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Bij de foto’s:

Midden in de samenleving bouwen openbare en algemeen toegankelijke scholen aan een waardevolle toekomst. Dat zien wij als onze taak,  

dat is wat wij vanuit onze principes willen. Openbare en algemeen toegankelijke scholen staan open voor alle leerlingen. afkomst, levens- 

overtuiging, zwart of wit, alles komt er samen! Juist door ontmoeting en wederzijds respect leren toekomstige generaties samen te leven.  

In een veelkleurige maatschappij als de onze is dat van evident belang. De foto’s in dit jaarverslag brengen in beeld hoe scholen in het primair 

en voortgezet onderwijs die bij vOs/aBB zijn aangesloten, hun maatschappelijke visie in de praktijk brengen. Martine sprangers, bekend van 

ons blad Over Onderwijs, legde het voor ons vast in een boeiend fotoverslag. Met dank voor de gastvrijheid van de openbare scholen  

De Klaverweide in almere en De Wilgenhoek in Haarlem, rsg slingerbos/levant in Harderwijk en daltonschool Helen Parkhurst in almere.
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In mijn eerste maanden als algemeen 
directeur van vOs/aBB heb ik logi-
scherwijs mijn oor te luisteren gelegd 
bij diverse betrokkenen die iets met 
openbaar onderwijs van doen hebben. 
Natuurlijk is enige bescheidenheid nog 
op zijn plaats als je net bent begonnen 
aan een nieuwe functie en je al direct 
wordt gevraagd een voorwoord te 
schrijven in je eerste jaarverslag voor 
de nieuwe organisatie. Toch waag ik 
me eraan, omdat ook eerste indrukken 
vaak heel bepalend zijn. Ik maak u er 
daarom graag deelgenoot van. 

een beeld is mij het meeste bij- 
gebleven: de toch wat defensieve 
houding die we vaak innemen als 
het gaat om de positiebepaling van 
het openbaar onderwijs in relatie tot 
de confessionele organisaties in het 
onderwijs. Bijna verontschuldigend 
hoor je dat het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs zo veel goeds 
te bieden heeft. Maar we hangen het 
nauwelijks aan de grote klok. andere 
organisaties claimen thema’s en 
onderwerpen waarvan ik denk dat ze 
bij uitstek horen bij het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. er 
zijn er vele te bedenken, maar ik pik 
er toch één uit waarvan ik denk dat 
dit mijn punt het meeste onderschrijft: 
de waarden-en-normendiscussie. 
als er nu een domein in Nederland te 
noemen is waar waarden en normen 
een belangrijke rol spelen, is dat wel 
het openbaar onderwijs. Waar komen 
zoveel verschillende culturen bij elkaar 
als in het openbaar onderwijs? en 
waar wordt zoveel aandacht gegeven 
aan het elkaar respecteren als in het 

openbaar onderwijs? Toch lijkt het 
alsof we juist het tegenovergestelde 
hebben bereikt de afgelopen jaren. 
anderen gaan vaak met deze 
onderwerpen aan de haal en – terecht 
of onterecht – in de beeldvorming 
komt het openbaar onderwijs er dan 
vaak minder goed vanaf. 

vOs/aBB staat de komende jaren 
voor een grote uitdaging, namelijk 
om het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs in de volle 
breedte weer in de schijnwerpers 
te zetten. Het die plek te geven die 
het verdient! De afgelopen jaren zijn 
we, ook als vereniging hierin wellicht 
wat te flets gebleven. Tegelijkertijd 
zien we ontwikkelingen waar we als 
vereniging op moeten inspringen. Nu 
de vO-raad in volle wasdom lijkt te 
geraken en de PO-raad inmiddels 
een feit is, beraden we ons op de 
toekomst. Wat is de toegevoegde 
waarde van onze vereniging voor 
de leden? Hoe kunnen we het 
lidmaatschap aantrekkelijk maken en 
houden? en op welke wijze kunnen 
wij toegevoegde waarde bieden met 
advisering op allerlei terreinen. We 
denken aan een meer gedifferentieerd 
aanbod als het gaat om ledenservice. 
Dit in de wetenschap dat niet alle 
leden behoefte hebben aan dezelfde 
soort dienstverlening tegen één 
tarief. Daarnaast wil vOs/aBB een 
toonaangevende speler blijven in 
het onderwijsveld. We blijven de 
belangen van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs 
met verve behartigen. Daarom 
zoeken we nadrukkelijk ook naar 

samenwerking. Met partijen in het 
onderwijs, maar ook met organisaties 
die expertise in huis hebben die 
wij zelf niet kunnen bieden, maar 
waaraan wel behoefte is. gelukkig 
kunnen we ook constateren dat 
we in financieel opzicht een goed 
jaar achter de rug hebben. Na een 
periode waarin we onze financiële 
huishouding – noodgedwongen 
– op orde hebben gebracht, plukken 
we daar nu de vruchten van. Maar 
tegelijkertijd merken we ook dat de 
balans tussen inkomsten en uitgaven 
die we doen in het kader van onze 
contributieactiviteiten fragiel is. We 
blijven daarom nadrukkelijk zoeken 
naar een steviger evenwicht tussen 
verenigings- en consultingactiviteiten.  

Ten tijde van het verschijnen van 
dit jaarverslag buigen we ons als 
vereniging over onze strategische 
koers voor de komende vijf jaar. Ik 
kan u verzekeren dat op onderdelen 
de bakens worden verzet. vOs/aBB 
wil in alle opzichten een vereniging 
zijn die toegevoegde waarde biedt 
aan haar leden, maar die vooral ook 
een boodschap heeft uit te dragen 
over goed openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Daarvoor 
gaan wij de discussie en het gesprek 
aan met onze leden. Daarvoor ook 
ontwerpen wij een nieuwe leidraad 
voor ‘goed openbaar onderwijs’. 
Op 1 oktober aanstaande, als 
vOs/aBB haar 10-jarige jubileum 
viert, willen wij deze leidraad graag 
aan u presenteren. 

‘openbaar onderwijs moet uitgaan van eigen kracht’

Theo Hooghiemstra:

Theo Hooghiemstra
algemeen directeur
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1. Profiel VOS/ABB
Missie
VOS/ABB biedt belangenbehartiging en 
dienstverlening voor zowel groepen van 
scholen als individuele leden, voor zowel het 
primair als voortgezet onderwijs. We werken 
professioneel, herkenbaar, resultaatgericht 
en kostenbewust. VOS/ABB streeft naar 
een zelfbewust en hoogwaardig openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs dat in 
voortdurende wisselwerking staat met de 
veranderingen in de maatschappij en zonodig 
ook richting daaraan geeft.

De omgeving
De PO-raad en VO-raad zijn inmiddels een 
feit. een ontwikkeling die VOS/ABB van harte 
ondersteunt. Dit doen we door beide raden 
waar het kan met raad en daad terzijde te 
staan. VOS/ABB is voorstander van een 
krachtige collectieve belangenbehartiging 
voor het funderend onderwijs. De signalen 
vanuit het veld wijzen ook in de richting 
van een toenemende belangstelling voor 
lidmaatschap van een van beide raden. 
VOS/ABB zal zich als dé vereniging voor 
openbare en algemeen toegankelijke scholen 
evenwel blijven inzetten voor een goede 
belangenbehartiging van dit domein. Veel 
leden vragen hier ook nadrukkelijk om. 

Steeds meer scholen zijn actief op het gebied 
van hun eigen identiteit en imago. Ook hierin 
zien wij voor VOS/ABB een belangrijke rol 
weggelegd. Daar waar we kunnen zullen 
de positieve aspecten en belangen van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
naar het brede publiek toe verder uitdragen. 
en we willen onze leden hierbij met raad en 
daad terzijde staan. Ons expertisecentrum 
Openbaar Onderwijs (eCOO) zullen we nog 
verder gaan uitbouwen. 
Ook blijkt dat steeds meer leden behoefte 
hebben aan advisering en ondersteuning op 
allerlei managementterreinen. 

Onze consultants en juristen helpen 
hen daarbij. en hoewel er steeds meer 
commerciële consultingbureaus toetreden 
tot de onderwijsmarkt, blijkt dat VOS/ABB 
zowel kwalitatief als kwantitatief bij veel van 
onze leden een streepje voor heeft. Deze 
positie willen we behouden en waar mogelijk 
verder uitbouwen met nieuwe producten en 
diensten. 

Wat betekent dit voor VOS/ABB?
VOS/ABB is een organisatie van openbare 
en algemeen toegankelijke scholen. De 
missie van VOS/ABB is om scholen te helpen 
om goed onderwijs te bieden. We werken 
innovatief en klantgericht. Oftewel:  
‘VOS/ABB, als het gaat om goed onderwijs’.

VOS/ABB biedt daarom een reeks van 
diensten en producten vanuit een combinatie 
van belangenbehartiging, eerste en tweede 
lijnsdienstverlening, consultancy en 
geschillen- en klachtenafhandeling.

Samenwerking blijft een belangrijk onderdeel 
van onze activiteiten. Op allerlei punten 
zullen we samen met andere organisaties en 
instellingen projecten en activiteiten in het 
onderwijsveld continueren of nieuw opzetten. 

Organisatie
In 2007 heeft een reorganisatie 
plaatsgevonden, die heeft geresulteerd in 
een nieuwe bureau-indeling. Deze is vanaf 
1 februari 2008 in werking getreden. De 
verenigings- en consultingactiviteiten zijn 
beter op elkaar afgestemd. Hiermee is 
binnen de organisatie ruimte ontstaan voor 
een nieuwe teamindeling, gebaseerd op 
een aantal relevante beleidsterreinen. Deze 
terreinen zijn beleid & strategie, bestuur en 
inrichting, bedrijfsvoering, juridische zaken en 
helpdesk. 
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Financiën

Ter ondersteuning van deze operationele 
afdelingen kent vOs/aBB nog de afdelingen 
interne zaken, financiën, communicatie & 
marketing en personeelszaken. Tegelijk met 
bovengenoemde organisatieverandering 
is ook het relatiebeheer opnieuw onder de 
loep genomen. Hiervoor is een regionale 
indeling gemaakt, waarbij het streven is dat 
de contacten met leden zoveel mogelijk via 

dezelfde contactpersonen verlopen.  
Deze wijziging sluit ook goed aan bij het 
voornemen om ledencontacten zoveel 
mogelijk in de regio te laten plaatsvinden. 
gebleken is dat veel leden er prijs op stellen 
om met hun naaste collega’s van gedachten 
te wisselen over algemene en regiospecifieke 
aangelegenheden.

