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Wat doet VOS/ABB? In dit jaarverslag wil ik dat 
aan u laten zien. Het is niet een traditioneel jaar-
verslag, dat slechts verantwoordt wat wij in 2016 
hebben gedaan, maar veel meer een publicatie 
waarin staat waarop wij ons ook nu en in de toe-
komst richten. Onze vereniging blijft immers altijd 
in beweging voor het beste openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs.   

Wij volgen de ontwikkelingen in het (openbaar) onder-
wijs én geven er heel bewust richting aan. VOS/ABB 
is niet volgzaam, maar proactief en als het nodig is 
ook assertief! Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor onze 
lobby op het gebied van algemene toegankelijkheid 
van het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij zijn 
diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect 
kernbegrippen, net als aandacht voor godsdienst en 
levensbeschouwing (júist in het openbaar onderwijs!).

Een ander voorbeeld van onze proactieve en indien 
nodig assertieve werkwijze, betreft demografische 
krimp en de invloed daarvan op de positie van de 
openbare en algemeen toegankelijke scholen. In deze 
publicatie kunt natuurlijk over nog veel activiteiten le-
zen die wij voor onze leden ontplooien. 

Dat laatste – voor onze leden- vermeld ik er nadruk-
kelijk bij, want onze vereniging is en blijft een ledenor-
ganisatie. Op basis van het principe ‘samen staan we 
sterk’ blijven wij ons inzetten voor de beste openbare 
en algemeen toegankelijke scholen!

Ten slotte wil ik u erop wijzen dat we ons jaarverslag 
slechts in beperkte oplage in druk hebben uitgebracht. 
De gedrukte versie bevat, in tegenstelling tot de online 
versie die u nu leest, niet de financiële verantwoording 
en evenmin de lijst met schoolbesturen en gemeen-
ten die bij VOS/ABB zijn aangesloten. We hebben er 
bewust voor gekozen om deze elementen niet in de 
gedrukte versie op te nemen, omdat we de druk- en 
verzendkosten zo laag mogelijk wilden houden. 

Hans Teegelbeckers, 
directeur VOS/ABB
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VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Onze missie is: VOS/ABB beweegt onderwijs.

VOS/ABB behartigt de belangen van circa 275 schoolbesturen met in totaal bijna 2000 scholen, waar in totaal bijna 
525.000 leerlingen les krijgen. 

1 .  D i t  i s  V O S / A B B

Koers 2017-2020
VOS/ABB beweegt onderwijs
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Wat doet 
VOS/ABB?

Toekom
st-
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Concept School! 
Onderwijs stijgt boven denominaties uit. 

Nieuwe visie op artikel 23 van de  
Grondwet over vrijheid van onderwijs.

Zelfbewust en excellent openbaar 
en  algemeen toegankelijk onderwijs 
voor een in alle opzichten gezonde 
samenleving. Iedereen welkom!

Kernwaarden openbaar en algemeen  
toegankelijk onderwijs. 

Diversiteit, gelijkwaardigheid, 
wederzijdse interesse en respect, 
democratisch debat. Innovatie en 
professionalisering.
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Informatie, advies en overige dienstverlening voor 
versterking van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. 

Drie pijlers.

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

2. Bestuur, management & ondersteuning: informatie, 
advies en overige dienstverlening voor bestuursbureaus, 
medezeggenschapsraden, gemeenten, samenwerkings-
verbanden passend onderwijs en andere instanties. 

3. Politieke lobby: actieve specifieke belangenbehartiging 
voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs bij 
lokale, regionale en landelijke bestuurders en politici.

2017

2020

Actieve en sterke belangenbehartiger voor bestuur  
en management van het openbaar en algemeen  
toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. 
VOS/ABB gaat uit van het harmoniemodel en zoekt 
samenwerking met andere organisaties.

Van leerling tot raad van toezicht.
VOS/ABB heeft de bestuurskolom als vertrekpunt  
en richt zich op alle actoren en stakeholders. 

Het integrale Koersplan 2017-2020. VOS/ABB 
beweegt onderwijs! staat op www.vosabb.nl
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Koersplan 2017-2020:  
Samen werken aan drie pijlers

De algemene ledenvergadering heeft in 2016 het 
Koersplan 2017-2020 vastgesteld. Hierin zijn de 
koers en doelstellingen voor de komende jaren uit-
gestippeld. 

VOS/ABB gaat uit van het harmoniemodel. Dit bete-
kent samenwerking met alle stakeholders in het onder-
wijs. Uit het Koersplan: ‘Samenwerking in krimpregio’s, 
tussen scholen, tussen ouders en leerkrachten, sa-
menwerking met partners als kinderopvang en voor-, 
tussen- en naschoolse opvang, met de medezeggen-
schapsraden: kortom met alle actoren die onderwijs 
maken’.

