonde organi-

satie, op het vastleggen van de missie en visie van 

VOS/ABB en het implementeren van de nieuwe 

organisatiestructuur.  

Vereniging ´nieuwe stijl´

De hiervoor geschetste ontwikkelingen waren aan-

leiding om in 2008 de organisatie onder de loep te 

laten nemen door het adviesbureau CapGemini. 

Dit resulteerde in een helder adviesrapport waarin 

de strategie voor VOS/ABB werd verwoord, met 

als titel ‘Een krachtig verleden, een krachtige toe-

komst’. Een van de belangrijkste conclusies uit dit 

rapport was dat –om de organisatie en de belan-

gen van haar leden,  ook naar de toekomst toe 

levensvatbaar te houden – er op zeer korte termijn 

ingrijpende maatregelen nodig waren. Voor de ver-

enigingstak van de organisatie betekende dit een 

verdere vitalisering van de identiteitsgebonden 

belangenbehartiging op het gebied van openbaar 

onderwijs, eventueel samen met andere organi-

saties die eenzelfde doel nastreven. Voor de con-

sultancytak gold dat een aanzienlijke investering 

in marktbewerking,  productontwikkeling en per-

sonele versterking nodig zou zijn om de concur-

rentieslag binnen het onderwijsveld aan te kunnen 

gaan.  Zo werd in 2008 besloten om alle commer-

ciële activiteiten onder te brengen in besloten ven-

nootschappen.  Tevens werd besloten om op zoek 

te gaan naar een strategische partner voor de 

consultingtak. Vrij snel daarna werden begin 2009 

verkennende gesprekken gestart met het rijswijk-

se adviesbureau leeuwendaal tot de onderteke-

ning van een ‘letter of intent’.  De overname van 

3.  Strategische koerswijziging VoS/ABB
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Consulting werd in op 1 september 2009 bekrach-

tigd. Besloten werd om de naam VOS/ABB Consul-

ting te handhaven om daarmee de sterke banden 

van deze adviespoot met het openbaar onderwijs 

te continueren. De vereniging VOS/ABB kwam met 

de overgang van de consultancytak in het verslag-

jaar op eigen benen te staan, maar maakt voor zijn 

adviesdiensten mede gebruik van de expertise van  

VOS/ABB Consulting. Er is over en weer sprake 

van een belangrijke meerwaarde, waarbij VOS/ABB 

Consulting als eindverantwoordelijke optreedt voor 

de commerciële activiteiten van VOS/ABB. Hiermee 

kan de vereniging haar leden een beter en breder 

palet aan dienstverlening aanbieden tegen een 

aantrekkelijk ledentarief. Hierbij valt te denken aan 

assessments, trainingen, loopbaanontwikkeling en 

interimmanagement. 

In de aangepaste vereniging werden de onder-

steunende diensten in omvang teruggebracht. Als 

gevolg hiervan werd in 2009 van een aantal mede-

werkers afscheid genomen.  Het voornemen om de 

contributie voor de leden in het primair onderwijs 

te verlagen is in het verslagjaar voltooid (voor het 

VO-veld was dit al in 2008 het geval). Daarnaast is 

de samenwerking met de Vereniging Openbaar On-

derwijs (VOO) verder aangehaald. Dit laatste resul-

teerde in het ondertekenen van een gezamenlijke 

intentieverklaring en het voornemen een gezamen-

lijke imagocampagne te starten voor het openbaar 

onderwijs en gezamenlijk relatiemagazine te gaan 

uitgeven.  

De vereniging VOS/ABB

Per 1 september 2009 was de vereniging ‘nieuwe 

stijl’ een feit. Na het wegvallen van de algemene 

belangenbehartiging, waaronder de cao-onder-

handelingen,  richt de vereniging zich nu veel 

meer op de specifieke zaken die te maken heb-

ben met het openbare karakter en de algemene 

toegankelijkheid van het onderwijs, eigenlijk dus 

terug naar de ‘corebusiness’. De verlaging van 

het ledentarief voor het primair onderwijs past in 

deze ontwikkeling. In bestuurlijke zin werd een 

nieuwe directeur aangesteld in de persoon van 

Ritske van der Veen. Voormalig algemeen direc-

teur Theo Hooghiemstra besloot per 1 september 

zijn carrière buiten VOS/ABB voort te zetten.  Dit 

gold ook voor de directeur bedrijfsvoering Marc 

Otto. De algemene ledenvergadering stemde tij-

dens haar vergadering op 12 november in met 

de benoeming van een nieuw bestuur. De heer 

Peter Snijders, in dagelijks leven burgemeester 

van de gemeente De Wolden en voorzitter van 

de Drentse onderwijsmonitor, werd benoemd tot 

voorzitter. Tijdens deze vergadering werden ook 

de nieuwe statuten goedgekeurd. 

Een van de eerste zaken waarmee de nieuwe di-

recteur van de vereniging aan de slag is gegaan, 

is het opstellen van een nieuw verenigingsplan, 

waarin de contouren en de koers en werkwijze 

van de vereniging nieuwe stijl werden geschetst 

(zie ook hoofdstuk 4). De doelstelling ‘Goed on-

derwijs voor alle kinderen’, waarmee VOS/ABB 

sinds 1998 stevig aan de weg timmert, werd 

hiermee zeker niet verlaten. Echter voor de con-

tinuïteit van deze activiteiten is een gezonde fi-

nanciële situatie van levensbelang. Positieve 

resultaten en het creëren van een verantwoorde 

financiële reserve zijn uitgangspunten voor een 

goede toekomst. Een eventuele verdere daling 

van de contributie-inkomsten als gevolg van te-

ruglopende ledenaantallen moet worden gezien 

als een serieuze bedreiging van de continuïteit 

van de dienstverlening. Hierop moet een stevig 

antwoord worden gevonden in termen van leden-

behoud en kwaliteit van dienstverlening. Een uit-

daging waarvoor de nieuwe vereniging nu staat 

en die alleen kan worden waargemaakt met een 

sterke positie van het openbaar en algemeen toe-

gankelijk onderwijs. 
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diversiteit
diversiteit. dat is waar VoS/ABB en het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor 

staan. Iedereen in de openbare school kan zijn wie hij of zij is. Leerlingen, maar zeker ook 

personeel. Algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid zijn vaste en onwrik-

bare kernwaarden. Maar diversiteit betekent niet dat alles kan en mag. Het uiten van identiteit 

gebeurt met respect voor de ander op basis van algemeen aanvaarde omgangsvormen. Al-

leen zo bouwen we aan een positieve en constructieve samenleving. Een samenleving waarin 

alle mensen met al hun verschillen in identiteit hun plaats hebben. Kortom: waarin echt sá-

men wordt geleefd.

In het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs wordt geloof gewaardeerd. Maar ook 

leerlingen en personeelsleden die zonder religie in de wereld staan, zijn welkom. In het kader 

van diversiteit maakt de openbare school godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs 

mogelijk. ouders kunnen daarom vragen. dat is wettelijk vastgelegd.
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Sinds 1998 was VOS/ABB actief als werkge-
versorganisatie voor het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Belangrijkste doelstel-
ling was de specifieke belangenbehartiging voor 
haar leden. Vanaf de oprichtingsdatum heeft 
VOS/ABB zich als betrouwbare partner sterk ge-
maakt voor kwalitatief hoogstaande advisering 
en dienstverlening. Anno 2009 is dit streven nog 
onveranderd! Echter er heeft wel een belang-
rijke accentverschuiving plaatsgevonden in het 
takenpakket. Met de komst van de PO-raad en 
de VO-raad verviel immers een belangrijk aspect 
van de algemene belangenbehartiging: de cao-
onderhandelingen. VOS/ABB heeft zich vanaf 
het begin van de oprichting van beide raden een 
warm voorstander getoond van de komst van 
twee krachtige sectororganisaties voor het fun-
derend onderwijs. Door het wegvallen van de 
algemene belangenbehartiging ontstond voor 
VOS/ABB de mogelijkheid om zich – meer nog 
dan voorheen – te concentreren op de specifieke 
belangenbehartiging voor het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs. VOS/ABB wil zich 
landelijk, regionaal en lokaal sterk maken voor de 
positie van de openbare en algemeen toeganke-
lijke scholen in het primair en voortgezet onder-
wijs en de scholen daarmee die positie geven die 
zij verdienen. 
Parallel aan deze ontwikkeling werd in 2009 be-
sloten om de consultingactiviteiten van VOS/
ABB los te koppelen van de vereniging VOS/
ABB. VOS/ABB Consulting blijft evenwel onder 
zijn eigen naam opereren en gehuisvest op de 
huidige locatie in Woerden. Met deze stap werd 
tevens een einde gemaakt aan de ongewenste 
situatie waarbij het zakelijke risico van de com-
merciële activiteiten van ongewenste negatieve 
invloed kon zijn op de verenigingsresultaten. Bo-
vendien bood een overname door leeuwendaal 
de mogelijkheid om nieuwe adviesproducten ook 
toegankelijk te maken voor de onderwijsmarkt. 
Kortom: een win-winsituatie voor alle partijen! 
Voor de leden van VOS/ABB verandert er per 
saldo niets. Wél ontvangen zij een korting van 

10% bij afname van diensten door VOS/ABB 
Consulting. 
Al in 2008 waren de eerste voorbereidingen ge-
troffen om de Stichting Projecten onder te bren-
gen bij de PO-raad. In februari 2009 is dit beleid 
geëffectueerd. Alle contacten voor de projecten 
die bij de stichting zijn ondergebracht, verlopen 
voortaan via de PO-raad. De medewerkers die 
deze stichting in administratieve zin ondersteu-
nen, zijn eveneens overgaan naar de PO-raad. 