Directie

Theo Hooghiemstra
(algemeen directeur)

Marc Otto
(directeur bedrijfsvoering)

Team bestuur 
en inrichting

Joop Vlaanderen
(teammanager)

Team bedrijfsvoering

geke lexmond
(teammanager)

Team leiderschap 
en strategie

riejanne Boeschoten
(teammanager)

Team juridische dienst- 
verlening en helpdesk

Sandra geerdink
(teammanager)

Interne 
Zaken

De vier teams werken geïntegreerd voor zowel Verenigings-, als Consultingactiviteiten. De lKC neemt een onafhankelijke positie in binnen de organisatie 
VOS/ABB. De lKC voert het secretariaat van de klachten- en bezwarencommissies, brengt haar eigen jaarverslagen uit en wordt daarom in dit jaarverslag 
verder buiten beschouwing gelaten.

Organogram per 01-02-200�

Communicatie  
& marketing

Personeels-
zaken

LKC

Marianne Backer
(teammanager)
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2. Vereniging
Reorganisatie
In 2007 zijn, in nadrukkelijk overleg met 
de ondernemingsraad, voorbereidingen 
getroffen voor een reorganisatie van 
het bureau vOs/aBB. De voorgenomen 
organisatieverandering is in februari  
2008 formeel geëffectueerd.  
De reorganisatie betrof op hoofdlijnen 
een integratie van de contributie- en 
contractdienstverleningactiviteiten.
Uitgangspunten waren een betere 
afstemming en samenwerking op een aantal 
herkenbare speerpunten. De reorganisatie 
was nodig om de bureauorganisatie flexibel 
te maken en beter toe te rusten op de komst 
van de vO-raad en PO-raad. Tevens had 
de reorganisatie tot doel een besparing 
te realiseren ten behoeve van een betere 
financiële weerbaarheid.

Raad van Toezicht
In 2007 is de raad van Toezicht vier keer  
bij elkaar geweest. Belangrijk onderwerp  
was het volgen en beoordelen van de cyclus  
van rapportage en verantwoording  
binnen vOs/aBB. In de eerste helft van 
het jaar stond de afwikkeling van de 
budgetoverschrijding op het project WsNs+ 
centraal. eveneens is gesproken over 
de gevolgen die de sectorvorming in het 
voortgezet en primair onderwijs heeft voor de 
vereniging. Tevens is aandacht besteed aan 
de voornoemde reorganisatie van het bureau 
en de werving van een nieuwe bestuurder/
algemeen directeur.

Financiën 2007
vOs/aBB heeft het verslagjaar afgesloten 
met een positief exploitatiesaldo van ruim 
€ 800.000. Dit saldo is inclusief de boekwinst 
op de verkoop van het pand van  
vOs/aBB en inclusief het treffen van een 
reorganisatievoorziening. Zonder deze 
bijzondere baten en lasten bedraagt het 
positieve exploitatiesaldo bijna € 340.000 

(3,8% van de totale baten). Door het positieve 
exploitatiesaldo is het eigen vermogen van 
vOs/aBB toegenomen tot ongeveer  
€ 1.9 miljoen.

De omvang van de contributie-inkomsten is 
in 2007 afgenomen door een daling van het 
tarief in het voortgezet onderwijs. Door de 
komst van de vO-raad heeft 
vOs/aBB een aantal taken in het kader 
van de belangenbehartiging overgedragen. 
een verlaging van het contributietarief was 
hierbij een logische stap. De opbrengsten 
uit contractdienstverlening zijn evenals 
in voorgaande jaren sterk toegenomen 
ten opzichte van het vorige boekjaar. 
De trend van een sterke stijging van de 
contractdienstverlening die zich enkele 
jaren geleden heeft ingezet, is in 2007 
gecontinueerd. Met 52% van de totale baten 
vormt contractdienstverlening inmiddels de 
grootste bron van inkomsten voor 
vOs/aBB. De totale baten zijn in vergelijking 
met het vorige boekjaar gestegen met bijna 
€ 0.7 miljoen. Deze stijging ligt lager dan 
de begroting en kan worden toegeschreven 
aan de personeelsstop die in 2007 binnen 
het bureau van kracht is geweest. De totale 
lasten liggen eveneens onder begroting. Ook 
hiervoor geldt dat dit in belangrijke mate kan 
worden verklaard uit de personeelsstop. De 
personeelskosten liggen ruim € 0.7 miljoen 
onder begroting. Met uitzondering van de 
huisvestingskosten, de bureaukosten en de 
overige kosten geldt voor alle kostensoorten 
dat deze binnen de kaders van de begroting 
2007 zijn gebleven. De huisvestingskosten 
liggen (optisch) hoger door een verschuiving 
van een eigendom- naar een huursituatie. 
Hierdoor stijgen de huurlasten maar dalen de 
afschrijvingskosten en stijgen de rentebaten. 
Per saldo zijn de huisvestingslasten 
nagenoeg gelijk gebleven. De hogere overige 
kosten worden veroorzaakt door de inzet van 
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externe deskundigheid op het terrein van 
fiscaliteit (btw en vpb), projectcontrol 
en interne kwaliteitszorg (ISO). De twee 
laatste posten vloeien voort uit de getroffen 
maatregelen in het kader van interne 
berheersing van de subsidiegelden naar 
aanleiding van de budgetoverschrijding op 
het project WsNs+. 

Het ledenbestand
evenals in 2006 was het streven van 
vOs/aBB dat het ledenbestand uitgedrukt 
in besturen en leerlingenbestand tenminste 
gelijk zou blijven. Het leerlingaantal is zelfs 
licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 
Het aantal besturen is door schaalvergroting 
afgenomen. In het overzicht Kerngegevens 
2007 verderop in het jaarverslag kunt 
u een verantwoording van het aantal 
besturen, scholen en leerlingen zien. De 
leerlingaantallen zijn gebaseerd op de stand 
van zaken op 1 oktober 2007 (volgens het 
CFI), voor de overige cijfers geldt dat dit een 
overzicht is op basis van de stand van zaken 
medio april 2008. In 2007 zijn drie besturen 
met in totaal 6951 leerlingen lid geworden bij 
vOs/aBB. 

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 15 november 2007 heeft 
de algemene ledenvergadering de notulen, 
de financiële verantwoording 2006 en 
de hoogte van de contributie voor 2008 
vastgesteld. Tijdens de vergadering op 
het vOs/aBB-kantoor in Woerden heeft 
interim-directeur gert loomeijer uitgebreid 
verslag gedaan over de stand van zaken 
met betrekking tot de financiële afwikkeling 
rond de budgetoverschrijding van het 
project WsNs+. De aanbevelingen van Price 
WaterhouseCoopers zijn geïmplementeerd en 
de projecthuishouding is op orde gebracht. 
Daarnaast heeft de inmiddels opgerichte 
stichting vOs/aBB Projecten 

een ISO-certificering verkregen. Tijdens de 
vergadering is ook uitgebreid stilgestaan bij 
de voorgenomen reorganisatie van het 
bureau vOs/aBB en de ontwikkelingen rond 
de PO-raad en vO-raad. vOs/aBB stelt zich 
op het standpunt dat beide raden de volle 
ondersteuning verdienen en roept al haar 
leden op zich aan te melden als lid van de 
beide raden.  

Ten aanzien van de financiële verantwoording 
kon worden geconcludeerd dat 2006 
als gevolg van de problematiek rond 
WsNs+ met een negatief saldo moest 
worden afgesloten. Het boekjaar 2007 
daarentegen is op alle terreinen een goed 
jaar gebleken. De jaarrekening 2006 werd 
tijdens de vergadering vastgesteld. De 
contributietarieven voor 2008 zijn eveneens 
vastgesteld, zij het dat er vragen rezen over 
de hoogte in relatie tot de oprichting van de 
PO-raad. afgesproken is hierover nog geen 
besluit te nemen en de ontwikkeling van 
de PO-raad en de feitelijke overdracht van 
werkzaamheden af te wachten. vOs/aBB zal 
haar leden op gezette tijden informeren over 
de voortgang en het contributiestelsel hierop 
aanpassen indien daartoe aanleiding bestaat.  

Ten slotte stemde de algemene leden- 
vergadering in met de benoeming van 
Theo Hooghiemstra als nieuwe bestuurder/
algemeen directeur van vOs/aBB. 







1�

3. Belangenbehartiging
vOs/aBB zet zich in om de belangen van 
haar leden in het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs zo goed mogelijk 
te behartigen op alle fronten: politiek, 
departementaal, lokaal met de gemeenten. 
Uitgangspunt is dat een zelfbewust en 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs in 
voortdurende wisselwerking staat met de 
veranderingen in de maatschappij. Hieronder 
een samenvatting van belangrijke zaken uit 
het verslagjaar.

Werkgeverszaken
via de band van de WvPO, waarin 
vOs/aBB participeert, en de ledencommissie 
arbeidsvoorwaarden zijn belangrijke 
dossiers aan de orde geweest, zoals 
‘voortgang in de doordecentralisatie primaire 
arbeidsvoorwaarden’, ‘afsluiten van de sector-
CaO’ en ‘voorbereidende activiteiten voor 
het overleg over het advies van de commissie 
rinnooy Kan ’(inclusief de kabinetsreactie 
op het advies ‘actieplan ‘leerkracht van 
Nederland’) aan de orde geweest.

Governance
In 2007 is opnieuw gesproken over het 
wetsvoorstel goed onderwijsbestuur. 
Dit kabinet heeft in het concept enkele 
belangrijke wijzigingen aangebracht alvorens 
de concept-wet naar de raad van state werd 
gestuurd voor advies. De wijzigingen hadden 
met name betrekking op de relatie tussen 
goed onderwijsbestuur en goed onderwijs. 
Hierbij is ook de interventiepiramide bij 
minder goed scorende scholen opgenomen.