Drie pijlers
Het Koersplan rust op drie pijlers:
 
1. Identiteit & imago
informatie, advies en overige dienstverlening voor ver-
sterking van de identiteit van het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs.

2. Bestuur, management & 
ondersteuning: 
informatie, advies en overige dienstverlening voor be-
stuursbureaus, medezeggenschapsraden, gemeen-
ten, samenwerkingsverbanden voor passend onder-
wijs en andere instanties.
 
3. Politieke lobby:  
actieve specifieke belangenbehartiging voor het open-
baar en algemeen toegankelijk onderwijs bij lokale, re-
gionale en landelijke bestuurders en politici.

Op basis van deze drie pijlers werkt VOS/ABB aan 
zelfbewust en excellent openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs waar iedereen welkom is. Sleutel-
woorden zijn diversiteit, gelijkwaardigheid, wederzijds 
respect, democratisch debat, innovatie en professio-
nalisering. Dit zijn onderdelen van de kernwaarden van 
het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Wenkend perspectief voor VOS/ABB is het concept 
School!, dat uitgaat van onderwijs dat boven de deno-
minaties is uitgestegen. Er zullen in de toekomst geen 
openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke 
of wat voor andersoortige scholen zijn, maar ‘scholen’ 
van en voor iedereen. Daarvoor is een nieuwe visie op 
artikel 23 van de grondwet over vrijheid van onderwijs 
nodig.

Meer over de drie pijlers van VOS/ABB in de hoofd-
stukken 1, 2 en 3.
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Het bestuur van VOS/ABB  
wordt gevormd door:

Peter Snijders, 
burgemeester 
gemeente Hardenberg 
(voorzitter)

Alina Kuiper,  
voorzitter college van 
bestuur Tangent, Tilburg 
(primair onderwijs)

Sandra Beuving,  
voorzitter college van be-
stuur Stichting Openbaar 
Onderwijs groep, Veghel 
(primair onderwijs)

Rudi Meulenbroek, 
directeur-bestuurder  
Stichting Openbaar On-
derwijs Kampen  
(primair onderwijs)

Lambèrt van Genugten, 
voorzitter college van 
bestuur Stichting Open-
baar Onderwijs jan van 
Brabant, Helmond (voort-
gezet onderwijs)

Pieter Schram,  
voorzitter college van 
bestuur OSg Singelland, 
Drachten (voortgezet 
onderwijs)

B E S T U U r  VA n  V O S / A B B

In 2017 zullen er bestuurswisselingen plaatsvinden, omdat de zittingstermijn van enkele bestuursleden 
dan voorbij is.
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Hans Teegelbeckers  nieuwe directeur

Sinds 1 december 2016 is Hans Teegelbeckers direc-
teur van VOS/ABB.Hij is de opvolger van ritske van 
der Veen, die zeven jaar directeur was en in 2016 met 
pensioen ging. In het decembernummer van het VOS/
ABB-magazine naar School! stond een dubbelinter-
view met beide directeuren. 

Team van VOS/ABB
Het kantoor van VOS/ABB staat in Woerden. Hier 
werkt een team van 21 mensen dagelijks aan de doel-
stellingen van de vereniging: belangenbehartiging en 
dienstverlening voor het openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs. 

Dit zijn de teamleden

Hans Teegelbeckers,  
directeur

Hans werkt sinds 2005 bij VOS/ABB. Sinds december 
2016 is hij directeur. Voordat hij bij VOS/ABB kwam, 
was hij leraar, directeur en bestuurder in het openbaar 
onderwijs. Samenwerking volgens het harmoniemodel 
staat voor hem centraal. Hans is expert op het gebied 
van krimp, governance en de ideologie (kernwaarden) 
van het openbaar onderwijs.

Karin Peters,  
office manager

Karin werkt sinds 2008 bij VOS/ABB, eerst als mede-
werker van de leden- en relatieadministratie en sinds 

2013 als office manager. In die functie ondersteunt zij 
de directeur, het managementteam en het bestuur. 
Tevens onderhoudt Karin contacten met externe rela-
ties. Zij is als office manager ook verantwoordelijk voor 
facilitaire zaken en de personeelsadministratie.