De nieuwe positie
Veel leden hebben in het verleden hun vertrou-
wen uitgesproken in de dienstverlening en des-
kundigheid van VOS/ABB. Ook in haar nieuwe 
positie blijft de vereniging van veel toegevoegde 
waarde voor het openbaar onderwijs en haar le-
den in het bijzonder. Doordat de omvang van ac-
tiviteiten iets is afgenomen, is wel besloten om de 
contributie voor de PO-leden omlaag te brengen 
naar € 2,50 per leerling. Voor het VO-veld was 
dit met de komst van de VO-raad al in 2008 ge-
beurd. Ook het personeelsbestand is kleiner ge-
worden. Echter de kwaliteit en kwantiteit van de 
geboden dienstverlening is gehandhaafd doordat 
gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid 
van VOS/ABB Consulting. Voor de specifieke be-
langenbehartiging kent VOS/ABB drie thema’s, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in regionale 
en/of lokale behoefteverschillen. De thema’s zijn: 
1.  Beleid (eventueel samen met de Vereniging 

openbaar Onderwijs (VOO)
2. leden en de regio
3. Oud en nieuw. 

Beleid
VOS/ABB wil in voorkomende gevallen meer 
gaan optrekken met VOO. Hiervoor is in 2009 
een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend, 
waarin beide organisaties te kennen hebben ge-
geven een onderzoek te starten naar de moge-
lijkheden voor gezamenlijke profilering van het 
openbaar onderwijs. Dit laatste houdt mede ver-
band met het gegeven dat de doelgroepen waar-

4. de nieuwe vereniging VoS/ABB
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voor VOS/ABB en VOO werken, uiteenlopen. Met 
behoud van het eigen gezicht moet het voor beide 
organisaties mogelijk blijven om in voorkomende 
gevallen tegenstrijdige standpunten in te nemen. 
De belangrijkste onderwerpen waarop VOS/ABB 
en VOO mogelijkerwijs samen kunnen werken zijn:

a.  het zichtbaar maken in de onderwijspraktijk van 
de kernwaarden van het openbaar onderwijs;

b.  het bevorderen en faciliteren van verdere con-
ceptontwikkeling;

c.  het nader verkennen en mogelijkerwijs uitwerken 
van het concept ‘School’;

d.  het versterken van de medezeggenschap en ou-
derbetrokkenheid;

e.  het versterken van de governancepraktijk van 
schoolbesturen;

f.  het onder de aandacht brengen van de hernieuw-
de mogelijkheden voor godsdienstig en humanis-
tisch vormingsonderwijs;

g.  het opzetten en uitvoeren van een imagocam-
pagne voor het openbaar onderwijs. 

Beide organisaties hebben aangegeven bij de samen-
werking ook - waar mogelijk - aansluiting te zoeken 
bij andere organisaties die werken voor het openbaar 
onderwijs, zoals CBOO, AOb/AVMO en de VNG. 

leden en regio
Persoonlijke aandacht voor de leden is een van de 
speerpunten van de vereniging. Juist in de afge-
lopen 11 jaar is dit een sterk punt geweest in de 
dienstverlening. leden laten dit ook  blijken uit 
hun waardering voor onder meer contactgroepen, 
thema- en netwerkbijeenkomsten en individuele 
gesprekken met de leden. VOS/ABB zal deze ini-
tiatieven in 2010 en de jaren daarna continueren! 
De contactgroepen bestaan uit overleggen met bo-
venschoolse directeuren en managers, al dan niet 
geformaliseerd, waarbij ervaringen, ideeën en wen-
sen worden uitgewisseld. 
De themabijeenkomsten worden periodiek georga-
niseerd rond thema’s die door VOS/ABB worden 
aangedragen en die veelal afkomstig zijn uit de lan-

delijke beleidsontwikkelingen. 
De netwerken hebben als doel om functionarissen 
die een gezamenlijk belang/interesse hebben, bij 
elkaar te brengen rond specifieke onderwerpen. 
Een aantal samenwerkingsverbanden heeft een 
speciaal lidmaatschap bij VOS/ABB. Speciaal voor 
deze samenwerkingsverbanden belegt VOS/ABB 
zorgbijeenkomsten om met elkaar gegevens uit te 
wisselen en beleid te formuleren. 
In de persoonlijke benadering en individuele ge-
sprekken onderhoudt VOS/ABB contacten met bo-
venschoolse directeuren, rectoren en directeuren 
of leden van het college van bestuur in het voort-
gezet onderwijs. 
Een nieuwe loot aan de stam is de zogenoemde 
EHBO voor besturen; bij onverhoopte negatieve 
publiciteit kunnen de leden de hulp inroepen van 
mediadeskundigen die hen terzijde kunnen staan 
rond perscontacten en crisisbeheersing. 

Oud en nieuw
Op een flink aantal beleidsterreinen heeft VOS/ABB 
in het verleden al bewezen een grote toegevoegde 
waarde te kunnen leveren aan haar leden. Uiteraard 
zullen in de nieuwe vereniging veel van deze zaken 
opnieuw een plek krijgen. Voor een deel gaat het 
hier om bestaande  activiteiten, maar daarnaast zul-
len ook nieuwe zaken worden ontwikkeld en aan de 
leden aangeboden. Een greep uit onze activiteiten:

De Helpdesk. De eerstelijnsadviezen worden van 
oudsher zeer op prijs gesteld door de leden. Niet 
voor niets toont het aantal vragen via de Helpdesk 
ieder jaar weer een stijgende lijn. De Helpdesk blijft 
een prominente rol vervullen, waarbij de advise-
ring zich niet uitsluitend beperkt tot zaken die het 
openbaar onderwijs aangaan. leden kunnen er ook 
terecht met vragen die te maken hebben met het 
werkgeverschap. Voor  tweedelijnsadvisering kun-
nen alleen leden van VOS/ABB ook bij de Helpdesk 
terecht. 
De website www.vosabb.nl vervult sinds jaar en 
dag een voortrekkersrol als het gaat om stellingna-
men, actualiteit en diversiteit in berichtgeving. De 
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site blijft hét centrale punt waarop leden allerlei in-
formatie kunnen terugvinden. In combinatie met de 
e-mailnieuwsbrieven zijn de leden ervan verzekerd 
dat ze op de hoogte blijven van het laatste nieuws. 
Als extra service biedt VOS/ABB via deze kanalen 
ook informatie aan over vacatures in het onderwijs 
en kunnen leden ook zelf adverteren. 

Onderzocht wordt in hoeverre het begrip ledenvoor-
deel blijft gehandhaafd als het gaat om het aanbie-
den van kortingen door middel van collectieve con-
tracten. De praktijk wijst uit dat slechts een gering 
aantal leden hiervan gebruikmaakt.  

Op het gebied van de identiteitsgebonden belan-
genbehartiging wil VOS/ABB haar leden vooral in-
formeren en adviseren op het gebied van specifieke 
wet- en regelgeving over het openbaar onderwijs. 
Juist op deze terreinen wordt ook onderzocht in 
hoeverre samenwerking met VOO tot de mogelijk-
heden behoort. 

De specifieke dienstverlening voor zeer zwakke 
scholen is in 2008 in gang gezet en in het verslagjaar 
gecontinueerd. Een aantal scholen heeft dankbaar 
gebruik gemaakt van deze ondersteuning die zich 
richt op de verbetering van de onderwijskwaliteit. 
VOS/ABB is van mening dat deze vorm van dienst-
verlening uiteindelijk ook een positieve uitwerking 
heeft op het imago van de openbare scholen. 

VOS/ABB is actief in het project ‘Andere Tijden’, dat 
een nieuwe indeling van de schooltijden beoogt. Wij 
zijn ervan overtuigd dat dit soort innovatieve ontwik-
kelingen nodig zijn om het onderwijs eigentijdser in 
te kunnen richten. 

De besteding van de gemeentelijke huisvestings-
gelden voor openbare scholen is een onderwerp 
waar VOS/ABB zich al jaren hard voor maakt. 
De vereniging heeft een verkenning uitgevoerd 
naar de gemeentelijke bestedingen van het niet-
geoormerkte budget voor onderwijshuisvesting. 
De inzet is om het geld op die plek terecht te la-
ten komen waar het thuishoort: op de (openbare) 
school. 

VOS/ABB ziet het als haar opdracht om wetenschap-
pelijk onderzoek naar thema’s te bevorderen die voor 
het openbaar onderwijs van belang zijn. In 2009 zijn 
inmiddels gesprekken gevoerd met de Stenden Ho-
geschool over het opzetten van een lectoraat. 

Om haar woorden kracht bij te zetten heeft VOS/
ABB zich gedurende 2009 voor enkele leden in de 
strijd geworpen rond een aantal issues waarbij het 
openbaar onderwijs in het gedrang dreigde te ko-
men.  Zo werd in Barneveld een ouderinitiatief on-
dersteund om daar openbaar voortgezet onderwijs 
van de grond te krijgen. Door middel van een speci-
ale postercampagne werd hiervoor veel positieve lo-
kale, regionale en landelijke publiciteit gegenereerd. 
In limburg speelde een kwestie rond de limburgse 
stichting Akkoord! PO, nadat gemeentelijke toe-
zichthouders het bestuur van deze verzelfstandigde 
stichting voor het openbaar primair onderwijs had-
den ontslagen. VOS/ABB bood in deze kwestie publi-
citaire en juridische ondersteuning. Ook ondersteunt 
VOS/ABB het ministerie van OCW bij het doorvoeren 
van enkele pilots rond de invoering en het formuleren 
van een positief homobeleid voor het onderwijs. 

Financiën
In het financieel jaarverslag van de vereniging zijn 
de cijfers van VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/
ABB Juridisch Advies B.V. meegeconsolideerd tot 
en met 1 september 2009. Per deze datum zijn deze 
twee entiteiten verkocht. Hierdoor zijn in vergelijking 
met 2008 de opbrengsten en de kosten sterk afge-
nomen in 2009. 