Passend onderwijs
Door met name de blijvende onduidelijkheid 
over de beschikbare middelen voor het traject 
‘Passend’ onderwijs is het overleg over dit 
thema de eerste helft van 2007 bijzonder 
traag verlopen. Pas na de begroting 2008 
werd duidelijk dat er middelen beschikbaar 
komen voor de implementatie van passend 
onderwijs. eind 2007 gaf de Tweede Kamer 

groen licht voor implementatie van de eerste 
fase, waarbij de ontwikkeling van onderaf 
centraal staat.

Kwaliteitsagenda PO
In een constructief overleg met de 
staatssecretaris is breed consensus ontstaan 
over de prioriteiten in de kwaliteitsagenda. De 
focus voor de komende jaren wordt gelegd 
bij het verbeteren van de resultaten voor taal 
en rekenen. In het PO Platform Kwaliteit en 
innovatie’ is in 2007 gestart met het opstellen 
van het activiteitenplan om de ambities waar 
te maken.

Toekomst vervangingsfonds
steeds meer besturen hebben de wens 
geuit om in de toekomst meer eigen 
verantwoordelijkheid te dragen voor 
vervanging bij ziekte. Dat is ook het 
uitgangspunt geweest in het overleg tussen 
de werknemersorganisaties en OCW. In de 
tweede helft van 2007 is verkend hoe een 
aantal grote en kleine besturen in een pilot 
ervaringen kan opdoen met meer eigen 
verantwoordelijkheid.

Lumpsum (veldbenadering)
Na invoering van lumpsumbekostiging in het 
primair onderwijs in 2006 heeft 
vOs/aBB in de eerste helft van 2007 de 
eigen besturen, voor zover wenselijk, 
ondersteund bij de implementatie van 
lumpsum. rond de zomer 2007 konden 
we de conclusie trekken dat invoering van 
lumpsum uitstekend is verlopen.

PO-Raad
In 2007 is door vOs/aBB en de andere 
besturenorganisaties, samen met de 
avs hard gewerkt aan de vormgeving 
van de PO-raad. Zowel in de stuurgroep 
als projectgroep zijn scenario’s voor de 
verschillende te onderscheiden invalshoeken 
( bijvoorbeeld samenstelling bestuur, 
taakstelling, statuten) besproken. 
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Deze zijn vervolgens neergelegd in een 
zogenoemde kadernotitie. een aantal thema’s 
is in regionale bijeenkomsten besproken met 
besturen uit het PO-veld. eind 2007 was de 
klus geklaard, zodat begin 2008 de PO-Raad 
kon worden opgericht.

VO-raad
Zowel in het Platform vO als in bilaterale 
contacten met de voorzitter en directie van 
de vO-raad is over veel inhoudelijke thema’s 
gesproken om tot afstemming binnen de 
sector vO en tussen de sectoren PO en vO te 
komen. Thema’s die aan de orde zijn geweest 
waren passend onderwijs, de bundeling 
van klachten-en geschillencommissies, 
de kwaliteitsagenda vO, 1040 urennorm, 
combinatiefuncties en de doordecentralisatie 
huisvesting.

Ledencommissie Primair Onderwijs
De ledencommissie PO is in 2007 vijf keer 
bij elkaar geweest. In het verslagjaar is 
meerdere keren gesproken over de stand 
van zaken rond de oprichting van de PO-
raad in relatie tot de koers van vOs/aBB. 
Inhoudelijke thema’s die veel aandacht 
hebben gevraagd, waren passend onderwijs, 
de kwaliteitsagenda PO, de toekomst van het 
vervangingsfonds, de beleidsreactie van het 
kabinet op advies van de commissie-rinnooy 
Kan, actieplan ‘leerkracht van Nederland’ en 
de aanpassing van de gewichtenregeling.

Ledencommissie WEC
De ledencommissie WeC is in 2007 vier 
keer bijeengekomen. De commissie is 
samengesteld uit afgevaardigden van 
twaalf reC’s. Belangrijke agendapunten 
in dit verslagjaar waren onder meer de 
oprichting van de PO-raad, de activiteiten 
rond de landelijke Commissie Toezicht 
Indicatiestelling (LCTI) en de bespreking van 
de oktoberbrief aan de Tweede Kamer. In 
laatstgenoemde brief heeft de commissie 

aandacht gevraagd voor de voorgenomen 
fixatie van de leerlingenaantallen en het 
bedrag voor rugzakleerlingen. In beide 
gevallen heeft de commissie hiertegen ernstig 
bezwaar aangetekend. In dezelfde brief heeft 
de commissie aangegeven het niet eens te 
zijn met het verschuiven van de preventieve 
budgetten voor ambulante begeleiding(AB) 
naar het reC. Men constateert dat in veel 
regio’s het reC uit elkaar valt in het voordeel 
van steviger regionale netwerken, met 
ook de zoektocht naar meer integrale aB. 
De commissie heeft stelling genomen ten 
aanzien van de voorgenomen aanscherping 
van de indicatiestelling door de overheid. 
De commissie ziet hierin weinig heil, omdat 
dit extra werk, meer onduidelijkheid en 
langere wachttijden tot gevolg heeft. De 
commissie heeft tevens stilgestaan bij de 
positie van het speciaal onderwijs versus 
het regulier onderwijs en wat dit betekent 
voor de leden van vOs/aBB. De commissie 
concludeert dat er een spanningsveld zal 
blijven bestaan. vOs/aBB zal op grond van 
inhoudelijke argumentatie, maar ook op grond 
van de grootste groep leden, kiezen voor het 
regulier onderwijs. Dat kan in de uitwerking 
negatieve gevolgen hebben voor de leden in 
het speciaal onderwijs. De commissieleden 
onderkennen dit. Zij zijn akkoord met deze 
aanpak, maar blijven aandacht vragen om ‘het 
kind niet met het badwater weg te gooien’.

Ledencommissie VO
De ledencommissie vO is in 2007 viermaal 
bijeengekomen. eind 2007 telde de 
ledencommissie zeventien leden en waren er 
twee vacatures. In de loop van 2006 is - in 
het kader van de oprichting van de vO-raad -
afgesproken in ieder geval gedurende het het 
jaar 2007 de ledencommissie vO in stand te 
houden. eind 2007 heeft de ledencommissie 
geadviseerd ook vanaf 2008 door te gaan, 
daar het functioneren passend en nuttig is 
binnen een vereniging. De ledencommissie 
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heeft de algemene directie wel geadviseerd 
om te bezien of de behandeling van bepaalde 
thema’s gezamenlijk zou kunnen plaatsvinden 
in een gecombineerde vergadering van de 
ledencommissies PO en vO. 

In de vergaderingen is aandacht besteed 
aan de toekomst van vOs/aBB en de relatie 
van de vereniging met de vO-raad. er zijn 
adviezen geformuleerd over:     

•	 Wetsvoorstel	deregulering	en	
	 vereenvoudiging	planning	VO
  Met name naar aanleiding van het advies 

van de Onderwijsraad is stilgestaan bij de 
opzet en bevoegdheden van het regionaal 
orgaan, waarbinnen afspraken gemaakt 
zullen worden over de afstemming van de 
onderwijsvoorzieningen in de regio. Ook de 
vorming en toelating tot dit regionaal orgaan 
is onderwerp van discussie geweest.

•	 Wetsvoorstel	goed	onderwijs		
	 		en	goed	onderwijsbestuur 

een ambtelijk wetsvoorstel over de regeling 
van het thema ‘goed onderwijsbestuur’ is 
met name besproken en beoordeeld in het 
licht van de positie van de verschillende 
bestuursvormen in het openbaar onderwijs. 
Uitgangspunt voor de ledencommissie 
is daarbij geweest dat ook het openbaar 
onderwijs van dezelfde mogelijkheden 
gebruik moet kunnen maken als de 
bijzondere scholen (initiatiefrecht tot 
stichting openbare scholen, invoering raad 
van toezichtmodel, delegatie van bestuurlijke 
bevoegdheden aan het management). 

•	 Bestuursvorm		
	 	‘Maatschappelijke	onderneming’	

Op verzoek van de minister van Justitie 
heeft vOs/aBB een advies geformuleerd 
over het nut en de vormgeving van de 
maatschappelijke onderneming als 
bestuursvorm in het onderwijs. Dit advies 

is tot stand gekomen na overleg met de 
ledencommissie vO. De ledencommissie 
heeft vraagtekens geplaatst bij de 
meerwaarde van deze optie voor het 
onderwijs.

De ledencommissie vO heeft voorts 
enkele actuele thema’s besproken, zoals 
de onderwijstijd en het verstrekken van 
‘gratis’ schoolboeken. Op verzoek van 
de ledencommissie is een toelichting 
gegeven over de mogelijke plussen en 
minnen van de doordecentralisatie van de 
onderwijshuisvesting.
   
Ledencommissie ECOO
voor het expertise Centrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO), dat op 1 januari 2007 
van start is gegaan is een ledencommissie in 
het leven geroepen. De commissie bestaat 
uit 27 leden, van wie achttien uit het primair 
onderwijs en negen uit het voortgezet 
onderwijs. In het verslagjaar is drie keer 
vergaderd. Tijdens de eerste bijeenkomst 
is met name gediscussieerd over de 
strategieontwikkeling van vOs/aBB. Daaruit 
bleek dat vOs/aBB-eCOO met de komst van 
de VO-raad en PO-Raad als profielorganisatie 
relevant is. er zijn nog veel regels met 
betrekking tot de bijzondere positie van het 
openbaar onderwijs in wet en regelgeving. 
vOs/aBB moet de positie van het openbaar 
onderwijs uitdragen en de belangen bij het 
departement en politiek blijven behartigen. 
Tijdens de vergadering in november is verder 
gediscussieerd over het thema ‘De toekomst 
van het openbaar onderwijs’. Uit de discussie 
kwam naar voren dat door het naar elkaar 
toegroeien van het bijzonder en openbaar 
onderwijs onderscheid moeilijker wordt.
Dit kan overigens per regio verschillen. 
Het is goed om de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs over het voetlicht te 
brengen. 
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Dit kan via een protocol/manifest en worden 
gezien als een nadere invulling van de 
algemene identiteitspassage in de code ‘goed 
onderwijsbestuur’ van vOs/aBB. Uitwerking zal in 
2008 in samenspraak met commissie plaatsvinden.  