 Mr. Céline Haket-Adriaansen, 
onderwijsjurist

Céline is afgestudeerd op het gebied van arbeidsrecht 
met een scriptie over het ontslagrecht in het primair 
onderwijs. Zij verstrekt als een van Onderwijsjuristen 
van VOS/ABB advies op verscheidene onderwijsgere-
lateerde gebieden. Céline is onder andere deskundig 
op arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht, socialezeker-
heidsrecht, toelating, schorsing en verwijdering van 
leerlingen en aansprakelijkheidsrecht.

Mr. Hafida Amziab, 
onderwijsjurist

Hafida richt zich in haar functie veelvuldig op het ar-
beidsrecht, maar adviseert de leden van VOS/ABB 
ook over andere kwesties die het onderwijs betreffen. 
Met haar werk bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB 
combineert zij haar juridische deskundigheid met haar 
liefde voor goed openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs.

Mr. Christiaan Rooseboom, 
onderwijsjurist

Christiaan is afgestudeerd op het gebied van arbeids- 
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en ondernemingsrecht. Voordat hij bij VOS/ABB aan 
de slag ging, werkte hij bij twee vakbonden. Christi-
aan is deskundig op het gebied van arbeidsrecht en 
arbeidsverhoudingen. Hij maakt deel uit van de Onder-
wijsjuristen van VOS/ABB.

Mr. Cécile van der Goot-Koenig, 
onderwijsjurist

Cécile heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht 
en is deskundig op het gebied van ontslag, disfuncti-
oneren en arbeidsvoorwaarden. Zij adviseert als een 
van Onderwijsjuristen leden van VOS/ABB ook over 
andere onderwijsgerelateerde zaken.

Mr. Ronald Bloemers, 
juridisch adviseur

ronald is onder andere deskundig op het gebied van 
instandhouding van scholen, taakbeleid en bekosti-
ging. Hij leidt onder meer de netwerkgroepen financi-
eel management. Daarnaast behartigt hij samen met 
de directeur bij de Tweede Kamer, het ministerie van 
OCW en de sectororganisaties PO-raad en VO-raad 
de belangen van het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs.

Mr. Janine Eshuis, senior 
beleidsmedewerker

janine werkt sinds 2010 bij VOS/ABB. Daarvoor had 
zij bij diverse gemeenten beleidsfuncties en was zij 
daar ook leidinggevende. janine zet zich in op ver-

schillende beleidsthema’s, zoals de relatie tussen het 
openbaar onderwijs en de gemeenten, good gover-
nance en medezeggenschap. Zij is ook mediator.

Ron van der Raaij, senior 
beleidsmedewerker

ron kwam in 2006 bij VOS/ABB. Hij is gespecialiseerd 
in financiën, bedrijfsvoering en bestuurlijke processen. 
ron is binnen de vereniging de interne controller. Hij 
vindt het als financial vooral belangrijk om te kijken 
naar de processen en de wereld áchter de financiën. 
ron is tevens coördinator van de VOS/ABB-leden-
voordelen.

Drs. André de Jong, senior 
beleidsmedewerker

André is sinds 2017 senior beleidsmedewerker bij  
VOS/ABB. Hij heeft als focus kwaliteit in onderwijs, be-
drijfsvoering, strategie, (verander)management en be-
stuur. André heeft hiervoor diverse functies gehad bij 
Cito als ontwikkelaar, onderzoeker, adviseur en (ver-
ander)manager. In zijn werk zoekt hij naar de vraag 
achter de vraag om structurele oplossingen te vinden.

Drs. Ivo Israel, senior 
beleidsmedewerker

Ivo is sinds 2017 werkzaam bij VOS/ABB. Daarvoor 
werkte hij als hoofd P&O, beleidsadviseur en project-
leider voor scholen en schoolbesturen. Ivo levert de 
leden van VOS/ABB expertise op verschillende be-
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leidsthema’s, zoals strategisch HRM, bestuur en ma-
nagement en functievorming en -waardering. Hij is 
tevens coördinator FUWASYS. 

Marleen Lammers MSC, 
beleidsmedewerker

Onderwijskundige Marleen is afgestudeerd op bur-
gerschapsvorming in het primair onderwijs. Als  
VOS/ABB’er begeleidt en adviseert zij de leden en 
overige aangesloten organisaties onder andere op het 
gebied van burgerschapsvorming, identiteit en imago, 
grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs en 
levensbeschouwing in het openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs.

Eline Bakker BSC, 
beleidsmedewerker

na een stageperiode versterkt Eline VOS/ABB sinds 
2017 op het thema ‘Identiteit’. Vanuit haar onderzoe-
ken ‘Religie en samenleving’ en naar levensbeschou-
welijke vorming en burgerschapsvorming onderschrijft 
zij het belang hiervan voor het openbaar onderwijs. 
Zij is ook parttime leerkracht op een openbare basis-
school in Amsterdam. 