VOS/ABB heeft het verslagjaar 2009 afgesloten met 
een negatief saldo van € 1.3 miljoen. Dit is opge-
bouwd uit een resultaat uit normale bedrijfsvoering 
van € 0.4 miljoen negatief (-7.5% van de totale ba-
ten) en bijzondere baten en lasten van € 0.9 miljoen 
negatief. Door het negatieve exploitatiesaldo is 
het eigen vermogen van VOS/ABB afgenomen tot  
€ 1.2 miljoen.
De totale baten zijn in 2009  fors gedaald met  
€ 3 miljoen tot € 6 miljoen. De omvang van de con-
tributie-inkomsten is in 2009 eveneens fors gedaald 
met € 1.3 miljoen tot € 2.4 miljoen. Ondanks een 



27

VOS/ABB JAArVErSlAG 2009

toename van het leerlingenaantal van de aangeslo-
ten leden met 3.3% naar 0.9 miljoen is de contribu-
tieopbrengst afgenomen. Deze afname is het gevolg 
van de tariefsverlaging die in 2009 is doorgevoerd.
Het aantal aangesloten leden bleef op een nage-
noeg gelijk niveau ten opzicht van 2008. 
De consultancyopbrengsten daalden met 30% naar 
€ 3.4 miljoen. De sterke daling wordt veroorzaakt 
door de verkoop van VOS/ABB Consultancy B.V. 
en VOS/ABB Juridisch Advies B.V. per 1 september 
2009. Met deze verkoop was in de begroting geen 
rekening gehouden.  

De lagere personeelsbezetting veroorzaakte la-
gere lasten; € 1.3 miljoen lager dan in 2008 en  
€ 0.8 miljoen lager dan begroot. Dit is ook inherent 
aan de afstoting van de betaalde dienstverlening; 
de consultants en juristen zijn grotendeels niet 
meer in dienst bij de vereniging. Het aandeel van 
de personeelskosten blijft evenals in 2008 op het 
niveau van 74% van de totale lasten. Dit past bij 
een kennisorganisatie. 
De materiële kostensoorten bleven binnen de ge-
stelde kaders en zijn gedaald ten opzichte van 
2008 met 19% tot € 1.7 miljoen.
Door deze ontwikkelingen komt het resultaat uit 
normale bedrijfsvoering uit op €  0.4 miljoen ne-
gatief. Dit is slechter dan 2008 (- € 1.3 miljoen) 
en ook slechter dan begroot  (- € 0.6 miljoen). Het 
resultaat van de verkoop van VOS/ABB Juridisch 
Advies B.V. en VOS/ABB Consultancy B.V. be-
draagt € 0.8 miljoen negatief. Met name hierdoor 
is het exploitatieresultaat na bijzondere baten en 
lasten € 1.3 miljoen negatief.

Sociaal beleid: een roerig jaar
Voor veel medewerkers van VOS/ABB betekende 
2009 een roerig jaar. Nadat een jaar eerder al een 
ingrijpende reorganisatie was doorgevoerd, stond 
het verslagjaar voor een belangrijk deel in het teken 
van de geplande zoektocht naar een nieuwe partner 
voor de Consultingactiviteiten. Met de overname 
van de consultantcytak in september 2009 werd 
het personeelsbestand van de Vereniging VOS/ABB 
teruggebracht. Door de overname bleek dat een 
aantal, met name ondersteunende functies, waar-

onder de diensten facilitaire zaken, communicatie 
en financiën, in de nieuwe structuur dubbel werden 
bezet. Daarnaast bleek dat in de geplande structuur 
van  de nieuwe vereniging VOS/ABB een aantal van 
deze functies niet meer terugkwam, onder andere 
vanwege het ontbreken van voldoende schaalgroot-
te. Dit had uiteraard de nodige consequenties voor 
een aantal medewerkers. In het verslagjaar werden 
geen nieuwe medewerkers aangetrokken vanwege 
een eerder aangekondigde vacaturestop. Daar waar 
tijdelijk hiaten ontstonden in de personele invulling, 
werd besloten om dit met tijdelijke krachten in te 
vullen. 

Voor een aantal medewerkers in de ondersteunende 
diensten betekende de overname dat hun functie 
boventallig werd verklaard. In overleg met de on-
dernemingsraad was voor deze medewerkers een 
sociaal plan opgesteld om het, soms gedwongen, 
afscheid van VOS/ABB in goede en zorgvuldige ba-
nen te leiden. Uiteraard zorgde dit ook voor de no-
dige onrust binnen de interne organisatie. Met alle 
medewerkers die dit betrof zijn uiteindelijk individu-
ele gesprekken gevoerd. Daarnaast was er budget 
gereserveerd om medewerkers met behulp van out-
placement te begeleiden naar ander passend werk. 
Ook heeft een aantal medewerkers op eigen kracht 
elders een passende werkkring gevonden. 

Met alle medewerkers van VOS/ABB Consulting zijn 
individuele gesprekken gevoerd over de wensen 
en verwachtingen met betrekking tot de geplande 
overgang door de nieuwe werkgever. Met name 
op het gebied van de pensioenaanspraken en sa-
lariëring bleek dat er nog enige hobbels genomen 
moesten worden om tot een voor ieder aanvaard-
bare regeling te komen. Ook werd gesproken met 
de medewerkers over functie-inhoud en toekomst-
verwachtingen met betrekking tot hun persoonlijke 
ontwikkeling in de nieuwe werkomgeving. Op 1 
september zijn de meeste consultants en juristen 
ook daadwerkelijk in dienst getreden bij adviesbu-
reau leeuwendaal. Enkele medewerkers besloten 
om in dienst te blijven van de vereniging VOS/ABB. 
Ook besloten enkele consultants hun carrière elders 
voort te zetten. 
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Betrokken bestuurders 
en managers
De leden van VOS/ABB zijn betrokken bestuurders en managers. Zij willen goed onder-

wijs voor alle kinderen realiseren. Een voorbeeld is Fransje van Veen van PPO De link in 

rhenen en omgeving. Een interview met haar staat in Over Onderwijs nummer 5 uit 2009.

Zij zet zich uit volle overtuiging in voor het openbaar onderwijs. Dat geldt voor veel meer 

bestuurders en managers. Dat mag wel eens gezegd! Want de publieke opinie slaat nogal 

eens door naar de negatieve kant, door misstanden in andere sectoren. Niemand zal be-

weren dat in het funderend onderwijs alles goed gaat, maar één ding staat vast: er wordt 

sober en efficiënt gewerkt.

VOS/ABB verzette zich in 2009 tegen de bezuiniging van ruim 90 miljoen euro op bestuur 

en management in het primair onderwijs. Helaas zonder het gewenste resultaat. VOS/ABB 

zal zich desondanks blijven manifesteren in Den Haag. Dat is belangrijk. Zeker in het licht 

van verdere bezuinigingen, die waarschijnlijk ook op het onderwijs zullen afkomen.
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De algemene ledenvergadering van 12 no-
vember stond vooral in het teken van de 
nieuwe organisatiestructuur van VOS/ABB. 
De vergadering werd bij afwezigheid van 
voorzitter mw. J. Vlietstra voorgezeten door 
dhr. E. Bolle, lid van de raad van toezicht.  
Mw. Vlietstra moest helaas vanwege pri-
véomstandigheden bij deze voor haar laatste 
vergadering in haar hoedanigheid als voor-
zitter verstek laten gaan. Vanaf de oprichting 
van VOS/ABB is zij nauw betrokken geweest 
bij het reilen en zeilen van het openbaar on-
derwijs. Zij heeft, zo memoreerde de waarne-
mend voorzitter, altijd ‘nauwgezet, streng en 
rechtvaardig het schip gestuurd’. 

De algemene ledenvergadering kreeg bij 
monde van ex-bestuurder Theo Hooghiem-
stra een toelichting op de reorganisatie die 
onder zijn leiding is doorgevoerd. Na een 
uitvoerige toelichting op de intenties en be-
weegredenen (zie verderop in dit jaarverslag) 
sprak dhr. Bolle namens de raad van toezicht 
zijn tevredenheid uit over de voortvarendheid 
waarmee de nieuwe koers is ingezet, met be-
houd van een belangrijk deel van de werk-
gelegenheid, de continuïteit voor de scholen 
en het behoud van de kennis voor de sector. 
Een kritisch punt van aandacht vormde de 
voorgenomen samenwerking met de Vereni-
ging Openbaar Onderwijs (VOO). 

Na het terugtreden van het bestuur per 1 
september heeft dhr. r. Fait in zijn rol als 
gedelegeerd bestuurder dhr. Bolle gevraagd 
om de financiële afwikkeling verder op zich 
te nemen. Zelf heeft hij zich gebogen over 
de nieuwe verenigingsvorm, met een nieuw 
bestuur en de nieuwe statuten. Kritisch punt 
vanuit de ledenvergadering was de sum-
miere communicatie die heeft plaatsgevon-
den over de overgang van de oude naar de 
nieuwe situatie. Ondanks enkele communi-
catiemomenten die het afgelopen jaar heb-
ben plaatsgevonden, erkende dhr. Bolle dat 
de betrokkenheid van de leden wellicht beter 
vorm had kunnen krijgen. 

Tijdens de vergadering werd de jaarreke-
ning voor 2008 goedgekeurd. De algeme-
ne ledenvergadering gaf goedkeuring van 
de rekening en verantwoording en strekte 

het bestuur formeel tot decharge. 
Uitgebreid werd ingegaan op de nieuwe sta-
tuten van de vereniging. Deze sluiten aan bij 
de nieuwe structuur en continuïteit van de 
vereniging. Met uitzondering van de voor-
zitter zijn alle leden van het nieuwe bestuur 
werkzaam in het onderwijs. Vraag was welke 
functie de ledenraad heeft volgens de statu-
ten. De nieuwe verenigingssecretaris ritske 
Van der Veen lichtte toe dat de oude leden-
commissies eind 2008 is gevraagd hoe zij 
staan ten opzichte van voortzetting van de 
commissies in een nieuw te vormen leden-
commissie. De basis voor deze commis-
sie zou worden gevormd door leden van de 
commissie ECOO (ExpertiseCentrum Open-
baar Onderwijs), aangevuld met leden uit de 
overige commissies. Deze nieuwe ledenraad 
zou zich vooral moeten buigen over inhoude-
lijke vraagstukken. 