De commissie heeft daarnaast aangegeven
 voorstander te zijn van verlenging van de 
bruidsschatregeling. Ook stemt zij in met de lijn van  
VOS/ABB om te komen tot structurele financiering 
van docenten godsdienst of levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs. Naar aanleiding van het 
rondetafelgesprek met professor Mentink gaat 
de commissie akkoord met het voorstel om niet 
zelf actief de vereniging als bestuursvorm te 
gaan promoten. Tegen de achtergrond dat onder 
meer de hele procedure voor het stichten van 
basisscholen door een werkgroep onder de loep 
wordt genomen, vind de commissie het nu niet 
opportuun om het verlagen van de stichtings- en 
opheffingsnorm voor alleen het openbaar onderwijs 
tot speerpunt van vOs/aBB te maken. Ook 
geeft de commissie aan niet te streven naar het 
gelijkstellen van openbaar en algemeen bijzonder 
onderwijs bij het stichten en opheffen van scholen, 
omdat het niet op voorhand duidelijk is of de 
gevolgen positief zullen zijn.
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4. Ledenservice

In het verslagjaar heeft VOS/ABB wederom 
veel aandacht besteed aan rechtstreekse 
contacten met haar leden. Veel leden geven 
aan dat zij dit als een van de onderscheidende 
aspecten beschouwen van de service van 
VOS/ABB. De communicatie met de leden 
komt op verschillende manieren tot stand. 
Zo is er veel persoonlijk contact tussen 
leden en adviseurs en consultants van 
VOS/ABB. Het feit dat zij het onderwijsveld 
en de leden vaak persoonlijk goed kennen, 
levert extra toegevoegde waarde op. Dit is 
voor VOS/ABB mede aanleiding geweest 
om in de nieuwe organisatiestructuur en 
de daaraan gekoppelde regio-indeling het 
persoonlijke contact met de leden verder 
uit te bouwen. Traditiegetrouw vinden in het 
veld regio- en netwerkbijeenkomsten plaats 
over uiteenlopende thema’s, waaronder 
bedrijfsvoering, huisvesting en P&O. Uiteraard 
vindt ook via de diverse ledencommissies 
uitwisseling plaats (zie ook hfst.2 Vereniging). 
VOS/ABB wil de ledencontacten in 2008 
verder uitbouwen. 

Koersgesprekken
In het kader van een verdere oriëntatie 
op de strategie van VOS/ABB hebben 
in 2007 zogenoemde koersgesprekken 
plaatsgevonden met circa zestig leden in 
het voortgezet onderwijs. Tijdens deze 
gesprekken is van gedachten gewisseld over 
de positie van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs, de rol hierin van 
VOS/ABB en specifieke wensen van leden 
als het gaat om serviceverlening. Opmerkelijk 
was dat veel leden – ondanks het feit dat zij 
ook zijn aangesloten bij de VO-raad – een 
duidelijke toegevoegde waarde zagen voor 
VOS/ABB als behartiger van de belangen 
van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. In de eerste helft van 2008 hebben 
soortgelijke gesprekken plaatsgevonden met 
leden uit het primair onderwijs. 

Helpdesk
De helpdesk van VOS/ABB heeft in 2007 
opnieuw een topjaar gedraaid. Zowel 
telefonisch, als per e-mail werden wederom 
veel vragen van leden beantwoord. Ongeveer 
60% van de vragen was afkomstig uit het 
primair onderwijs en 40% uit het voortgezet 
onderwijs. evenals voorgaande jaren was ook 
nu sprake van een toenemend aantal vragen 
van administratiekantoren. In 2007 is overleg 
gevoerd over mogelijke ondersteuning door 
de helpdesk van VOS/ABB voor leden van 
de VO-raad. VOS/ABB heeft zich in beginsel 
positief opgesteld ten aanzien van dit 
verzoek. Dit heeft in 2008 geresulteerd in een 
effectuering van dit aanbod voor leden van 
de VO-raad.  

Website
De informatieverstrekking heeft in het 
verslagjaar op verschillende manieren 
plaatsgevonden. Zo zijn in 2007 acht katernen 
verschenen over uiteenlopende onderwerpen. 
Alle leden van VOS/ABB krijgen deze katernen 
gratis toegezonden. Ze zijn bovendien te 
downloaden van de website www.vosabb.
nl. Met ingang van 2008 worden alle nieuwe 
katernen alleen nog digitaal beschikbaar 
gesteld. De website van VOS/ABB is een zeer 
gewaardeerde en actuele bron voor actueel 
nieuws en achtergrondinformatie voor leden 
en niet-leden. Door de gestaag groeiende 
stroom bezoekers in combinatie met het 
toegenomen aantal digitale nieuwsbrieven dat 
VOS/ABB verzendt, bleek dat de snelheid van 
de site te wensen overliet. Inmiddels is een 
nieuw contentmanagementsysteem in gebruik 
genomen, waarmee de performance duidelijk 
is verbeterd. 
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Ook is de layout van de website gemoderni-
seerd en er zijn diverse functionaliteiten aan 
toegevoegd om het gebruikersgemak te 
vergroten. 

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven PO en vO zijn in maart 
2007 gedigitaliseerd. verheugend was te 
constateren dat het aantal abonnees is 
toegenomen en dat veel leden de snelheid 
en actualiteit van de nieuwsbrieven weten 
te waarderen. Dit blijkt overigens ook uit het 
toegenomen aantal vacaturemeldingen via de 
nieuwsbrieven. Het blad Over Onderwijs is in 
2007 zes keer verschenen. Dit blad bevat een 
mix aan informatie over onderwijsgerelateerde 
items en verenigings- respectievelijk 
consultingnieuws. Het aantal abonnees is 
in 2007 constant gebleven, namelijk 4800. 
Naast de nieuwsbrieven zijn er ook specials 
uitgekomen over onder meer Huisvesting, 
good governance, Bedrijfsvoering en het 
expertisecentrum Openbaar Onderwijs 
(ECOO). In totaal zijn er 12 specials 
verschenen. Besloten is om deze specials 
– mede vanuit kostenoverwegingen – in 2008 
te integreren in het blad Over Onderwijs. 
Uitzondering is de eCOO-special, die nog wel 
twee keer per jaar zelfstandig uitkomt.

Externe partners
vOs/aBB zoekt nadrukkelijk samenwerking 
met externe partners om het lidmaatschap 
extra toegevoegde waarde te geven. Zo 
zijn in het verleden contracten afgesloten 
met AON (verzekeringen), Tredin 
(verzuimbegeleiding) en Pro Mereor (energie). 
In 2007 is een nieuw samenwerkingscontract 
afgesloten met randstad voor het aantrekken 
van tijdelijk personeel. Voor 2008 zal 
worden gezocht naar nieuwe mogelijkheden 
om het lidmaatschap van vOs/aBB nog 
aantrekkelijker te maken. Zo is er inmiddels al 

een contract gesloten met het Instituut voor 
Sponsoring en Fondsenwerving (ISF). Leden 
van vOs/aBB kunnen zich daar met korting 
bij aansluiten. 

Discussiebijeenkomst
In september vond in rotterdam het tweede 
congres ‘Bouwen aan beter onderwijs’ plaats. 
ruim 120 bezoekers schreven zich in voor 
uiteenlopende workshops op het gebied 
van huisvesting. veel bedrijven waarmee 
vOs/aBB samenwerkt op het gebied van 
huisvesting, verleenden hun medewerking 
aan dit congres. Huisvesting, zo bleek ook 
weer tijdens dit congres, is een van de 
aandachtsgebieden waarvoor veel leden 
belangstelling hebben.
voor de eerste keer is in 2007 een 
discussiebijeenkomst georganiseerd naar
aanleiding van de gepresenteerde onderwijs
begroting op Prinsjesdag. Deze bijeenkomst, 
met de titel ‘The day after , bleek een groot 
succes. er werd stevig gedebatteerd over 
de gepresenteerde begroting. veel leden 
uitten hun ongenoegen over de plannen 
van het kabinet. vOs/aBB heeft de input 
van de leden gebruikt om samen met 
collegaorganisaties bij de politiek aan te 
dringen op beleidsveranderingen.
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5. Consulting

In het jaarverslag 2006 berichtte vOs/aBB 
Consulting over een jaar van zaaien. Dit 
vanwege de plannen die werden ontwikkeld 
om de marktpositie van Consulting verder 
te verstevigen. er is een aantal nieuwe 
consultants aangetrokken en er is hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe 
diensten. 2007 was voor vOs/aBB Consulting 
het jaar van oogsten. Oogsten op het gebied 
van efficiënt werken, versterking van de 
adviesvaardigheden en het organiseren van 
een actief klantcontact. Tevens is als 
uitvloeisel op de reorganisatie binnen 
vOs/aBB een begin gemaakt met de integratie 
van verenigings- en consultingactiviteiten  
in een aantal nieuwe teams. 

Zachte versus harde kant
er is een trendverschuiving te zien bij 
vOs/aBB Consulting. Waar eerst het 
accent lag op de inrichting en structuur van 
organisaties, besteden we nu ook aandacht 
aan cultuur, leiderschap en gedrag. Onze 
visie is dat het één niet zonder het ander kan. 
Bij grote veranderingen is het belangrijk dat 
mensen weer geïnspireerd en gemotiveerd 
aan het werk gaan. Cultuur is een vaag 
en ongrijpbaar begrip en laat zich moeilijk 
veranderen. Toch zien wij regelmatig dat een 
goede en wijze aanpak tot veranderingen leidt 
waar mensen zelf ook blij van worden. 