Drs. Rozemarijn Boer, 
beleidsmedewerker

rozemarijn is sinds 2016 werkzaam bij VOS/ABB. 
Daarvoor was ze beleidsadviseur voor scholen, 
schoolbesturen en gemeenten. rozemarijn zet zich bij  

VOS/ABB in op verschillende beleidsthema’s, waaron-
der passend onderwijs en integrale kindcentra.

Eline Vrenken MSC, junior 
beleidsmedewerker

Eline werkt sinds 2016 bij VOS/ABB. Zij is afgestu-
deerd op het gebied van leer- en ontwikkelingsproble-
matiek. Daarnaast heeft zij een minor bestuurskunde 
gevolgd. Eline werkt aan projecten die liggen op het 
snijvlak van pedagogiek, onderwijs en beleid. 

Drs. Martin van den Bogaerdt, 
woordvoerder/journalist

Martin kwam in 2005 bij VOS/ABB. Hij verzorgt de 
nieuwsvoorziening op www.vosabb.nl en de wekelijkse 
e-mailnieuwsbrieven. Tevens schrijft en fotografeert hij 
voor VOS/ABB’s magazine Naar School!, onderhoudt 
hij het Twitteraccount en is hij aanspreekpunt voor de 
media. Daarnaast adviseert Martin scholen en school-
besturen op het gebied van crisiscommunicatie. 

Lucy Beker, 
redacteur

Lucy is hoofdredacteur van het VOS/ABB-magazine 
naar School!. Daarnaast is zij vaste vervanger voor 
Martin van den Bogaerdt. Lucy heeft van 2001 tot 2009 
bij VOS/ABB gewerkt. Sinds 2009 is zij zelfstandig (on-
derwijs)journalist en bladenmaker.
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Erica Horsten, 
administratief medewerker

Erica werkt op het secretariaat van VOS/ABB. Zij on-
dersteunt onder andere de administratieve processen 
ten aanzien van scholing en bijeenkomsten.

Barbara van Eck, 
administratief medewerker

Barbara versterkt sinds begin 2016 enkele dagen per 
week het secretariaat van VOS/ABB. Zij verzorgt on-
der andere de factureringen.

 

Sibylla de Langen, 
facilitair medewerker/gastvrouw
Sibylla kwam in 2006 in dienst bij  

VOS/ABB als receptioniste/telefoniste. na een tussen-
poos keerde ze in 2014 terug als administratief mede-
werker. Sibylla verricht onder andere ondersteunende 
werkzaamheden bij bijeenkomsten in het kantoor in 
Woerden.

Pim van den Bogaerdt BSC, 
webmaster

Pim is sinds 2014 de webmaster van VOS/ABB. Hij 
studeert technische informatica aan de TU Delft, waar 
hij ook geregeld studentassistent is. Tevens ontwerpt 
en beheert hij websites, onder andere voor een kunst-
galerie in rotterdam en een muziekensemble in gro-
ningen.
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Versterking levensbeschouwelijk 
onderwijs

VOS/ABB-adviseur Marleen 
Lammers is betrokken bij een 
bijzondere pilot in Emmeloord 
en omgeving. Hier zijn de 
openbare en samenwerkings-
scholen van het schoolbestuur 
AVES in schooljaar 2015/2016 

begonnen met een nieuwe aanpak van het levens-
beschouwelijk onderwijs. Alle kinderen leren er nu 
over verschillende levensbeschouwingen. Marleen 
is er trots op. 

‘Het is belangrijk dat alle kinderen, juist ook in het 
openbaar onderwijs, levensbeschouwelijk onderwijs 
krijgen’, zegt ze, ‘want dat helpt bij hun persoonlijke 
ontwikkeling, de vorming van hun eigen identiteit en 
het denken over zingevingsvragen.’ Het schoolbestuur 
in Emmeloord vindt dit ook belangrijk en ontwikkelde 
daarom in samenwerking met VOS/ABB, het dien-
stencentrum g/HVO en Onderwijsbureau Meppel een 
nieuw leerconcept.
De samenwerking heeft geresulteerd in lessen ‘Leren 
leven’. Die worden op de basisscholen in samenwer-
king met de groepsleerkracht verzorgd door vakdocen-
ten vanuit het christendom, de islam en het humanis-
me. Alle kinderen op de vijf deelnemende openbare en 
samenwerkingsscholen doen hieraan mee. ’De pilot 
loopt nog door in 2017, maar duidelijk is al dat zowel 
de leerlingen als de leerkrachten positief zijn over deze 
nieuwe lessen. En ook ouders reageerden enthousiast 
in een eerste enquête’, zegt Lammers. De lessen ‘Le-
ren leven’ passen ook bij burgerschapsvorming. ‘Kin-
deren leren dat je over verschillen in levensbeschou-
wing met elkaar kunt praten, en dat je door interesse 

in elkaars achtergronden elkaar beter leert kennen en 
begrijpen.’ Andere schoolbesturen zijn geïnteresseerd 
in dit project.