De algemene ledenvergadering ging akkoord 
met de benoeming van een nieuw bestuur 
voor de vereniging. Er hadden zich geen te-
genkandidaten gemeld. Met ingang van 1 de-
cember 2009 ziet het nieuwe bestuur er als 
volgt uit:

•  dhr. P. Snijders, burgemeester gemeente 
De Wolden, voorzitter Drentse Onderwijs-
monitor

•  mw. A. Martens, college van bestuur  
PlatOO (PO), zuidoost Brabant

•  dhr. C. Vreugdenhil, algemeen directeur 
Dr. Nassaucollege (VO), Assen

•  dhr. P. van loon, algemeen directeur 
OPOCK (PO), Capelle a/d IJssel

•  dhr. J. Spanjaard, algemeen directeur 
Openbaar Onderwijs Hilversum (PO)

•  dhr. l van Genugten, algemeen directeur  
Jan van Brabant College (VO), Helmond

•  dhr. H. Kelderman, algemeen directeur 
Aloysius Samenwerkingsstichting Onder-
wijs Jeugdzorg (PO/VO), Voorhout

Tevens werd dhr. r. van der Veen formeel 
benoemd als directeur van de vereniging en 
secretaris van het bestuur. 

Tijdens de ledenvergadering werd een nieu-
we notulencommissie benoemd. Deze com-
missie bestaat uit:

5. Algemene ledenvergadering 12 november
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• dhr. J.l.M. Derkx, Stichting Akkoord! PO   
•  dhr. r. Huisman, Stichting Openbaar On-

derwijs Midden Drenthe
• dhr. W. van Steenis, Stichting ACIS, 
•  dhr. G.W.A. Temmink, Stichting OPO  

Goeree-Overflakkee

Per diezelfde datum traden de leden van de 
raad van toezicht af. Mw. J. Vlietstra (voorzit-
ter), mw. M.J. Grotenhuis en de heren E. Bolle, 
r. Azimullah, C. van de Meent en r. Fait wer-
den uitvoerig bedankt voor hun inspanningen. 
De vergadering droeg het nieuwe bestuur op 
om alle (rechts)handelingen te plegen en het 
besluit van de vergadering te effectueren. 

De begroting 2010 werd vastgesteld als een 
beleidsarme begroting teneinde het bestuur 
de handen vrij te geven er zelf beleid aan te 
geven. In deze begroting is een bedrag van 
€ 780.000 euro vrij te maken voor de inzet 
van adviesdiensten vanuit het adviesbureau 
leeuwendaal ten behoeve van de vereniging. 
Hiermee is een flink deel van de inzet van de 
betaalde dienstverlening voor de vereniging 
gewaarborgd, zodat geen deskundigheid ver-
loren gaat. 

De contributie voor het openbaar onder-
wijs (PO en VO) werd vastgesteld  op € 2,50 
per leerling; voor het bijzonder onderwijs op  
€ 1,50 per leerling. De contributie voor de be-
sturen in het bijzonder onderwijs betreft uit-
sluitend die besturen waar sprake is van een 
zogenoemd dubbellidmaatschap. 

Als laatste onderwerp op de agenda gaf de 
nieuwe verenigingssecretaris/directeur van 
VOS/ABB een korte toelichting op de plannen 
van de vereniging. VOS/ABB wil zich nadruk-
kelijker profileren als dé belangenbehartiger 
voor bestuur en management in het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarbij 
past een zelfbewustere en assertievere op-
stelling dan in de beginjaren toen VOS/ABB 
meer optrad als algemene behartiger van de 
werkgeversbelangen, een taak die nu vooral is 
komen te liggen bij de PO-raad en VO-raad. 
Van der Veen prees zich gelukkig met het be-
houd van de door de leden zeer gewaardeer-
de Helpdesk. De tweedelijnshulpverlening van 

de Helpdesk staat exclusief open voor leden 
van VOS/ABB.  Van der Veen zei veel te ver-
wachten van de  samenwerking met de VOO. 
Ondanks de uiteenlopende doelgroepen die 
beide verenigingen bedienen, is er sprake 
van een duidelijk gemeenschappelijk belang 
en zijn er belangrijke raakvlakken. Bedoe-
ling is vooral om het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs steviger op de kaart 
te zetten. Te beginnen met een gezamenlijke 
imagocampagne, waarvoor medio 2010 het 
startsein gegeven zal worden.  
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Stuurmanskunst
Verantwoordelijkheid, betrokkenheid, burgerschap. Termen die voor de leden van  

VOS/ABB vanzelfsprekend zijn. De openbare en algemeen toegankelijk scholen willen hun 

idealen waarmaken, en doen dat ook. Idealen die van belang zijn voor het Nederland van 

nu en de toekomst.  Om de weg naar boven te blijven volgen. Daarvoor leggen de scholen 

en besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten een stevig fundament.

VOS/ABB biedt op alle vlakken een ondersteunende rol. Meedenken, adviseren, ontwik-

kelen. Alles is voortdurend in beweging. De waan van de dag, de korte termijn en de toe-

komst. Alles is van belang om op koers te blijven. Dat vereist stuurmanskunst en  soms 

hulp. VOS/ABB  is daarvoor. De leden weten VOS/ABB te vinden.  Zo werd in 2009 de 

eigen Helpdesk ruim 15 duizend keer geraadpleegd. Wie mailt of belt, krijgt gegarandeerd 

binnen 24 uur antwoord. Vijf dagen in de week, ook in de vakanties. 
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  31 december 2009   31 december 2008

ACTIVA

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Verbouwing  -    97.854 

Inventarissen  -    151.290 

    -    249.144 

  

Financiële vaste activa 
Overige vorderingen    200.000    -

Vlottende activa    

Vorderingen

Debiteuren     461.563       717.167 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  17.000    -

Overige vorderingen en overlopende activa   151.952     530.285 

      630.515     1.247.452

liquide middelen      1.262.157       2.886.367

TOTAAl      2.092.672       4.382.963

Geconsolideerde balans per 31 december 2009
(vóór bestemming van het exploitatiesaldo)

(alle bedragen in euro’s)
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    31 december 2009 31 december 2008 

PASSIVA
    
Eigen vermogen    

Bestemmingsreserves     2.551.466    1.869.423

Onverdeeld exploitatiesaldo   -1.308.870    682.043 

      1.242.596     2.551.466  

  

Voorzieningen

Pensioenverplichtingen    34.588      34.588 

Overige voorzieningen        -         325.529 

    34.588     360.117 

Kortlopende schulden

Crediteuren  316.112       385.963 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   291.598     413.857  

Overige schulden en overlopende passiva      207.778          671.560   

     815.488      1.471.380   

TOTAAl    2.092.672     4.382.963 
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 Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd

 2009 2009 2008  

Baten 

Consultancyopbrengsten  3.388.509   5.607.000   4.870.191    

Contributieopbrengsten   2.372.813    1.969.000   3.723.064  

Subsidieopbrengsten   10.889    -  56.207     

Overige opbrengsten  267.430     265.000   446.706    

 

Totaal baten  6.039.641     7.841.000   9.096.168    

   

lasten       

Personeelskosten   4.796.660  5.628.000  6.130.505    

Afschrijvingen   58.370   110.000  116.471    

Huisvestingskosten   358.882    375.000  286.363    

Voorlichting/regionalisering   182.387   323.000  441.372   

reis- en verblijfkosten   278.886   337.000  363.344   

Bureaukosten   201.177   311.000  304.610    

Bestuurs- en commissiekosten   84.101   33.000  131.536    

Overige kosten  530.566   514.000  445.472    

Totaal lasten    6.491.029    7.631.000    8.219.673    

    

Exploitatieresulaat vóór 
belastingen  -451.388   210.000   876.495     

Belastingen  56.339  -  -

Exploitatieresulaat na
belastingen  -395.049  -  876.495  

Bijzondere baten en lasten
resultaat verkoop deelnemingen   -791.159   -  -  

Overige bijzondere baten en lasten  -122.662    -  -194.452   

Totaal bijzondere baten en lasten  -913.821   -  -194.452   

       

Exploitatieresultaat na 
bijzondere baten en lasten   -1.308.870     210.000    682.043     

   

Geconsolideerde exploitatierekening over 2009
(alle bedragen in euro’s)
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KASSTrOOMOVErZICHT
(alle bedragen in euro’s)

       2009   2008 

    
Kasstroom uit operationele activiteiten    

Exploitatieresultaat vóór belastingen       -451.388    876.495  

    

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen    58.370     116.471  

Mutatie voorzieningen         -325.529          -390.585 

      -267.159      -274.114

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen  616.937      -275.224 

Kortlopende schulden (exclusief banken)  -655.892     -571.993 

     -38.955    -847.217  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties          -757.502   -244.836 

Ontvangen belastingen  56.339   -    

resultaat verkoop deelnemingen   -791.159   - 

Overige bijzondere baten en lasten    -122.662     -194.452 

     -857.482    -194.452

Kasstroom uit operationele activiteiten     -1.614.984    -439.288 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa   -85.961    -193.922  

Toename financiële vaste activa    -200.000   - 

Desinvesteringen materiële vaste activa  276.735   - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      -9.226    -193.922  

Afname geldmiddelen    -1.624.210   -633.210

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari    2.886.367   3.519.577  

Mutatie boekjaar      -1.624.210   -633.210  

Stand per 31 december    1.262.157   2.886.367 

 

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de  

liquide middelen. 
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Algemene toelichting

Doel van de vereniging
De vereniging heeft onder andere tot doel de behartiging van de be-
langen van het bestuur en het management van het openbaar en al-
gemeen toegankelijk bijzonder onderwijs. Hiertoe behartigt zij de col-
lectieve en individuele belangen van haar leden en ondersteunt zij haar 
leden bij de vervulling van hun taken. Onder algemeen toegankelijk 
bijzonder onderwijs wordt verstaan onderwijs overeenkomstig de wet-
telijk vastgelegde kenmerken van het openbaar onderwijs. 