Marketing
De aantrekkingskracht van scholen is 
een belangrijk thema geworden. De 
concurrentie is vaak hevig. scholen die 
inventief zijn in het ontwikkelen van nieuwe 
schoolconcepten zien dat de aanmeldingen 
van leerlingen stijgen. De marketing- en 
communicatieadviseurs van vOs/aBB 
hebben in 2007 een toenemend aantal vragen 
op dit gebied gekregen. Daarbij gaat het niet 
alleen om de verpakking, maar ook om de 

inhoud. vOs/aBB-adviseurs ondersteunen bij 
het ontwikkelen van strategisch beleid 
om de concurrentie het hoofd te bieden,  
bij versterking van het imago en natuurlijk 
ook bij een goede presentatie van de school. 
Maar dat niet alleen: wat buiten verteld 
wordt, moet binnen herkenbaar zijn. Dan gaat 
het ook om het gedrag van mensen en wat 
zij uitdragen over de school. als binnen en 
buiten met elkaar in overeenstemming zijn 
en de school aansluiting vindt bij wat ouders 
en leerlingen aanspreekt, kan de school zich 
sterk profileren. 

Huisvesting
‘Houd de regie in handen met een strategisch 
huisvestingsplan’; met deze visie begeleiden 
consultants van vOs/aBB bestuurders bij 
de opzet en uitvoering van het strategisch 
huisvestingsplan. Met een dergelijk plan 
kunnen schoolbesturen goed inspelen op 
uitbreiding, aanpassing, nieuwbouw en groot 
onderhoud. Met succes hebben we dit jaar 
een aantal trajecten ondersteund in onder 
meer de gemeenten raalte, Olst en Wijhe, 
Diemen en Kollumerland.

Juridische dienstverlening
veel leden van vOs/aBB wenden zich tot 
de juristen, van wie zes advocaten, van 
vOs/aBB voor juridische toetsing en -
ondersteuning en advisering. Zij worden 
vooral gewaardeerd vanwege hun brede 
kennis van het onderwijsveld en de daarbij 
behorende specifieke regelgeving en 
jurisprudentie. Ze zetten in op geschil-en 
conflictoplossing, zodat langdurige en 
kostbare procedures zoveel mogelijk worden 
vermeden. De juristen van vOs/aBB 
Consulting hebben tientallen scholen 
ondersteund bij het vaststellen van nieuwe 
reglementen en statuten voor de nieuwe Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
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Actief contact
Om te voelen wat er leeft bij de klant en om 
goed contact te houden, is dit jaar gestart 
met accountgesprekken en een training 
adviesvaardigheden. Dit helpt om ons nog 
beter in te leven in de situatie van onze 
klanten, te anticiperen op het soort vragen 
dat zij ons zullen stellen en adequaat in te 
springen waar onze hulp gevraagd wordt. 
Daarnaast is er een speciale klantendag 
georganiseerd in het kasteel in Woerden. 
ruim tachtig klanten maakten van de 
gelegenheid gebruik om nader met elkaar 
en de consultants kennis te maken. De 
klantendag is in 2008 herhaald. Daarnaast 
was vOs/aBB Consulting aanwezig op 
verschillende congressen en seminars om 
zo het contact met het veld te houden. In 
2007 is de digitale nieuwsbrief vier keer 
uitgekomen. via deze nieuwsbrief wordt 
de klant op de hoogte gehouden van 
de activiteiten en geïnformeerd over de 
visie op verschillende zaken aangaande 
onderwijsorganisaties. Klanten vertellen in 
de nieuwsbrief over de projecten die zij in 
samenwerking met consultants van vOs/aBB 
hebben uitgevoerd. Uit de respons op de 
nieuwsbrieven valt op te maken dat deze 
door klanten wordt gewaardeerd. 
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Diensten Consulting

Bestuur en management
‘Begeleiding	en	projectmanagement	bij		
grote	veranderingen’

schoolbesturen komen soms voor complexe 
vraagstukken te staan. er kan een fusie of 
bestuurlijke schaalvergroting ophanden zijn; 
er moet een brede school worden opgezet, of 
er is sprake van bestuurlijke verzelfstandiging. 
De adviseurs van vOs/aBB Consulting 
hebben veel kennis en ervaring met dergelijke 
processen. Met hun deskundigheid zorgen 
zij voor een sneller en soepeler proces. Of 
zij verzorgen een studiedag om klanten op 
weg te helpen of hun besturingsfilosofie af te 
stemmen.

Strategisch beleid 
’Met	de	hele	organisatie	een	betere	positie	
bereiken’ 
 
Waar willen wij als bestuur heen met onze 
school? en hoe kunnen we dat realiseren? 
Dat zijn vragen die centraal staan bij de 
strategiebepaling van schoolorganisaties. 
vOs/aBB Consulting helpt scholen bij de 
zoektocht naar de juiste antwoorden. Het is 
belangrijk dat scholen een goed beeld hebben 
van wat ze willen én kunnen. ambities en 
zelfinzicht zijn onmisbaar. 
vOs/aBB Consulting laat scholen naar 
zichzelf kijken om te bepalen wat er wel en 
wat er wellicht niet mogelijk is. Zij kijken 
daarbij vanuit een helikopterview naar 
hun eigen horizon. vaak blijkt er dan veel 
meer mogelijk dan gedacht! Is de strategie 
bepaald, dan zorgen we voor implementatie 
en samenhang. strategisch beleid vertalen 
we naar structuur en werkprocessen. en 
naar identiteit, cultuur en gewenst gedrag. 
Dit leidt weer tot het bepalen van taak- en 
rolopdrachten van de medewerkers, zodat het 
strategisch beleid in alle geledingen van de 
organisatie wordt gesteund en 
uitgedragen, in samenhang met elkaar. 

Juridische zaken
‘Een	goede	advocaat	schikt’

vOs/aBB Consulting beschikt over een 
team van zeven juristen en een juridisch 
medewerker. De juristen, van wie zes 
advocaten, adviseren scholen bij alle 
mogelijke juridische kwesties. Dat kan variëren 
van een juridische toetsing van de organisatie 
tot het voeren van een gerechtelijke procedure 
bij conflicten. Bij het laatste is procederen 
altijd het laatste middel waar de juristen 
gebruik van willen maken. ‘een goede 
advocaat schikt’, is hun motto. Het is voor hen 
de kunst om in gesprek te blijven en de zaak 
zo op te lossen dat alle partijen tevreden zijn. 
Dat is bovendien het voordeligste. 

HRM-beleid
‘Prikkelen	vereist	meer	dan	toepassen		
van	de	cao’

Medewerkers die in de schoolorganisatie 
hun weg vinden op basis van hun eigen 
kracht. Dat vereist meer dan het toepassen 
van de cao-eisen. Medewerkers moeten 
worden geprikkeld, niet alleen financieel 
maar ook inhoudelijk.enthousiaste 
managers en leerkrachten leveren kwalitatief 
goed onderwijs. Dat is uiteraard goed 
voor de leerlingen, maar ook voor de 
concurrentiepositie van een school. vOs/aBB 
Consulting helpt bij het verfijnen van het 
human resource management!

Huisvesting
‘Onderwijsvisie	vertalen	in	passende	
huisvesting’

Met een eigen huisvestingsplan, gebaseerd 
op de onderwijsvisie van de school, 
staan schoolbesturen sterk als het gaat 
om nieuwbouw, aanpassingen en groot 
onderhoud. Wat moet het gebouw bieden, 
om de onderwijskundige keuzes van de 
school waar te maken? en wat is daarvoor 
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op lange termijn nodig? Nu is er nog vaak 
sprake van incidenteel beleid, dat mede wordt 
bepaald door gemeenten, architecten en 
projectontwikkelaars. Door de onderwijsvisie 
op onderwijshuisvesting te onderbouwen 
met argumenten, voorbeelden én cijfers, 
houdt het schoolbestuur actief grip op het 
spel, waarin ook de architect, de gemeente 
en andere partijen een belangrijke rol spelen. 
vOs/aBB-consultants zijn thuis in de wet- en 
regelgeving rond huisvesting én helpen de 
onderwijsvisie te vertalen in concrete plannen. 

Financiën en bedrijfsvoering
‘Wij	adviseren;	u	bepaalt	de	inzet’

Hoe staat een schoolorganisatie er financieel 
voor? Op financieel gebied, maar ook op 
veel andere terreinen die te maken hebben 
met bedrijfsvoering, helpen de consultants 
van vOs/aBB. U kunt daarbij denken aan 
het ontwikkelen van financieel beleid voor 
de lange termijn en bij de inrichting van de 
planning- en controlcyclus. De consultants 
adviseren en implementeren; de klant bepaalt 
de inzet.

Kwaliteitsbeleid
‘Investeren	in	kwaliteit’

Hoe wordt een school de beste school? Op 
die vraag zijn veel antwoorden mogelijk, 
maar het gaat uiteindelijk altijd om investeren 
in kwaliteitsbeleid. vaak moet er een brug 
worden geslagen tussen strategische 
doelstellingen en concreet beleid. De 
adviseurs van vOs/aBB Consulting hebben 
vele instrumenten tot hun beschikking om 
scholen te ondersteunen bij het invoeren 
van kwaliteitsbeleid. De adviseur bekijkt 
welke aanpak het meest geschikt is voor de 
betreffende school. 

Persoonlijke ontwikkeling 
’Haal	meer	uit	uw	leidinggevende	kracht’

vOs/aBB Consulting ondersteunt bij het 
versterken van leiderschapskwaliteiten. 
Het workshop- en trainingsaanbod is 
hierop afgestemd. De trainingen hebben 
tot doel om meer uit het sturend vermogen 
te halen, communicatievaardigheden te 
optimaliseren en competenties te vertalen in 
concreet gedrag. een aantal schoolleiders 
volgt persoonlijke coachingstrajecten bij 
een van de vier opgeleide coaches. een 
coachingstraject bestaat uit minimaal 
zes gesprekken. De leervragen van de 
gecoachte zijn uitgangspunt. een coach is 
klankbord, luistert en geeft raad. Zo ontdekt 
de gecoachte zijn eigen kracht. 

Cultuur en gedrag 
’Wat	doen	we	in	onze	school	en	wat	laten	we?’ 
 