Levensbeschouwing in voortgezet 
onderwijs
Voor het openbaar voortgezet onderwijs werkt Marleen 
Lammers namens VOS/ABB mee aan de ontwikkeling 
van een vakgebied levensbeschouwing. Ze doet dat in 
samenwerking met de Universiteit Leiden en de pro-
testants-christelijke onderwijsorganisatie Verus. 
‘Voor het openbaar VO is dit nog vrij nieuw’, reali-
seert Lammers zich. ‘Er wordt nog onderzocht hoe  
openbare VO-scholen op dit moment omgaan met  
levensbeschouwing en wat hun wensen op dat gebied 
zijn. Ik hoop dat ze in de toekomst levensbeschouwing 
inpassen in het onderwijs. Het is belangrijk, omdat 
ook de jeugd op openbare scholen zingevingsvragen 
heeft.’ 
Ze publiceerde er met haar initiatiefgroep een arti-
kel over in het godsdienstpedagogisch vaktijdschrift 
narthex. Daarin worden drie domeinen beschreven 
voor een kerncurriculum ‘Religie en levensbeschou-
wing’ voor het gehele voortgezet onderwijs:

• eigenheid en diversiteit, 
• cultuur en geschiedenis 
• samenleving en burgerschap

Het voortgezet onderwijs kan er een zelfstandig vak 
van maken met een eigen centraal schriftelijk eindexa-
men, of het curriculum integreren in andere vakken. 
VOS/ABB blijft in 2017 actief betrokken bij dit project.

1 .   I D E n T I T E I T 
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[kadertje bij bovenstaand verhaal, met plaatje van trai-
ningsspel ID!ee.]
Werk maken van identiteit
Hoe maak je zichtbaar en voelbaar in de school dat er 
aandacht is voor de identiteit en persoonlijke ontwikke-
ling van kinderen? Hoe maak je voor de buitenwereld 
helder waar de openbare identiteit voor staat?
Dit zijn vragen waar steeds meer schoolbesturen invul-
ling aan willen geven. VOS/ABB biedt de kennis en 
tools om de openbare identiteit concreet te maken, zo-
wel voor leerkrachten en leerlingen als voor ouders. 
Denk aan het Zelfevaluatiekader (ZEK) Identiteit, waar-
mee scholen kunnen meten hoe sterk hun identiteit is. 
Heel succesvol is ook de training met het trainingsspel 
ID!ee, dat veel wordt ingezet op personeelsdagen om 
de leerkrachten meer bewust te maken van de kern-
waarden van de openbare school en de mogelijkheden 
om die uit te dragen. De Inspiratiekalender voor het 
openbaar basisonderwijs geeft scholen handvatten om 
de dag waarde(n)vol te beginnen.
In 2016 en 2017 zien we dat steeds meer scholen aan-
dacht hebben voor de kernwaarden van openbaar on-
derwijs en VOS/ABB vragen om begeleiding, zowel bij 
het invullen van de openbare identiteit van de school 
als bij het implementeren van methoden voor identi-
teitsontwikkeling. 

[fotobijschrift]
Marleen Lammers: ‘Levensbeschouwing belangrijk 
voor persoonlijke ontwikkeling’

Brochures levensbeschouwing
‘Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs’. 
Onder deze titel heeft VOS/ABB in 2016 twee brochu-
res gepubliceerd om scholen te inspireren werk te ma-
ken van levensbeschouwing: Er is een brochure voor 
het primair onderwijs en een brochure voor het voort-
gezet onderwijs. 
De brochures gaan in op verschillende manieren om 
aandacht te besteden aan levensvragen en identiteits-
vorming bij kinderen. Dit past ook bij de opdracht die 
scholen hebben om aandacht te besteden aan burger-
schapsvorming. De brochures zijn aan de leden toe-
gestuurd.

Diploma openbaar onderwijs
Op vrijwel alle pabo’s kunnen studenten tegenwoor-
dig het Diploma openbaar onderwijs (DOO) halen via 

Werk maken van identiteit

Hoe maak je zichtbaar en voelbaar in de school 
dat er aandacht is voor de identiteit en persoon-
lijke ontwikkeling van kinderen? Hoe maak je 
voor de buitenwereld helder waar de openbare 
identiteit voor staat?