Consolidatie
In beginsel worden die organisaties in de consolidatie betrokken, welke 
aangemerkt worden als organisaties met wie de vereniging organisato-
risch is verbonden en een economische eenheid vormt. De financiële 
gegevens worden voor 100% opgenomen; het eventuele aandeel van 
derden in het eigen vermogen en in het exploitatieresultaat wordt ver-
meld onder “minderheidsbelang van derden”.
In het financieel jaarverslag 2009 zijn betrokken de financiële gegevens 
van de vereniging, alsmede de financiële gegevens van:
- VOS/ABB Holding B.V., te Woerden (100%)
-  VOS/ABB Consultancy B.V., te Woerden (100%). De deelneming is 

per 1 september 2009 geheel vervreemd, derhalve zijn de cijfers van 
deze deelneming tot en met 1 september 2009 geconsolideerd. 

-  VOS/ABB Juridisch Advies B.V., te Woerden (100%). De deelneming 
is per 1 september 2009 geheel vervreemd, derhalve zijn de cijfers 
van deze deelneming tot en met 1 september 2009 geconsolideerd.  

In het financieel jaarverslag 2009 zijn de vergelijkende cijfers aangepast 
ten behoeve van de consolidatie aangezien per 31 december 2008 
geen consolidatie heeft plaatsgevonden.

Grondslagen
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op het financieel 
jaarverslag als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van voorgaand 
jaar niet gewijzigd.

Het financieel jaarverslag is opgesteld op basis van een stelsel van 
bepaling van vermogen en exploitatiesaldo, hetwelk is gebaseerd op 
verkrijgingsprijzen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Het financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde wet  en regelgeving die erop is gericht het vermogen 
en het exploitatiesaldo getrouw weer te geven. Voor zover niet anders 
is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen 
tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs on-
der aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen, welke 
lineair worden berekend, zijn gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur van de activa. Eventueel wordt daarbij rekening gehouden 
met een restwaarde.
Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening gehou-
den met een vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting 
duurzaam is.

 
 

Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa 
De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd op nominale 
waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening 
houdend met mogelijke oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis 
van een individuele beoordeling van de uitstaande posten.

Voorzieningen
De voorzieningen worden uitsluitend gevormd voor verplichtingen en 
risico’s, welke samenhangen met het bedrijfsgebeuren.

Pensioenverplichtingen 
Deze voorziening is gevormd om de indexatie van reeds ingegane en 
slapende pensioenrechten van ex-medewerkers, met een pensioen 
verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, te financieren.

Reorganisatievoorziening  
Naar aanleiding van een reorganisatieplan is een reorganisatievoor-
ziening gevormd. Deze reorganisatievoorziening is gebaseerd op de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om deze verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening groot onderhoud gebouwen  
Dit betreft een voorziening ter egalisatie van geschatte onderhouds-
kosten van het kantorencomplex.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grond-
slagen voor de waardering van activa en passiva; zij worden toege-
rekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden verantwoord in de periode waarin de diensten zijn verricht. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar van oorsprong 
en voor zover deze voorzienbaar zijn.

Baten
Onder contributieopbrengsten en consultancyopbrengsten wordt 
verstaan de in de verslagperiode aan derden in rekening gebrachte 
bedragen voor geleverde diensten, exclusief omzetbelasting.

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden berekend door middel van vaste percen-
tages van de verkrijgingsprijzen respectievelijk bestede kosten op 
basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en  
-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa worden normaliter 
opgenomen onder de afschrijvingen. Boekwinsten en -verliezen bij 
realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden 
in het algemeen onder buitengewone baten en lasten verantwoord. 

lasten
De onder de lasten begrepen kosten worden bepaald op historische 
basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Belastingen
De belastingen over het resultaat worden berekend naar het nominale 
tarief, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten. 
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Vaste activa

Materiële vaste activa     
   
Stand per 1 januari 2009    Verbouwing Inventarissen Totaal

Aanschaffingswaarde  98.886 1.820.431 1.919.317 

Cumulatieve afschrijvingen  -1.032   -1.669.141    -1.670.173

Boekwaarden    97.854 151.290 249.144

 

Mutaties     
Investeringen 50.573 35.388 85.961  

Aanschaffingswaarde desinvesteringen  -149.459  -1.855.819  -2.005.278 

Afschrijvingen  - 8.894 -49.476  -58.370 

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen          9.926 1.718.617 1.728.543

Saldo  -97.854  -151.290  -249.144 

Stand per 31 december 2009 
Aanschaffingswaarde - - -  

Cumulatieve afschrijvingen -  - -

Boekwaarden  - - - 

Afschrijvingspercentages 10%  20% - 33%

Financiële vaste activa

                31-12-2009                 31-12-2008 

Overige vorderingen  

lening u/g VOS/ABB Consultancy B.V.     

en VOS/ABB Juridisch Advies B.V. 200.000 -   

     

Stand per 1 januari 2009  - 

Verstrekking   200.000

Stand per 31 december 2009   200.000

Deze lening u/g is verstrekt op 30 november 2009 en heeft een looptijd van 3 jaar. Het rentepercentage is vastgesteld op 

8,5% per jaar. Als zekerheid is verkregen een tweede pandrecht op voor verpanding vatbare activa. Aan het einde van de 

looptijd moet de lening volledig zijn afgelost. De lening is achtergesteld aan alle bestaande en toekomstige vorderingen 

die kredietinstellingen hebben op de geldnemers.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009
(alle bedragen in euro’s)
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Vlottende activa

Vorderingen
   31-12-2009  31-12-2008

Debiteuren    

Debiteuren    465.536 727.834

Afwaardering dubieuze vorderingen     -3.973                   -10.667 

     461.563 717.167 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     
Vennootschapsbelasting   17.000 - 

 

Overige vorderingen en overlopende activa     
rekening-courant Stichting Sociaal Fonds ABB   3.874 1.950

rekening-courant Stichting VOS/ABB Projecten   - 163.050

rekening-courant Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)   32.103 25.912

TNT post, depot frankeermachine   9.755 9.755

Voorschotten personeel   499 3.453

rente en bankkosten   5.126 37.480 

Te factureren opbrengsten   9.366 16.069

Vooruitbetaalde kosten   84.364 266.639

Overige vorderingen en overlopende activa   6.865               5.977 

    151.952  530.285

Gedurende het verslagjaar is over het gemiddeld saldo van de rekening-courantverhoudingen geen rente berekend.

liquide middelen     
Kas   - 843

Postbank   2.999  2.001

ABN-AMrO Bank                                    1.259.158                 2.883.523 

    1.262.157 2.886.367

De liquide middelen staan tot een bedrag van € 372.107 niet ter vrije beschikking. Per 31 december 2009 zijn bankgaranties afge-

geven ten gunste van:

-  leonis Investments B.V. voor een bedrag van € 300.000 uit hoofde van de verkoop van VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/ABB 

Juridisch Advies B.V.;

- Ormix B.V. voor een bedrag van € 64.860 uit hoofde van huur pand;

- H. van der Heijden Beheer B.V. voor een bedrag van € 7.247 uit hoofde van huur pand.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves      
Instandhoudingsreserve   2.451.466 1.869.423 

Imagocampagne Openbaar Onderwijs   100.000 - 

   2.551.466 1.869.423

Instandhoudingsreserve
Stand per 1 januari   1.869.423 1.051.152 

Verdeling exploitatiesaldo voorgaande verslagperiode   582.043 818.271 

Stand per 31 december     2.451.466   1.869.423

Imagocampagne Openbaar Onderwijs   

Stand per 1 januari     - -

Verdeling exploitatiesaldo voorgaande verslagperiode   100.000 - 

Stand per 31 december   100.000 - 
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Voorzieningen

Pensioenverplichtingen   

  

Pensioenvoorziening personeel    34.588 34.588

Pensioensvoorziening personeel

Stand per 1 januari     34.588 219.396

rente   - 1.330 

   34.588 220.726 

Afstortingen pensioenverzekeraar      -  -186.138

Stand per 31 december   34.588 34.588

Deze voorziening is gevormd om de indexatie van reeds ingegane en slapende pensioenrechten van ex-medewerkers, met een 

pensioen verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, te financieren. Gedurende de verslagperiode zijn onderhandelingen geweest 

met de pensioenverzekeraar om betreffende pensioenaanspraken af te storten. Naar verwachting zullen alle verplichtingen uit 

hoofde van deze aanspraken in 2010 definitief worden afgewikkeld.

   

Overige voorzieningen
     
Voorziening groot onderhoud gebouwen    - 12.500 

reorganisatievoorziening   -                      313.029

   - 325.529 

 

Voorziening groot onderhoud gebouwen   

Stand per 1 januari   12.500 141.397

Vrijval ten gunste van het exploitatiesaldo    -12.500  -89.583

   - 51.814

Betaalde kosten uit hoofde van groot onderhoud gebouwen   -  -39.314 

Stand per 31 december   - 12.500

reorganisatievoorziening

Stand per 1 januari   313.029  389.909

Dotatie ten laste van het exploitatiesaldo    - 335.633

   313.029 725.542

Betaalde reorganisatiekosten     -229.514  -169.362 

Vrijval ten gunste van het exploitatiesaldo     -83.515 -243.151 

Stand per 31 december   - 313.029

Aangezien de reorganisatie ultimo 2009 is afgerond en aan alle daaruit voortvloeiende in rechte afdwingbare en feitelijke ver-

plichtingen zijn voldaan, is het restant van de voorziening volledig vrijgevallen ultimo 2009.