Cultuur is iets wat leeft en zich ontwikkelt. 
Het is belangrijk dat de cultuur en het gedrag 
van medewerkers ondersteunend werken 
bij het realiseren van de doelstellingen van 
de organisatie en de gewenste identiteit 
van de school. Het is belangrijk dat 
schoolorganisaties dat in de gaten houden, 
vooral als het ‘niet meer zo lekker loopt’. 
Dan is het zaak om met elkaar duidelijkheid 
te creëren over de eigen organisatie. 
scholen kennen net als andere organisaties 
een ‘wij-gevoel’. Daarvoor is het belangrijk 
dat er tussen de verschillende onderdelen 
een goede interactie bestaat. Zo moet 
het management voeling houden met de 
leerkrachten, en andersom.

vOs/aBB Consulting treedt op als 
katalysator om een positief proces op gang 
te brengen. Zij laten schoolorganisaties 
naar zichzelf kijken en zichzelf ter discussie 
stellen. Met als uiteindelijk doel: goed 
onderwijs.
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6. Financieel jaarVerslag 2007

VOS/ABB JAArVerSlAg 2007
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 31 december 2007          31 december 2006 

 
ACTIVA

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

gebouwen   -      1.685.000  

Inventarissen   171.693      294.732 

    171.693     1.979.732

    

Vlottende activa    

Vorderingen

Debiteuren     695.816        797.525  

Overige vorderingen en overlopende activa    276.412      478.434 

      972.228      1.275.959 

liquide middelen      3.519.577        1.353.554

TOTAAl      4.663.498       4.609.245

Balans per 31 december 2007
(vóór bestemming van het exploitatiesaldo)

(alle bedragen in euro’s)
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     31 december 2007  31 december 2006 

PASSIVA
    
eigen vermogen    

Herwaarderingsreserve   -    512.165

Bestemmingsreserve     1.051.152    3.173.592

Onverdeeld exploitatiesaldo  818.271     -2.122.440 

      1.869.423      1.563.317   

  

Voorzieningen

Pensioenverplichtingen    219.396       220.667  

Overige voorzieningen        531.306         139.175 

    750.702     359.842 

Kortlopende schulden

Crediteuren  288.167       580.540 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   295.985     179.616  

Overige schulden en overlopende passiva     1.459.221        1.925.930 

     2.043.373       2.686.086  

TOTAAl     4.663.498    4.609.245
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 gerealiseerd 2007  Begroting 2007  gerealiseerd 2006

Baten 

Contributieopbrengsten    3.595.472   3.773.000   3.854.588

Consultancyopbrengsten   4.676.777   5.199.000   3.887.864

Subsidieopbrengsten   202.918   74.000   124.653 

Overige opbrengsten   488.358     335.000   421.977   

Totaal baten   8.963.525    9.381.000    8.289.082   

lasten       

Personeelskosten   6.441.764  7.155.000   5.714.096

Afschrijvingen   221.709   228.000   277.683

Huisvestingskosten   339.318   266.000   264.951

Voorlichting/regionalisering   415.832   453.000   617.202

reis- en verblijfkosten   304.572   307.000   273.151

Bureaukosten   355.941   350.000   319.072

Bestuurs- en commissiekosten   132.957   147.000   140.816

Overige kosten  413.159   275.000   298.593

Totaal lasten    8.625.252    9.181.000     7.905.564  

exploitatieresulaat voor bijzondere baten en lasten  338.273   200.000   383.518

Bijzondere baten en lasten 

Boekwinst verkoop activa   788.041   -   -

Bijzondere baten en lasten  -308.043   -   -2.505.958

Totaal bijzondere baten en lasten  479.998   -  -2.505.958

       

exploitatieresultaat na bijzondere baten en lasten    818.271     200.000    -2.122.440   

exploitatierekening over 2007
(alle bedragen in euro’s)
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Algemene toelichting

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

grondslagen
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op het 
financieel jaarverslag als geheel. De grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva zijn ten opzichte van 
voorgaand jaar niet gewijzigd. Het financieel jaarverslag is, 
met uitzondering van de gebouwen, opgesteld op basis van 
een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, hetwelk 
is gebaseerd op verkrijgingsprijzen.

grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzie-
ningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.
Indien activa en passiva luiden in vreemde valuta heeft 
omrekening plaatsgevonden tegen de officiële koersen per 
balansdatum. De daarbij optredende koersverschillen wor-
den in het exploitatiesaldo verwerkt.

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa welke zijn opgenomen onder de 
categorie gebouwen worden gewaardeerd op actuele waarde 
(vervangingswaarde). Voor toekomstige uitgaven inzake groot 
onderhoud wordt een onderhoudsvoorziening gevormd.
De overige categorieën materiële vaste activa worden ge-
waardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van de gecumu-
leerde 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 reke-
ning gehouden met een vermindering van de waarde, indien 
deze naar verwachting duurzaam is.

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 de 
verenigingsactiviteiten.

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

Reorganisatievoorziening
Naar aanleiding van een door het management van de 
vereniging opgesteld reorganisatieplan in oktober 2007 en de in 
november 2007 gestarte implementatie van dit reorganisatieplan 
is door het management van de vereniging een begroting 
opgesteld van de toekomstige uitgaven die direct zijn  
gerelateerd aan de implementatie van dit reorganisatieplan. Per 
balansdatum is een betrouwbare schatting gemaakt van alle in 
rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen die zullen leiden 
tot een toekomstige uitstroom van middelen naar aanleiding 
van dit reorganisatieplan en is een reorganisatievoorziening 
gevormd. Deze reorganisatievoorziening betreft 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 onder-
houdskosten van het kantorencomplex.

grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde 
grondslagen voor de waardering van activa en passiva; zij wor-
den toegerekend 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 netto omzet 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 
percentages 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 bedrijfs-
uitoefening dienstbare activa worden in het algemeen onder 
buitengewone baten en lasten verantwoord. 

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegere-
kend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Vaste activa

1. Materiële vaste activa     
   
Stand per 1 januari 2007    gebouwen Inventaris Vervoermiddelen    Totaal

Aanschaffingswaarde  2.463.442 1.687.962 24.195 4.175.599 

Herwaarderingen 512.165 - - 512.165

Cumulatieve afschrijvingen  -1.290.607  -1.393.230  -24.195  -2.708.032

Boekwaarden    1.685.000 294.732 - 1.979.732

 

Mutaties     
Investeringen - 43.974 - 43.974 

Aanschaffingswaarde desinvesteringen  -2.463.442 -  -24.195  -2.487.63

Afschrijvingen  -54.696 -167.013 -  -221.709 

Desinvesteringen herwaarderingen   -512.165 - -  -512.165

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen           1.345.303 - 24.195 1.369.498

Saldo -1.685.000 -123.039 -  -1.808.039 

Stand per 31 december 2007 
Aanschaffingswaarde - 1.731.936 - 1.731.936 

Cumulatieve afschrijvingen -  -1.560.243 -  -1.560.243

Boekwaarden  - 171.693 - 171.693 

Afschrijvingspercentages 2,5% - 10%  20% - 33%    33%  

Toelichting op de balans per 31 december 2007
(alle bedragen in euro’s)
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Vlottende activa

Vorderingen

2. Debiteuren    31-12-2007  31-12-2006

Debiteuren    712.262 818.779 

Afwaardering dubieuze vorderingen    -16.446                  -21.254

     695.816 797.525 

3. Overige vorderingen en overlopende activa     
rekening-courant Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)   33.780 200.623

rekening-courant Stichting Sociaal Fonds ABB   534 - 

rekening-courant Stichting geschillencommissie Onderwijs (SgO)   622 5.063

Te ontvangen bijdragen arbodiensten   70.000 80.000

Te factureren consultancy   52.503 -

Vooruitbetaalde kosten   50.326 81.631 

rente en bankkosten   36.447 18.717

TNT post, depot frankeermachine   9.755 7.465

Voorschotten personeel   5.823 2.911

Te ontvangen subsidies   5.752 58.336

Overige vorderingen en overlopende activa   10.870                 23.688 

    276.412   478.434 

4. liquide middelen     
Kas   619 278

Postbank   987  31.461

ABN-AMrO Bank                                    3.517.971                 1.321.815  

    3.159.577  1.353.554

eigen vermogen

5. Herwaarderingsreserve    2007  2006 
Stand per 1 januari   512.165 -

Bruto herwaardering                                                        -                    512.165

   512.165 512.165

Vrijval bruto herwaardering   -512.165               -  

Stand per 31 december                  -   512.165

6. Bestemmingsreserve     

Instandhoudingsreserve    1.051.152 3.173.592 

Instandhoudingsreserve

Stand per 1 januari   3.173.592 2.888.152 

Verdeling exploitatiesaldo voorgaande verslagperiode                                     -2.122.440 285.440    

Stand per 31 december     1.051.152    3.173.592
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   2007  2006

7. Onverdeeld exploitatiesaldo    

Stand per 1 januari    -2.122.440 285.440

Verdeling exploitatiesaldo voorgaande verslagperiode

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve   2.122.440  -285.440

Onverdeeld exploitatiesaldo verslagperiode                                    818.271  -2.122.440

Stand per 31 december                                    818.271  -2.122.440 

Voorzieningen

8. Pensioenverplichtingen  

Pensioenvoorziening personeel    219.396 220.667 

Pensioensvoorziening	personeel

Stand per 1 januari     220.667 229.743

rente verslagperiode    8.438 8.831 

   229.105 238.574 

Onttrekking    -9.709  -17.907

Stand per 31 december   219.396 220.667

9. Overige voorzieningen     
Voorziening groot onderhoud gebouwen    141.397 139.175

reorganisatievoorziening   389.909                          -

   531.306 139.175

Voorziening	groot	onderhoud	gebouwen   

Stand per 1 januari   139.175 124.175

Dotatie   2.222 15.000

Stand per 31 december   141.397 139.175

Als gevolg van de verkoop van het pand gedurende het boekjaar is de verplichting ten aanzien van groot onderhoud gebou-
wen komen te vervallen. Het management van de vereniging is echter voornemens gedurende 2008 aan de binnenzijde van 
het pand groot onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van deze beslissing is door het management van de vereniging een 
inschatting gemaakt van de toekomstige verplichting uit hoofde van dit groot onderhoud.