Dit zijn vragen waar steeds meer schoolbesturen 
invulling aan willen geven. VOS/ABB biedt de ken-
nis en tools om de openbare identiteit concreet 
te maken, zowel voor leerkrachten en leerlingen 
als voor ouders. Denk aan het Zelfevaluatiekader 
(ZEK) Identiteit, waarmee scholen kunnen meten 
hoe sterk hun identiteit is. Heel succesvol is ook de 
training met het trainingsspel ID!ee, dat veel wordt 
ingezet op personeelsdagen om de leerkrachten 
meer bewust te maken van de kernwaarden van 
de openbare school en de mogelijkheden om die 
uit te dragen. De Inspiratiekalender voor het open-
baar basisonderwijs geeft scholen handvatten om 
de dag waarde(n)vol te beginnen.
In 2016 en 2017 zien we dat steeds meer scho-
len aandacht hebben voor de kernwaarden van 
openbaar onderwijs en VOS/ABB vragen om be-
geleiding, zowel bij het invullen van de openbare 
identiteit van de school als bij het implementeren 
van methoden voor identiteitsontwikkeling. 
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een aparte module, die de afgelopen jaren mede door 
VOS/ABB is ontwikkeld. In 2016 zijn opnieuw twee 
pabo’s officieel geaccrediteerd: Hogeschool Utrecht 
en Windesheim. 

VOS/ABB maakt deel uit van de visitatiecommissie 
voor de kwaliteit van de module openbaar onderwijs 
op de pabo’s. Voor 2017 staan drie hogescholen op 
het programma voor visitatie en accreditatie. 
Schoolbesturen in het openbaar primair onderwijs 
worden zich steeds meer bewust van de competenties 
die studenten opdoen in deze module. Ze vragen bij 
sollicitaties steeds vaker naar het DOO vanwege de 
meerwaarde die het biedt voor de vormgeving van de 
openbare identiteit binnen de basisschool. In juni 2016 
verscheen hierover in magazine naar School! het arti-
kel Een streepje voor dankzij Diploma Openbaar On-
derwijs.
Zittende leerkrachten kunnen het DOO halen door 
middel van een nascholingstraject.

Campagne School!Week over 
kinderrechten
De School!Week, die VOS/ABB jaarlijks in de derde 
week van maart organiseert, is inmiddels traditie. In 
2016 werd de actieweek voor de vijfde keer georga-

niseerd, dit keer met het thema ‘Voor elkaar! - kinder-
rechten bij jou in de buurt’. In 2017 was het thema 
‘Welkom op mijn school!’
Scholen in het hele land haakten op de actie in met 
activiteiten om de aandacht te vestigen op de kern-
waarden van het openbaar onderwijs. Er werden open 
dagen en bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals 
(in 2016) een estafetteloop tussen de vijf openbare ba-
sisscholen in Houten, onder het motto ‘Geef de vlam 
van het openbaar onderwijs door’. Er was ook een ge-
slaagde kinderconferentie voor leerlingraden: in 2016 
in het Humanity House in Den Haag en in 2017 bij het 
Liliane Fonds in Den Bosch. VOS/ABB gaat door met 
de jaarlijkse School!Week!

[Plaatje van de Inspiratiekalender en goedemorgen op 
school! krijg je nog]

Gereedschap voor goed gesprek
na de lancering van de succesvolle Inspiratiekalender 
voor het basisonderwijs in 2013 is in 2016 gewerkt aan 
een digitale versie. Er is ook begonnen met de ontwik-
keling van een website voor het voortgezet onderwijs: 
goedemorgenopschool.nl.

De papieren Inspiratiekalender voor het primair onder-
wijs biedt 150 lesideeën, gebaseerd op de kernwaar-
den van openbaar onderwijs, om de schooldag op een 
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inspirerende wijze te beginnen met een gesprek over 
allerlei maatschappelijke thema’s. In aanvulling op de 
papieren kalender is in 2016 rond een vijftal thema’s 
een aantal lesideeën op proef online beschikbaar ge-
maakt via www.inspiratiekalender.nl.
De website voor het voortgezet onderwijs www.goe-
demorgenopschool.nl bevat maatschappelijke thema’s 
en  levensvragen: ‘Gereedschap voor een goed ge-
sprek’. 
In dit kader past ook de Toolbox Mensenrechten op 
school, die in ontwikkeling is. Hiervoor werkt VOS/ABB 
samen met het College voor de rechten van de Mens 
en het Platform Mensenrechteneducatie. Deze toolbox 
is bedoeld ter ondersteuning van scholen en schoolbe-
sturen die mensen- en kinderrechten een schoolbrede 
en structurele plek willen geven.