   2009  2008

Onverdeeld exploitatiesaldo   
Stand per 1 januari    682.043 818.271 

Verdeling exploitatiesaldo voorgaande verslagperiode

Toegevoegd aan de bestemmingsreserves    -682.043   -818.271

Onverdeeld exploitatiesaldo verslagperiode                                     -1.308.870 682.043

Stand per 31 december                                    -1.308.870 682.043 
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Voorwaardelijke verplichtingen

Aanvullende uitkeringen bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid overgenomen werknemers  
Ten aanzien van de door VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/ABB Juridisch Advies B.V. overgenomen werknemers geldt het volgende:
•   indien deze werknemers in de periode van 1 september 2009 tot en met 1 september 2011 werkloos worden en recht hebben 

op aanvulling van hun werkloosheidsuitkering, neemt de vereniging de kosten op zich van deze aanvullende uitkeringen voor 
een maximum bedrag van € 250.000;

•  indien deze werknemers in de periode van 1 september 2009 tot en met 1 september 2011 arbeidsongeschikt geraken en recht 
hebben op aanvulling van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, neemt de vereniging de kosten op zich van deze aanvullende 
uitkeringen.

Bovenstaande verplichtingen gelden niet in geval de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid het gevolg is van feiten en omstan-

digheden die aan VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/ABB Juridisch Advies B.V. zijn toe te rekenen.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen 
De vereniging huurt 96 m² kantoorruimte van het kantorencomplex “Middelland I” aan de Polanerbaan 15 te Woerden. De huurprijs be-

draagt € 12.724 per jaar (exclusief servicekosten). De huurovereenkomst is aangegaan tot en met 31 mei 2010.

De vereniging huurt 2.426 m² kantoorruimte van het kantorencomplex “Middelland I” aan de Polanerbaan 15 te Woerden. De huurprijs 

bedraagt € 198.065 per jaar (exclusief servicekosten ad € 65.018). De huurovereenkomst is aangegaan tot en met 
30 september 2012. Een gedeelte van deze kantoorruimte ter grootte van 1.065 m² wordt vanaf 1 september 2009 tot en met 30 septem-
ber 2012 verhuurd aan VOS/ABB Consultancy B.V.

Leaseverplichtingen 
De vereniging is ultimo 2009 langlopende leasecontracten aangegaan met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar maar korter dan 

5 jaar ad € 18.327.

Afnameverplichting inkoop uren  
De vereniging is verplicht vanaf 1 september 2009 tot en met 1 september 2011 tenminste 4.500 uren dienstverlening per jaar af te 
nemen bij VOS/ABB Consultancy B.V. en/of VOS/ABB Juridisch Advies B.V.

Afnameverplichting facilitaire diensten  
De vereniging is verplicht vanaf 1 september 2009 tot en met 1 september 2011 facilitaire diensten af te nemen van VOS/ABB Consul-

tancy B.V. en/of VOS/ABB Juridisch Advies B.V. De vereniging is hiervoor een jaarlijkse vergoeding verschuldigd ad € 160.000.

NIET IN DE BAlANS OPGENOMEN ACTIVA EN VErPlICHTINGEN

Kortlopende schulden
   31-12-2009  31-12-2008
Belastingen en premies sociale verzekeringen   
Omzetbelasting   208.878 175.739
loonheffing en sociale lasten   27.866 169.867
Pensioenen   54.854 68.251
   291.598  413.857 
 

Overige schulden en overlopende passiva     
reservering vakantiegeld en -dagen    132.750 345.307
Te ontvangen facturen   25.030 33.415
Te betalen accountants- en advieskosten    15.000 12.000  
Vooruit ontvangen subsidies    14.706 69.448
Te betalen overige personeelskosten    7.370 23.526  
Afwikkelingskosten verzelfstandiging landelijke Klachtencommissie Onderwijs (lGC/lKC)  -        160.000 
rekening-courant Stichting Geschillencommissie Onderwijs (SGO)   - 6.311 
Overige schulden en overlopende passiva   12.922 21.553 
     207.778 671.560

Gedurende het verslagjaar is over het gemiddeld saldo van de rekening-courantverhoudingen geen rente berekend.
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Baten
   2009 2008 

Overige opbrengsten     

Bijdragen samenwerkingsverbanden   80.838 69.726 

Verhuur bedrijfsruimte   - 1.380

Nieuwsbrieven, brochures en overige uitgaven    117.191 120.960

Vacatiegelden medewerkers   4.995 45.049 

Bijdragen werkgeversverenigingen   - 71.285 

rentebaten   50.975 115.177 

Overige opbrengsten   13.431 23.129 

   267.430  446.706 

 

lasten

Personeelskosten     

lonen en salarissen   3.248.432 4.236.138 

Sociale lasten   306.016 429.567 

Pensioenlasten   395.773 621.637 

Overige personeelskosten    846.439 843.163 

   4.796.660 6.130.505 

 

lonen en salarissen     

Brutolonen     2.670.133 4.020.890 

Bijzondere beloningen    141.873 182.688 

Overige lonen en salarissen   460.357 54.728 

    3.272.363 4.258.306 

Ontvangen ziekengelduitkeringen    -23.931  -22.168 

   3.248.432 4.236.138 

 

De post overige lonen en salarissen zijn toegenomen ten opzichte van 2008 als gevolg van de verstrekte vergoedingen uit 

hoofde van beëindiging van het dienstverband van een aantal werknemers.

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2009 waren gemiddeld 50 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2008: 71).

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2009
(alle bedragen in euro’s)
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   2009 2008

Sociale lasten      
Premies sociale verzekeringen   286.665 410.256 

WAO-verzekering   6.151 8.570 

Overige sociale lasten   13.200 10.741 

   306.016 429.567 

 

Pensioenlasten     

De pensioenlasten zijn verwerkt uit hoofde van een pensioenregeling die is te kwalificeren als een toegezegde-bijdrageregeling.  

De pensioenregeling is, krachtens de Pensioenwet, ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Overige personeelskosten    

Kosten ingeleend personeel   701.202 571.914 

Vaste kostenvergoedingen personeel     30.480 62.584 

Studie- en opleidingskosten    72.731 86.248 

Teamuitgaven en kosten ondernemingsraad    10.764 24.361 

Kosten salarisverwerking    10.363 11.415 

Wervingskosten personeel    740 44.711 

Verzekeringen   3.955 5.932 

Overige personeelskosten       16.204   35.998 

   846.439 843.163 

 

De toename van de kosten ingeleend personeel ten opzichte van 2008 wordt met name veroorzaakt door de inhuur van dienstver-

lening vanaf 1 september 2009 bij VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/ABB Juridisch Advies B.V.

Afschrijvingen     

Verbouwing   8.894 1.032 

Inventarissen   49.476 115.439 

   58.370 116.471

Huisvestingskosten     

Huur onroerend goed    289.081 281.149 

Bijdrage vereniging van eigenaren   -  -2.231 

Onderhoud onroerend goed   14.621 15.643  

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen    -  -89.583 

Schoonmaakkosten    31.444 50.497

Verzekering onroerend goed    3.116 4.265

Bedrijfskantine   11.089 16.262  

Overige huisvestingskosten    9.531 10.361 

   358.882 286.363

Als gevolg van de verkoop van VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/ABB Juridisch Advies B.V. per 1 september 2009 is de post 

huur onroerend goed afgenomen ten opzichte van 2008. Echter als gevolg van een afrekening van servicekosten ad € 39.000 over 

2008 zijn de huurkosten in 2009 per saldo hoger dan in 2008.
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   2009  2008

Voorlichting/regionalisering    

reclame en advertenties    238 32.748 

Congressen, seminars en bijeenkomsten   16.496 101.157 

representatiekosten    5.086 29.927 

Nieuwsbrieven, brochures en overige uitgaven   128.266 182.630 

Kosten website   5.828 28.986 

Productontwikkeling   20.555 37.686

Overige voorlichtingskosten en kosten regionalisering   5.918 28.238 

   182.387 441.372 

 

 

reis- en verblijfkosten
Autokosten   216.662 279.274

Kilometervergoedingen   35.455 68.936 

Overige reis- en verblijfkosten   26.769 15.134 

   278.886 363.344 

 

Als gevolg van het afgenomen werknemersbestand zijn de reis- en verblijfkosten gedaald in 2009.

 

Bureaukosten     
Kantoorbenodigdheden    12.701 18.786 

Porti    18.533 47.408 

Telefoonkosten   63.692 85.502 

Kosten automatisering    54.080 69.493

Drukwerk    50.752 79.996

reparatie en onderhoud kantoorinventaris    1.419 3.425 

   201.177 304.610 

 

Als gevolg van de verkoop van VOS/ABB Consultancy B.V. en VOS/ABB Juridisch Advies B.V. per 1 september 2009 zijn de  

bureaukosten gedaald in 2009.

 

Bestuurs- en commissiekosten     

Onkostenvergoedingen   67.913 97.620 

Vergaderkosten   11.488 24.114 

reis- en verblijfkosten   3.800 8.811 

Overige bestuurs- en commissiekosten   900 991 

   84.101 131.536 
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   2009  2008

Overige kosten     

Accountantskosten    63.285 37.935 

Administratiekosten   18.506 -

Advieskosten    295.491 291.717 

Verzekeringen    24.454 36.706

Facilitaire kosten   63.467 - 

Vakliteratuur   24.368 43.214 

rentelasten en bankkosten   6.984 21.221

rente fiscus   12.173 - 

Overige uitgaven   21.838 14.679 

   530.566 445.472

 

Accountantskosten zijn ten opzichte van 2008 toegenomen door de controle van de tussentijdse cijfers van VOS/ABB Consultancy B.V. 

en VOS/ABB Juridisch Advies B.V. ten behoeve van de verkoop van deze entiteiten. 

Administratiekosten hebben betrekking op de inhuur van een administratief medewerker ter vervanging van de uit dienst getreden 

administrateur.

Facilitaire kosten hebben betrekking op de afnameverplichting van facilitaire diensten van VOS/ABB Consultancy B.V. en/of VOS/ABB 

Juridisch Advies B.V. Het bedrag heeft betrekking op de periode 1 september 2009 tot en met 31 december 2009.

