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De vereniging VOS/ABB behartigt op landelijk niveau de belangen van circa 275 

schoolbesturen met in totaal ongeveer 2000 scholen voor openbaar en algemeen 

toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Op deze scholen zitten bijna 525.000 

leerlingen. 

 

VOS/ABB richt zich ook op samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, gemeenten 

en administratiekantoren in het onderwijs. Tevens ondersteunt VOS/ABB pabo’s die de 

leergang Diploma Openbaar Onderwijs aanbieden. 

 

 

De vereniging VOS/ABB zoekt: 

Twee inspirerende en betrokken bestuursleden 

 

 

Algemene functie-eisen 

· Werkzaam in bestuur of management van een bij VOS/ABB aangesloten organisatie; 

· Onderschrijft de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs; 

· Actief deelnemer in een netwerk van openbare bestuurders in de eigen regio; 

· Algemene bestuurlijke vaardigheden; 

· Juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

· Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

· Vaardigheden om op hoofdlijnen te oordelen. 

Kandidaten moeten betrokkenheid uitstralen, een kritische houding hebben en integer zijn. 

Andere belangrijke karaktereigenschappen: onafhankelijk, strategisch en analytisch. 

Bij de selectie van kandidaten wordt gekeken naar regionale spreiding en evenwicht in de 

verdeling primair, voortgezet en speciaal onderwijs, opdat het bestuur een goede 

afspiegeling vormt van het ledenbestand van VOS/ABB. 

 

Vergoeding 

De vergoeding voor de leden van het bestuur bedraagt € 1500 per jaar. 

 

Procedure 

U kunt uw sollicitatie tot 1 september 2017 per e-mail richten aan de bestuursvoorzitter van 

de vereniging VOS/ABB, de heer Peter Snijders, via solliciteren@vosabb.nl.  

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Snijders, 

bestuursvoorzitter VOS/ABB, peter.snijders@hardenberg.nl, of met de heer Hans 

Teegelbeckers, directeur VOS/ABB, 06-5160 3209, hteegelbeckers@vosabb.nl.  
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Bestuur VOS/ABB 

Het bestuur van de vereniging VOS/ABB heeft tot taak het houden van toezicht op het 

functioneren van de directie van VOS/ABB en op de algemene gang van zaken binnen de 

vereniging. Bij het vervullen van hun taak richten de bestuurders zich op het belang van het 

openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar 

in vergadering bijeen of meer als dit noodzakelijk is. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en 

maximaal 7 bestuursleden. 

 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: 

· De heer Peter Snijders, burgemeester gemeente Hardenberg, voorzitter. 

· Mevrouw Sandra Beuving, voorzitter college van bestuur Stichting Openbaar Onderwijs 

Groep, Veghel (primair onderwijs). 

· De heer Lambèrt van Genugten, voorzitter college van bestuur Stichting Openbaar 

Onderwijs Jan van Brabant, Helmond (voortgezet onderwijs). 

· Mevrouw Alina Kuiper, voorzitter college van bestuur Stichting Tangent, Tilburg (primair 

onderwijs). 

· De heer Rudi Meulenbroek, directeur-bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 

(primair onderwijs). 

· De heer Pieter Schram, voorzitter college van bestuur OSG Singelland, Drachten 

(voortgezet onderwijs). 

 

 

De heren Snijders en Van Genugten en mevrouw Kuiper zijn aftredend per einde 2017. 

 

De voordracht van de twee nieuwe bestuursleden komt ter stemming op de algemene 

ledenvergadering van VOS/ABB op 29 november 2017. 