100 jaar onderwijspacificatie
In 2017 wordt stilgestaan bij het feit dat het 100 jaar 
geleden is dat de financiële gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs tot stand kwam: de onderwijs-
pacificatie. 

Dit was het begin van het nederlandse onderwijsstel-
sel met een grote diversiteit aan scholen. Ter gelegen-
heid van het jubileum bereidt VOS/ABB samen met 
de andere profielorganisaties een landelijke confe-
rentie voor op 17 november 2017. Daarnaast brengt  
VOS/ABB in samenwerking met de Vereniging  
Openbaar Onderwijs en het landelijke platform voor 
openbaar onderwijs CBOO de publicatie De Staat van 
het Openbaar Onderwijs uit. Deze uitgave zal worden 
gepresenteerd op een symposium op 13 september 
2017.
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Altijd paraat voor advies

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB, die in 2016 
nog opereerden onder de naam Helpdesk, zijn in 
onderwijs gespecialiseerde juridisch adviseurs. 
Een van hen is Céline Haket-Adriaansen. Zij vertelt 
dat de naam is gewijzigd, omdat zij en haar colle-
ga’s veel meer doen dan alleen vragen beantwoor-
den. ‘Leden kunnen ook een beroep op ons doen 
voor dossieropbouw, opstellen van contracten of 
het voeren van procedures. Dat is meestal zelfs 
gratis.’ 

Dat de leden van VOS/ABB de Onderwijsjuristen goed 
weten te vinden, blijkt uit het grote aantal vragen dat 
jaarlijks wordt gesteld. In 2016 waren dat er bijna 
10.000: gemiddeld 39 vragen per dag. Op elke vraag 
wordt binnen 24 uur een reactie gegeven. De snelheid 
van reageren en de deskundige antwoorden worden 
door de leden gewaardeerd, zo blijkt uit tevredenheid-
senquêtes.  Veel vragen gaan over de cao’s en dan 
vooral over verlof.

‘Het beantwoorden van vragen is onze eerstelijnshulp’, 
vertelt Haket. ‘Maar wij doen ook tweedelijnsadvise-
ring. Dat betekent dat we leden bijstaan bij zaken die 
wat meer tijd kosten. Bijvoorbeeld een ontslagproce-
dure, waarvoor dossieropbouw nodig is. Ook kunnen 
we schoolbesturen ondersteunen in bezwaarschrift-
procedures of besturen vertegenwoordigen bij de ge-
schillencommissie. We voeren soms onderhandelin-
gen namens onze leden en beoordelen contracten. 
Het mooiste is: heel vaak past dat gewoon binnen de 
contributie, dus dan kost het onze leden niets! Proce-
deren kost wel wat extra, want dat is vrij kostbaar.’

In 2016 is het aantal uitgebrachte tweedelijnsadviezen 
zo sterk gestegen, dat het tijd werd voor een andere 
naam. ‘We vreesden dat het juist door de naam Help-
desk bij onze leden niet meer helder was dat we nog 
veel meer voor hen kunnen doen.’ Vandaar de naams-
wijziging in 2017. ‘Helpdesk’ is nu ‘Onderwijsjuristen’. 

Cursusprogramma

naast hulp en advies organiseren de 
Onderwijsjuristen elk jaar diverse cursussen en 
trainingen. In 2016 is een vierdaagse leergang 
CAO PO verzorgd. Daarnaast waren er eendaagse 
trainingen over dienstverband en ontslag, taakbeleid, 
ziekte en arbeidsongeschiktheid, de positie van 
ambtenaren en besluiten in het openbaar onderwijs 
en HrM. De locatie is meestal het kantoor in 
Woerden, dat beschikt over een grote vergaderzaal. 
Op aanvraag van schoolbesturen worden ook 
incompanytrainingen verzorgd. Dan komen de 
Onderwijsjuristen naar de leden toe. 

Mr. Céline Haket: 
‘We kunnen leden ook bijstaan bij allerlei procedures, 
van ontslag tot bezwaarschriften.’ 

2 .  O n D E r S T E U n I n g  B E S T U U r 
  E n  M A n A g E M E n T
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2 .  O n D E r S T E U n I n g  B E S T U U r 
  E n  M A n A g E M E n T

Helpdesk wordt Onderwijsjuristen

Dit zijn onze Onderwijsjuristen
De Helpdesk bestond in 2016 uit de juridisch adviseurs 
mr. Céline Haket-Adriaansen, mr. Hafida Amziab, mr. 
josé van Snek en mr. ronald Bloemers. Per 1 januari 
2017 is daar verandering in gekomen. ronald Bloe-
mers is zich binnen VOS/ABB helemaal gaan toeleg-
gen op belangenbehartiging en politieke lobby, terwijl 
josé van Snek na vijf jaar elders werkt. Zij zijn opge-
volgd door mr. Christiaan rooseboom en mr. Cécile 
van der goot-Koenig. 