Belastingen     

Vennootschapsbelasting   -56.339 -

resultaat verkoop deelnemingen     

Verkoopverlies VOS/ABB Consultancy B.V.    -319.604 -

Verkoopverlies VOS/ABB Juridisch Advies B.V.    -53.567 -

Compensatie onvoorzienbare risico’s    -350.000 - 

Kwijting rekening courantvordering   -67.988 - 

    -791.159 - 

 

Overige bijzondere baten en lasten    

Exploitatiesaldi subsidieprojecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 101.000

Mutatie reorganisatievoorziening   83.515  -92.482

Niet aftrekbare voorheffing omzetbelasting (pro rata) 2005 - 2009   -97.590  -119.961

Bijdrage verzelfstandiging landelijke Klachtencommissie Onderwijs (lGC/lKC)  -  -96.355 

Schadeclaim Project Inkoopcollectief lesmateriaal    -125.000 - 

Overige bijzondere baten en lasten   16.413 13.346

    -122.662 -194.452 
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Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de bestemming van het exploitatiesaldo
In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de bestemming 
van het jaarlijkse exploitatiesaldo.

Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo
Door de directie wordt, met goedkeuring van het bestuur, aan de Algemene Vergadering voorgesteld het exploitatiesaldo over 2009 

ad € 1.308.870 negatief, te onttrekken aan de bestemmingsreserve Instandhoudingsreserve.
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1. Kerngegevens leden VOS/ABB | 2009
  
 Besturen Scholen Leerlingen*
Totaal aantal leden 330   2.900  893.990  
PO 190   2.650   545.450   
VO 117   271  348.540  
PO & VO 23  

Schoolsoorten
BO  2.410   509.504  
SBO  104   13.946  
VO  271  348.540 
WEC (SO+VO)  69  12.598  
WECSO  34   6.208  
WECVO  12 3.194  

 
Bestuursvormen
Bestuur openbaar lichaam op basis van de WGr 3  3  2.289  
Bestuur stichting samenwerkingsschool 3  3 3.757  
Bestuurscommissie  34   196  57.586  
Integraal bestuur B&W 21   126   26.661  
Openbare rechtspersoon 7  79   21.578  
Samenwerkingsbestuur 41   381   160.402 
Stichting algemeen bijzonder onderwijs 40   117  77.477 
Stichting openbaar onderwijs 177  1.976   540.601  
Vereniging algemeen bijzonder onderwijs 4  19  3.639  

*gebaseerd op peildatum: 1 oktober 2009   
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Bestuur openbaar lichaam op basis van WGr
Ol VO in Swv Waddinxveen-Boskoop, Waddinxveen
Instelling voor SBO de Delta, Appingedam
Stichting De lingeborgh, Geldermalsen

Bestuur stichting samenwerkingsschool
Samenwerkingsstichting voor VO Uden, Uden
Stichting Samenwerkingsschool De Overlaat, Waalwijk
Stg Samenwerkingsschool Pro Oost-Achterhoek, 
Winterswijk

Bestuurscommissie (art. 83 Gmw)
Plateau Openbaar Onderwijs Assen, Beetsterzwaag
Bestuurscommissie rSG Ter Apel, Ter Apel
Bcie Openbaar VO Schoonhoven, Schoonhoven
Bcie Openbaar Onderwijs Weert, Weert
Bcie Speciaal Onderwijs (BSO) Hoorn, Hoorn
Bcie OBO Boarnsterhim (BoBoB), Grou
Bcie Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn, Assen
Bcie Openbaar PO Stadsdeel Amsterdam-Noord, Amsterdam
Bcie Openbaar Onderwijs Haaksbergen, Haaksbergen
Bcie Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen, Hoogeveen
Bcie Openbaar Onderwijs Houten, Houten
Proloog - Primair Openbaar Onderwijs leeuwarden, leeuwarden
Bcie Openbaar Basisonderwijs leiderdorp, leiderdorp
Bestuurscommissie OPSO-Purmerend, Purmerend 
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld, roden
Bestuur Openbaar Onderwijs Voorschoten, Voorschoten
Bcie Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede, Wijk bij Duurstede
Bestuurscommissie OBO Zaltbommel, Zaltbommel
Bestuurscommissie Grotius College, Delft
Bestuurscommissie OVO te Epe (BCVO), Epe
Bestuurscommissie OVO Hoogezand-Sappemeer, 
Hoogezand
Bestuurscommissie VO lochem en Borculo, lochem
Bestuurscommissie Pallas Athene College, Ede
Bestuurscommissie Winkler Prins, Veendam
Bestuurscommissie Open SG Bijlmer, Amsterdam
Bcie  Openbaar VO Hoorn en omstreken, Ursem
Bestuur Amstelveen College, Amstelveen
De Gearhing, Bolsward
Bestuurscommissie Master Frankeskoalle, Earnwald
Bcie Openbaar Primair Onderwijs lochem, lochem
Bcie Openbaar Basisonderwijs Ameland, Ballum
Bcie Samenwerkingsschool Gieterveen-Oostermoer, 
Gieterveen

Integraal bestuur B&W
B en W van Alblasserdam, Alblasserdam
B en W van Ameland, Hollum
B en W van Borsele, Heinkenszand
B en W van Emmen, Emmen
B en W van Eijsden, Eijsden
B en W van Gilze en rijen, rijen 
B en W van Harlingen, Harlingen
Gemeente Hendrik Ido Ambacht, Hendrik Ido Ambacht
B en W van Hengelo, Hengelo
B en W van Hoogezand Sappemeer, Hoogezand
B en W van lelystad, lelystad
B en W van Drimmelen, Made
B en W van Oud-Beijerland, Oud-Beijerland
B en W van Sneek, Sneek
B en W van Terschelling, Terschelling West
B en W van Texel, Den Burg
B en W van Veenendaal, Veenendaal
B en W van Vlagtwedde, Sellingen
B en W van Vlieland, Vlieland 
B en W van Assen, Assen

Openbare rechtspersoon
Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG), Goirle
Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, Oegstgeest
Openbaar Onderwijs Zwolle en regio, Zwolle
regionaal OVO Kampen-Dronten, Kampen
Archipel Scholen, Vlissingen
reflexis OBO, Terborg
Stg Scholengroep leerTij, Hulst

Samenwerkingsbestuur
Aves, stichting voor primair onderwijs, Emmeloord
Stg Samenwerking VO in de regio Steenwijk, Assen
Stg Alg. Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland, Huissen
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), Groesbeek 
Delta-onderwijs, Oosterhout
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, Haarlem
Alliantie VO Nijmegen e/h land van Maas en Waal, Nijmegen
Stg Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem
Sws SG VO Noordoostpolder en lemsterland, Emmeloord 
Stichting Onderwijs Midden-limburg (SOMl), roermond
Stichting PlatOO, Helmond
Stichting Jong leren, Maastricht
Stg Basisonderwijs Gooi en Eemland, Huizen
Stichting SKOPOS, Schijndel
Stg Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SAlTO), Eindhoven
SCAlA, Drunen
Stichting Prisma, Panningen
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout
Stg Samenwerkingsbestuur PO Maas en Waal, ledeacher
Stichting Primair onderwijs Venray (SPOV), Venray
Stg. de Onderwijsspecialisten/Het Onderwijshuis, Arnhem
Stichting Primair Onderwijs rijnwaarden, Herwen
Stg Swalm en roer voor onderwijs en opvoeding, roermond
Stichting Samenwerkingsbestuur Zeewolde, Zeewolde
Dynamiek Scholengroep, Horst
Stichting VO Parkstad limburg, Heerlen
Stichting Gewoon Anders, Almere
Stichting limburgs Voortgezet Onderwijs (lVO), Sittard
Stisamo, Elst
Stichting Oeverwal, Beuningen
Quadraam Gelderse Onderwijs Groep, Duiven
VOIlA (vh Stg BKB), leusden
Stichting rK- en OPO “Panta rhei”, Voorburg
Stichting Schooltij, Den Burg
Onderwijsstichting MOVArE, Kerkrade
Stg Het Poortje Jeugdinrichtingen, Groningen
Stichting lek en IJssel, IJsselstein
Conexus, Nijmegen
Onderwijsgroep Primus, Joure
Samenwerkingsstichting VO rOCvA, Amsterdam
Stichting VO De Vechtstreek, Breukelen

Stichting algemeen bijzonder onderwijs
Bestuur Dollard College, Groningen
Stichting Strabrecht College, Heeze
Stichting De Korenburg, Winterswijk
Stichting voor VO Kennemerland, Beverwijk
Esprit Onderwijsstichting, Amsterdam
Stg rOC voor Educatie en Beroepsond. Zadkine, rotterdam
Stichting Scholen aan Zee, Den Helder
lMC Voortgezet Onderwijs, rotterdam
rOC Noorderpoortcollege, Groningen
Stichting VO Gemert en Omstreken, Gemert
Stichting Purmerendse SG, Purmerend
Stg voor grafische en communicatie opleidingen, Amsterdam
Stichting VO lek- en IJsselstreek, Capelle a/d IJssel
Stichting De Eindhovense School, Eindhoven
Stichting VO voor Sliedrecht e.o., Sliedrecht

Stichting STC-group, rotterdam
Edudelta Onderwijsgroep, Goes
Stichting Grafisch lyceum rotterdam, rotterdam
Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen (PrO), Nijmegen
lentiz Onderwijsgroep, Vlaardingen
Stichting Carmelcollege, Hengelo
Stg Orthopedagogisch Instituut Deventer e.o, Deventer
Stichting Altra, Amsterdam
Stichting GabriÙl, Den Bosch
renn4, Groningen
Stg voor praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht, Dordrecht
Samenwerkingsstg rOC West Brabant, Etten-leur
Stichting Prodas, Asten
Stichting Het rijnlands lyceum, Wassenaar
Stichting SWV WSNS Vught e.o., Vught
Stichting Onderwijsgemeenschap “De Hoeve”, Hoevelaken
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, Eindhoven
Stichting Signum, rosmalen
rutger van Herpenstichting, Boekel
Stichting respont, Middelburg
Stichting Voortgezet Onderwijs lelystad, lelystad
Stichting Freinetschool Heiloo, Castricum
SEIN Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Cruquius