Reorganisatievoorziening

Stand per 1 januari   - -

Dotatie    389.909          -

Stand per 31 december    389.909         - 
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In de afgelopen jaren is de vereniging geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die een grote impact hebben op het 
takenpakket en het voortbestaan van de organisatie. een aantal van deze ontwikkelingen betreffen:
 • de komst van de VO-raad;
 • het komen tot een PO-raad en
 • een bredere bundelingen van commissies.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in het afgelopen jaar aandacht is besteed aan een nieuwe koers voor de ver-
eniging. Deze nieuwe koers is vastgelegd in een visiedocument. eén van de belangrijke onderdelen van de nieuwe koers is 
de verandering van het karakter van de vereniging: ‘Van belangenbehartiger naar meer commerciële dienstverlener, dichter 
bij de schoolbesturen’. een verandering die sinds enkele jaren is ingezet, maar door de externe ontwikkelingen in 2007 in 
een stroomversnelling is geraakt en zowel organisatorische als personele consequenties tot gevolg heeft.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling is in oktober 2007 door het management van de vereniging een reorganisatieplan 
opgesteld, met als invoeringsdatum 1 februari 2008. Het reorganisatieplan vormt een organisatorisch antwoord op de hier-
voor genoemde externe ontwikkelingen en de vertaling van de nieuwe koers van de vereniging. Op 10 oktober 2007 heeft de 
ondernemingsraad van de vereniging een positief advies gegeven ten aanzien van het reorganisatieplan. Ten aanzien van het 
sociaal statuut, dat deel uitmaakt van het reorganisatieplan, heeft de ondernemingsraad van de vereniging op 7 november 
2007 eveneens een positief advies gegeven. In een bijeenkomst voor alle medewerkers van de vereniging is op 12 novem-
ber 2007 de inhoud van het reorganisatieplan uiteengezet. In de periode hierna heeft het management van de vereniging 
gesprekken gevoerd met personeelsleden voor wie de reorganisatie direct gevolgen zullen hebben.

Naar aanleiding van dit reorganisatieplan is in november 2007 gestart met de implementatie van de reorganisatie en is 
door het management van de vereniging een begroting opgesteld van de toekomstige uitgaven die direct zijn gerelateerd 
aan de implementatie van dit reorganisatieplan. Per balansdatum is een betrouwbare schatting gemaakt van alle in rechte 
afdwingbare en feitelijke verplichtingen die zullen leiden tot een toekomstige uitstroom van middelen naar aanleiding van dit 
reorganisatieplan en is een reorganisatievoorziening gevormd.

Kortlopende schulden

10. Belastingen en premies sociale verzekeringen   2007  2006 
Omzetbelasting   71.389 48.266 

loonheffing en sociale lasten   151.532 56.151 

Pensioenen      73.064      75.199 

   295.985 179.616

11. Overige schulden en overlopende passiva     
rekening-courant Stichting VOS/ABB Projecten   466.540 486.098 

rekening-courant Stichting Sociaal Fonds ABB   - 11.144 

Vooruit ontvangen subsidies   175.146 710.316 

Vooruit ontvangen contributie lgC/lKC   224.661 - 

reservering vakantiegeld en dagen    368.859 366.734 

Te betalen overige personeelskosten    9.897 - 

Te ontvangen facturen    176.917 314.000 

Te betalen accountants- en advieskosten     12.000 28.330 

Overige schulden en overlopende passiva         25.201         9.308 

     1.459.221 1.925.930 
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Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen	
De vereniging huurt 118 m² kantoorruimte van het kantorencomplex ‘Middelland I’ aan de Polanerbaan  
15 te Woerden. De huurprijs bedraagt e 13.300 per jaar (exclusief servicekosten). De huurovereenkomst is 
aangegaan tot en met 15 april 2009.

De vereniging huurt 96 m² kantoorruimte van het kantorencomplex ‘Middelland I’ aan de Polanerbaan  
15 te Woerden. De huurprijs bedraagt e 12.000 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 e 190.380 per jaar (exclusief servicekosten ad e 69.056 ).  
De huurovereenkomst is aangegaan tot en met 30 september 2012.

Leaseverplichtingen 
De vereniging is ultimo 2007 langlopende leasecontracten aangegaan met een resterende looptijd van 
langer dan 1 jaar maar korter dan 5 jaar ad e 620.195.

NIeT IN De BAlANS OPgeNOMeN ACTIVA eN VerPlICHTINgeN

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
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Baten
   2007 2006 

12. Overige opbrengsten     

Nieuwsbrieven, brochures en overige uitgaven   132.039 213.963 

Bijdragen arbodiensten   98.302 - 

Bijdragen samenwerkingsverbanden   69.625 - 

Bijdragen werkgeversverenigingen    63.557 - 

Vacatiegelden medewerkers   38.189 21.019 

Verhuur bedrijfsruimte   2.433 2.229 

rentebaten   69.637 57.671 

Overige opbrengsten   14.576 127.095 

   488.358 421.977 

lasten

13. Personeelskosten     

lonen en salarissen   4.399.507 4.132.660 

Sociale lasten   469.266 485.289 

Pensioenlasten   591.866 506.479 

Overige personeelskosten    981.125 589.668 

   6.441.764 5.714.096 

lonen en salarissen     

Brutolonen     4.333.205 4.088.356 

Bijzondere beloningen    119.267 69.939 

Overige lonen en salarissen   32.206 39.902 

    4.484.678 4.198.197 

Ontvangen ziekengelduitkeringen   -85.171  -65.537 

   4.399.507 4.132.660 

gemiddeld aantal werknemers
gedurende het jaar 2007 waren gemiddeld 77 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2006: 76).

Toelichting op de exploitatierekening over 2007
(alle bedragen in euro’s)
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Sociale lasten (alle bedragen in euro’s)   2007  2006 
Premies sociale verzekeringen   442.616 454.331 

WAO verzekering   13.420 24.286 

Overige sociale lasten   13.230 6.672 

   469.266 485.289 

Pensioenlasten     

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

De pensioenregeling is, krachtens de Pensioen  en spaarfondsenwet, ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Overige personeelskosten    

Kosten ingeleend personeel   681.039 165.189 

Studie- en opleidingskosten    106.030 84.130 

Vaste kostenvergoedingen personeel    82.138 75.137 

Wervingskosten personeel    32.557 123.821 

Teamuitgaven en kosten ondernemingsraad   29.130 53.310 

Kosten salarisverwerking    13.081 12.183 

Verzekeringen   6.039 6.370 

Bijdrage kinderopvang    216 10.265 

Overige personeelskosten        30.895    59.263 

   981.125 589.668 

14. Afschrijvingen     

gebouwen   54.696 74.869 

Inventarissen   167.013 195.421 

Vervoermiddelen                  -       7.393 

   221.709 277.683

15. Huisvestingskosten     

Bijdrage vereniging van eigenaren   124.032 94.350 

Huur onroerend goed    108.564 41.290 

Schoonmaakkosten    50.669 46.282 

Onderhoud onroerend goed   20.688 20.771 

Bedrijfskantine   16.867 18.073 

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen    2.222 15.000 

Verzekering onroerend goed    3.888 3.888 

Onroerende zaakbelasting    3.145 10.010 

Overige huisvestingskosten    9.243 15.287 

   339.318 264.951

De bijdrage aan de vereniging van eigenaren heeft betrekking op vergoedingen voor regulier onderhoud, gas, elektra en water, 

schoonmaakkosten, beveiligingskosten, verzekeringen en administratiekosten.
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   2007  2006

16. Voorlichting/regionalisering (alle bedragen in euro’s)    

Nieuwsbrieven, brochures en overige uitgaven   209.342 362.020 

Productontwikkeling   79.941 64.181 

reclame en advertenties    53.727 37.517 

Kosten website   31.422 17.884 

representatiekosten    19.955 20.514 

Congressen, seminars en bijeenkomsten    -2.228 73.688 

Overige voorlichtingskosten en kosten regionalisering   23.673 41.398 

   415.832 617.202 

17. reis- en verblijfkosten
Autokosten   187.489 194.100 

Kilometervergoedingen   107.770 64.862 

Overige reis- en verblijfkosten   9.313 14.189 

   304.572 273.151 

18. Bureaukosten     
Telefoonkosten    97.693 86.485 

Drukwerk    99.254 57.129 

Kosten automatisering    69.448 96.965 

Porti    67.787 63.375 

Kantoorbenodigdheden    17.643 12.040 

reparatie en onderhoud kantoorinventaris    4.116 3.078 

   355.941 319.072 

19. Bestuurs en commissiekosten     

Onkostenvergoedingen   101.935 107.199 

reis- en verblijfkosten   16.139 14.200 

Vergaderkosten   14.509 18.309 

Overige bestuurs- en commissiekosten   374 1.108 

   132.957 140.816 

20. Overige kosten     

Advieskosten    226.587 123.398 

Accountantskosten    66.237 32.156 

Vakliteratuur   64.103 75.822 

Verzekeringen    41.357 38.536 

rentelasten en bankkosten   12.615 12.432 

Overige uitgaven   2.260 16.249 

   413.159 298.593
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21. Boekwinst verkoop activa (alle bedragen in euro’s)   2007  2006 

Vrijval bruto herwaardering   512.165 - 

Boekwinst verkoop pand   275.876           - 

   788.041           -

22. Bijzondere baten en lasten    

 exploitatiesaldi subsidieprojecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 82.022  -2.505.958 

Dotatie reorganisatievoorziening    -389.909 - 

Overige bijzondere baten en lasten           -156                  - 

    -308.043  -2.505.958 

Onder de post exploitatiesaldi subsidieprojecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in 2006 het cumulatief 
negatieve exploitatiesaldo van het project WSNS+ (Weer Samen Naar School) 2002-2006 verwerkt. Als gevolg van een laatste 
uitbetaling door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van e 275.000 is in 2007 een positief exploitatiesaldo inzake 
subsidieprojecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontstaan.



�1

VOS/ABB JAArVerSlAg 2007

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 de raad van Toezicht, aan de Algemene Vergadering voorgesteld het 
exploitatiesaldo over 2007 ad e 818.271 toe te voegen aan de instandhoudingreserve.
.