Stichting openbaar onderwijs
Stichting OPO Albrandswaard (SOPOA), Poortugaal
Stg voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht, Dordrecht
Stichting leerplein055, Apeldoorn
Stg Openbaar Basis Onderwijs Midden Drenthe, Beilen
Stichting Singelland - OVO, Drachten
Stichting rSG Enkhuizen, Enkhuizen
Stg Openbaar VO Goeree-Overflakkee, Middelharnis
Stichting  rSG ‘t rijks, Bergen op Zoom
Stg Burg. Harmsmaschool, School voor OVO, Gorredijk
NUOVO -St. OVO Utrecht, Utrecht
Stichting Scheldemond College, Vlissingen
Stichting voor OVO Scholengroep Cambium, Zaltbommel
Stichting OVO Zaanstad, Zaandam
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs, Schagen 
Stichting OPO Furore, Drachten
Stichting Orchidee Scholengroep, Zutphen
Stg VO Noord- en Midden-Drenthe, Assen
BasisBuren, Buren
Stichting Openbaar Onderwijs Primair, Diemen
Stichting openbaar PO Dordrecht (OPOD), Dordrecht
Spilbasisscholen - OBO Dronten, Dronten
Proominent (vh Stichting OPO Ede), Ede
Stichting leerSaam, Etten-leur
Stg radius openbaar onderwijs Franekeradeel, Franeker
Stichting OPO Nobego, Wilhelminadorp
De Haagse Scholen, Den Haag
Stichting Spaarnesant - OPO Haarlem, Haarlem
Meerwerf Basisscholen Den Helder, Den Helder
Stichting ATO Scholenkring, rosmalen
Stg Openbaar Basisonderwijs Hilversum, Hilversum
Stichting Openbaar VO ‘De Waerdenborch’, Holten
Stichting Talent, OBO Hoorn, Hoorn
Stichting robijn, Nieuwegein
Stg OPO Sluis -  Escaldascholen, Oostburg
Comperio - scholen voor OPO in de Stellingwerven, Olderberkoop
Stichting PrIMO Opsterland, Beetszwaag
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, Barendrecht
Scholengroep Veluwezoom, Stichting voor OPO, De Steeg
Stichting PrIMO Schiedam, Schiedam
Stg Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO), Utrecht
Stichting OPO Winterswijk, Winterswijk
Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn, Zuidhorn
Archipel Primair (vh Stichting Archipel), Zutphen

2. Ledenlijst | 31 december 2009
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Stichting OVO Willem de Zwijger College, Papendrecht
Stichting rSG Magister Alvinus, Sneek
Stg OVO Coevorden e.o. - De Nieuwe Veste, Coevorden
Stg Minkema College voor OVO Woerden e.o., Woerden
Stichting Scala College, Alphen a/d rijn
Stichting openbaar VO Noordwest-Friesland, Harlingen
Stichting OVO Noord-Holland-Noord, Alkmaar
Stichting Openbaar Onderwijs Westland, Naaldwijk
Stichting OPOCK, Capelle a/d IJssel
Stichting Meerkring, OPO Amersfoort, Amersfoort 
Onderwijsgroep Amersfoort , Amersfoort
Stg Stedelijk VO Zoetermeer - Centrale Dir. SCZ, Zoetermeer  
Stichting OVO Wageningen en Omstreken, Wageningen
De Basis, Stichting voor OPO Arnhem, Arnhem
Stichting rSG Slingerbos/levant, Harderwijk
Stichting Stedelijk College Eindhoven (SSCE), Eindhoven
rOOBOl, buitenpost
Stichting Zaan Primair, Zaandam
SOVOr, roosendaal
Stichting OVO Walcheren, Middelburg
Stg Esdal College, SG voor OVO in Emmen e.o., Emmen
Stichting OVO Noordwijk, Noordwijk
Stichting Openbaar PO Almelo, Almelo
Stg Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ), Zoetermeer
Stichting OSG Erasmus, Almelo
Openbare Stichting SG reigersbos, Amsterdam
Stichting Sirius, Amsterdam ZO
Stg OPO Papendrecht-Sliedrecht, Papendrecht
Stichting Wijzer, Vlaardingen
Facetscholen, voor openbaar onderwijs, Kapelle
Stichting Anna van rijn College, Nieuwegein
rBOB De Kempen, Veldhoven
Stg Openbare Basisscholen Helmond, Helmond
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer, Deventer
Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, Meppel
Stichting OVO Zeeuws Vlaanderen, Terneuzen
Stichting voor Openbaar VO Tiel, Tiel
Stg Primair voor OBO Gooi-Zuid en Vechtstreek, Hilversum
Stg Scholengroep Scholengroep Pontes, goes
Stichting Scholengroep leonardo da Vinci, leiden
Openbaar Onderwijs PrESENT, lutjebroek
Intergem. St. Openbaar Basisonderwijs (ISOB), Castricum
Stichting ProoSes, Sittard
Schoolbestuur lauwers & Eems, Warffum
Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG), Veghel
Stichting Ommelander College, Appingedam
Stichting OPO Hof van Twente, Goor
Stichting COVO, Culemborg
Stichting Openbaar VO te Hoogeveen, Hoogeveen
Stichting Openbaar VO Oss, Oss
Stg voor Openbaar Ver. Onderwijs in Gorinchem, Gorinchem
Stg Openbaar Onderwijs Jan van Brabant, Helmond
Stg Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, Hilversum
Stichting OVO Ooststellingwerf, Oosterwolde
Stichting PrOO Noord Veluwe, Harderwijk
Stichting Akkoord! primair onderwijs, Venlo
Stichting IJsselgraaf, Doetinchem
WOWON, stichting voor openbaar onderwijs, Wognum
Stichting Onderwijs Primair, Bergambacht
Stichting OPONOA, Borculo
Stichting ACIS, Puttershoek
Stichting SPOOr, Purmerend
Stichting regionaal Openbaar BO Surplus, Schagen
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond, Velserbroek
Stg ZMl Onderwijs Noordwest Friesland, leeuwarden
Stichting OPO regio Alphen a/d rijn (SOPOrA), Alphen a/d rijn
Stichting Invitare - Openbaar Onderwijs, Cuijk
Stg BrAVOO Brabants Ver. Openbaar Onderwijs, Kaatsheuvel

Stichting PPO de link, Oosterbeek
librijn, Delft
Stg Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief, Barneveld
Stg Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, roosendaal
Stichting Orion, speciaal in onderwijs, Amsterdam
Scholengroep Holland - Stichting voor OPO, 
Nieuwerkerk a/d IJssel
Stichting OPO Zuid-Kennemerland, Haarlem
Stg Openbaar Onderwijs rijn- en Heuvelland, Zeist
Stichting rOOS, rijssen
Stichting OPO Goeree-Overflakkee (SOPOGO), Oude Tonge
Stichting voor OPO De Blauwe loper, Heerhugowaard
Stg Primair Openbaar Onderwijs De liemers (POOl), Duiven
Stichting Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht
Stichting Openbaar VO Gouda (StOVOG), Gouda
Stichting Klasse, reeuwijk
Stichting Spinoza lyceum, Amsterdam
Stichting Fluvium, Geldermalsem
Stichting voor OBO Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
OBASE, Zierikzee
Stg voor Openbaar Onderwijs Marenland, loppersum
Stichting De Mare, Olst
Stichting AUrO (Aalsmeer,Uithoorn,De ronde Venen), 
Amsterdam
Onderwijsgroep Galilei, Spijkenisse
Onderwijsgroep Primo Hellevoetsluis, Hellevoetsluis
Stichting OPO AmstelWijs, Amstelveen
De Basis - Stg Openbaar Scholennetwerk Heerenveen, 
Heerenveen 
Stichting Opmaat (OBO Midden Brabant), Tilburg
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, Stadskanaal
SOVOS - Stichting OVO Schiedam, Schiedam
Stg OVO Vlaardingen, Vlaardingen
Stichting SOM - Samen Onderwijs Maken, Bergen op Zoom
Stg OPO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden O2A5, Arkel
Stichting 3 Primair, Zwijndrecht
Stichting Promes, Meppel
Stichting Prokind Scholengroep, Spijkenisse
Onderwijsstichting Arcade, Hardenberg
Stichting OVO Tilburg, Tilburg
STrOOMM Stg reg. Openbaar Ond. Maas en Meierij, Kerkdriel
Amsterdam West Binnen de ring, Stg voor OPO, Amsterdam
Stichting OPO Slochteren (OPOS), Slochteren
Samen tussen Amstel & IJ - St.OPO Watergraafsmeer, 
Amsterdam
Scholengroep OPrON, Stadskanaal
Stichting Openbaar Primair Onderwijs a/d Amstel, Amsterdam
Onderwijsgroep Fier, Stiens
Stichting Onderwijsgroep Spoenk, Opheusden
Stichting OP KOP, Giethoorn
Stichting Scholengroep Primato, Hengelo
Stichting Westerwijs (OPO Grootegast leek Marum), Marum
Stichting Openbaar Onderwijs Baasis, Zuidlaren
Stichting PriMA, Abcoude
Stichting OBS De regenboog, Breukelen
Stg. Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar, Wassenaar
Stg OcTHO - Openbaar Primair Onderwijs Tholen,Tholen
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Westerveld, Diever
OOK - Stiching Openbaar Onderwijs Kampen, Kampen
Stichting Markant Onderwijs, Breda
Stichting Openbaar Onderwijs land van Altena, Sleeuwijk
Stichting OPO rivierenland, Tiel
Openbaar Onderwijs Groep Groningen, Groningen
Stichting PrimAH, Gieten
Stichting Stedelijk Gymnasium leiden, leiden
Stichting ronduit, Alkmaar
Stichting Openbare Scholen Groep Schoonoord, Zeist
Stg Openbaar Primair Onderwijs De Wolden, Zuidwolde

Vereniging algemeen bijzonder onderwijs
Dep. Oss van de Mij. tot Nut v/h Algemeen, Oss
Annie M.G. Schmidt, reg. SWV en Ortho.ond. inst., Hilversum
Vereniging Haagse Nutsscholen, Den Haag
VCBO Kollumerland, Kollum
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