Overige gegevens
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Ledencommissie Primair Onderwijs (APO)

e. Bol

stichting Prokind scholengroep, spijkenisse

r. Bruijn

stichting regionaal Openbaar BO surplus, 

schagen

J. Hakze

B en W van Tynaarlo, vries

e. de Joode

14e Montessori De Jordaan, amsterdam

H. Koedood

De Boog, rotterdam

mw. Th. Meijer

stichting openbaar primair onderwijs Utrecht 

(SPO), Utrecht

F.a.J. van Moorsel

Stichting OPO Goeree-Overflakkee 

(SOPOGO), Oude Tonge

H. Mulder

stichting archipel, Zutphen

H. Norder

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio, Zwolle

l. van Wagtendonk

ODs De Zeppelin, Barendrecht

mw. s. Walvisch

almeerse scholengroep, almere

H.P. van Well

rBOB De Kempen, veldhoven

Ledencommissie Voortgezet Onderwijs (LCVO)

l.J.M. van Beek

arevO, arnhem

P. Bey

vlaardingse Openbare scholengemeenschap, 

vlaardingen

J. de Boom

Zuyderzeecollege, emmeloord

mw. P.J.g. Frederix

rsg Wolfsbos, Hoogeveen

l. de Haan

gemini College, ridderkerk

e.r. van den Hooven

stedelijke scholengemeenschap De rede, 

Terneuzen

mw. drs. H. Koster

Osg De Driemark, Winterswijk

drs. P.N.J. Nieuwstraten

Osg Pieter Jelles, leeuwarden

drs. r.l.C.M. reijnders

stichting Openbaar v.O. Utrecht NUOvO, 

Utrecht

drs. P.J. ronner

rsg lingecollege, Tiel

ir. J. van der linden

Willem de Zwijger College, Papendrecht

J.B. van rijn

O.r.s. lek en linge, Culemborg

drs. M.C.a. schenk

stedelijk College Zoetermeer, Zoetermeer

g. smit

Onderwijsstichting Zelfstandige gymnasia, 

Haarlem

M. stoker

stedelijk College eindhoven, eindhoven

a. strijker

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem

W. van der veer

scholengroep Cambium, Zaltbommel

ledencommissie eCOO

H.J. van arenthals

scheldemond College, vlissingen

mw. s. Berkenbosch

B en W van aa en Hunze, directie OBO, gieten

r. Bouw,

gemeente Zwolle, Zwolle

F.J.H. Dekker

OBs De Brug, Houten

J. Dijkstra

Dr. Nassau College Centrale Directie, assen

l.M.M. van genugten

Jan van Brabant College, vestiging 

Molenstraat, Helmond

H. den Haan

Onderwijsgroep galilei, spijkenisse

J.J. ter Hellen

Bestuurscommissie openbaar onderwijs 

vianen

J. Hoogenhout

rsg Magister alvinus, sneek

mw. P.M. Hoogenhuizen-verploegh

stichting Primair onderwijs voor OBO 

gooiwest en vechtstreek, Bussum

r. Huisman

Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs 

Boarnsterhim, grou

mw. K. Kroese

archipel scholen, vlissingen

ir. W.P.F. Kuijpers

stichting Meerkring, Openbaar Primair 

Onderwijs amersfoort

mw. drs. H.a.C. Kuijs

annie M.g. schmidt, spijkenisse

drs. H.g.M. linssen

MOvare Onderwijsstichting, Kerkrade

drs. O. Meulenbeek

stichting leerplein055, apeldoorn

s.H. Muller

stichting regionaal Openbaar BO surplus, 

schagen

r.P. Onderweegs

almere College, Kampen

J.e. Otten

grotius College, Delft

D. scholte MBa

Meerwerf basisscholen, Den Helder

J. spanjaard

stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum,

P.g. valk

schoonhovens College, schoonhoven

mw. J. van vuuren-Ouwerkerk

’t Kraaienest, Beverwijk

H.J. Zwiers

B en W van ridderkerk, ridderkerk

ledencommissie WeC

e. Baakman

OBs De Dorpsschool, vorden

J.P. van Bruchem

De Piloot, rotterdam

mw. M. van Hees

stichting gewoon anders, almere

W. ludeke

De Onderwijsspecialisten, arnhem

mw. J. Meijer

stichting Orion, amsterdam

N. Nieuwboer

reC ’t gooi Utrecht West-veluwe, amersfoort

H. Polman Tuin

ZMlK ‘De eenhoorn’, Hoorn

s. schilder

De Boei, Wormerveer

a. sikkema

De Bascule, Duivendrecht

mw. mr. I.J. spekreijse

Onderwijscentrum de Twijn, Zwolle

Th. van Munnen

Koninklijke auris groep, Bilthoven

mw. H.a.M.a.C. Weytens

De Brug, leiden

1. Samenstelling ledencommissies | 31 december 2007
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Mevrouw J.g. vlietstra
Burgemeester van Winschoten 

Drs. r.l. azimullah
Directeur strategy resultancy van PartnersinPerspective

Drs. e.a.W. Bolle 
Partner Montaigne B.v. 

Drs. M.J. Fait 
voorzitter College van Bestuur stichting Onderwijs Midden-limburg 

Mevrouw M.J. grotenhuis 
Interim manager

Mr. C. van de Meent
Managing Partner Höcker rueb Doeleman advocaten 

Directie VOS/ABB | 31 december 2007

Dhr. g.l. loomeijer
Directeur/bestuurder ad interim

per 01/02/08: Drs. T. Hooghiemstra 
 algemeen directeur 
 Drs. M.T. Otto
 directeur bedrijfsvoering
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Dhr. g.l. loomeijer
Directeur/bestuurder ad interim

per 01/02/08: Drs. T. Hooghiemstra 
 algemeen directeur 
 Drs. M.T. Otto
 directeur bedrijfsvoering

In navolging van andere jaren nemen wij ook 
dit jaar een beknopt sociaal verslag op. Hoewel 
sommige onderwerpen vooral een intern karakter 
hebben, vinden wij dat in het VOS/ABB-jaarverslag 
dit onderdeel niet mag ontbreken. 2007 was 
geen gemakkelijk jaar. Mede als gevolg van 
de noodzakelijke reorganisatie en de daaruit 
voorvloeiende vacaturestop, moest op menig 
terrein een stapje extra worden gezet en werd veel 
begrip gevraagd. Des te verheugender is het te 
kunnen constateren dat 2007 in financieel opzicht 
een goed jaar is gebleken.  

reorganisaties
Begin 2007 is de eenheid bedrijfsvoering 
gereorganiseerd met als doel de verbetering 
van de dienstverlening aan de organisatie en 
haar medewerkers. Deze reorganisatie heeft 
geen gevolgen voor de werkgelegenheid gehad. 
Wel zijn er medewerkers naar een ander team 
overgeplaatst.

externe ontwikkelingen zoals de oprichting van de 
VO-raad en de PO-raad, kunnen op termijn grote 
impact hebben op de werkzaamheden en financiën 
van VOS/ABB. In het verslagjaar is daarom het 
reorganisatieplan ‘VOS/ABB toekomstbestendig’ 
opgesteld. In dit plan is de nieuwe koers van VOS/
ABB neergelegd. Belangrijkste onderdeel van de 
nieuwe koers is de verandering van het karakter 
van VOS/ABB: van belangenbehartiger naar 
een meer zakelijke dienstverlener dichter bij de 
schoolbesturen. Het reorganisatieplan voorziet in 

het opheffen van een aantal functies, de integratie 
van de teams Consulting en Verenigingszaken en 
de vorming van vier nieuwe thematisch 
ingevulde teams. Hierin zijn zowel consultants als 
beleidsmedewerkers ondergebracht. 
Over dit reorganisatieplan, het sociaal statuut en 
het implementatieplan heeft de Ondernemingsraad 
een positief advies gegeven. 

Vacaturestop
In de vacature algemeen directeur is tijdens het 
verslagjaar voorzien door een interim directeur. 
Voor alle andere vacatures gold in 2007 een 
vacaturestop. Daar waar sprake was van 
onverantwoorde werkdruk is tijdelijk voorzien door 
het inhuren van uitzendkrachten. 

Personeelsopbouw
In 2007 telde VOS/ABB 84 medewerkers: 39 
mannen en 45 vrouwen. Iets minder dan de 
helft van de medewerkers werkte in deeltijd. De 
gemiddelde leeftijd ligt rond de 47 jaar.

er is in het verslagjaar is e106.000 uitgegeven 
aan scholing van de medewerkers. 

In het verslagjaar is een nieuwe regeling  
functionerings- en beoordelingsgesprekken 
ingevoerd. De medewerkers zijn hierover zowel 
schriftelijk als mondeling geïnformeerd. De 
leidinggevenden hebben scholing gevolgd.  
Het ziekteverzuim bedroeg in 2007 2,0%; in  
2006 was dat 1,8%.

2. Beknopt sociaal jaarverslag 2007
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3. Kerngegevens leden VOS/ABB | 2008
	 	
 Besturen Scholen Leerlingen*
Totaal aantal leden 354 2.812 828.326
PO 240 2.555 526.613
VO 135 257 343.836
   

Schoolsoorten
BO 206 2.343 492.227
SBO 16 101 13.527
VO 135 257 343.836
WeC (SO+VO) 11 67 12.017
WeCSO 6 34 5.888
WeCVO 1 11 2.954

 
Bestuursvormen
Bestuur openbaar lichaam op basis van de Wgr 6 7 8.414
Bestuur stichting samenwerkingsschool 3 3 3.540
Bestuurscommissie  58 386 110.194
Integraal bestuur B&W 51 349 78.187
Openbare rechtspersoon 8 91 24.089
Samenwerkingsbestuur 36 241 125.330
Stichting algemeen bijzonder onderwijs 36 98 68.913
Stichting openbaar onderwijs 151 1.617 447.802
Vereniging algemeen bijzonder onderwijs 5 20 3.980

Totaal 354 2.812 870.449

*gebaseerd op peildatum: 1 oktober 2007   
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