Dit doen de Onderwijsjuristen
De naam van VOS/ABB’s Helpdesk is medio 2017 ver-
anderd in Onderwijsjuristen. Leden kunnen bij dit team 
terecht voor bijstand en advies over:
• arbeids- en ambtenarenrecht
• cao & functiewaardering
• toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
• verwerking van persoonsgegevens en privacy
• klachtrecht
• bekostiging
• medezeggenschap en governance
• stichting, opheffing en fusies van scholen
• aansprakelijkheid
• aanbesteding (met onze partner   
 Brackmann Aanbestedingsspecialist)
• huisvesting (met onze partner HEVO)
• dossierbehandeling en -beoordeling

De Onderwijsjuristen zijn dagelijks telefonisch bereik-
baar tussen 8.30 en 12.30 uur op 0348-405250 en 
24/7 per e-mail via onderwijsjuristen@vosabb.nl. 

Voorbereid op crisis
Elke school kan onverwacht met een crisissituatie te 
maken krijgen. Daar moet je niet aan denken…of ei-
genlijk juist wel. Wie erop is voorbereid, weet hoe er 
het beste kan worden gecommuniceerd.
VOS/ABB biedt haar leden in zo’n geval directe onder-
steuning met een persoonlijk communicatieadvies. Het 
is heel belangrijk op zo’n moment op de juiste manier 
te communiceren met de ouders en de buitenwereld, 
zodat de crisis niet nog groter wordt. Het gaat vaak om 
de juiste toon in een brief of persbericht over de crisis. 
Dat zijn bijvoorbeeld gevallen van overlijden van een 
leerling, het ontslag van een docent of ruzies tussen 
ouders die op school worden uitgevochten. 
Leden kunnen voor ondersteuning op locatie en me-
diawoordvoering na het eerste advies beroep doen op 
onze crisiscommunicatiepool, die bestaat uit ervaren 
communicatieadviseurs in het hele land. Op het be-
sloten ledengedeelte van de website zijn een checklist 
voor goede crisiscommunicatie en voorbeeldbrieven 
beschikbaar. 

Mediatraining
In dit kader past de mediatraining 
die VOS/ABB exclusief aanbiedt. 
Want wat zegt u als de media ineens 
op de stoep staan? 
De training wordt elk jaar een aan-

tal keren gegeven door zelfstandig communicatiead-
viseur ronald Brouwers, die deel uitmaakt van onze 
crisiscommunicatiepool. De mediatraining bestaat uit 
theoretische kennis en praktijkoefeningen. VOS/ABB 
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kan deze leerzame dag aanbieden voor 395 euro (ex. 
btw). Dat is aanzienlijk voordeliger dan wat in de markt 
gebruikelijk is. 

VOS/ABB Scholingsacademie

Leden van VOS/ABB kunnen vanaf het najaar van 
2017 gebruikmaken van de Scholingsacademie met 
cursussen en leergangen. 
Het scholingsaanbod omvat korte trainingen die 
worden gegeven door de VOS/ABB Onderwijsjuristen, 
cursussen voor medezeggenschapsraden en raden 
van toezicht en de leergang Zelfbewust Leiderschap 
voor schoolleiders. Ook kunnen teams van scholen 
met ledenkorting de training volgen van het bewezen 
effectieve anti-pestprogramma KiVa. nascholing voor 
het Diploma openbaar onderwijs en de VOS/ABB-
mediatraining voor mensen uit het onderwijs behoren 
ook tot het aanbod. Het complete aanbod komt op de 
website www.vosabb.nl onder ‘Scholingsacademie’.

Netwerken en contactgroepen

De netwerken en contactgroepen van VOS/ABB zijn 
bedoeld voor leden die met elkaar ervaringen willen 
uitwisselen en hun kennis up-to-date willen houden. 
Er is altijd een adviseur van VOS/ABB aanwezig om 
vragen te beantwoorden en actuele kwesties toe te 
lichten.

Netwerken financiën en P&O 
De regionale netwerkbijeenkomsten financieel ma-
nagement worden bezocht door controllers en finan-
cieel medewerkers van bij VOS/ABB aangesloten 
schoolbesturen. De netwerken P&O zijn gericht op 
P&O/HrM-managers van schoolbesturen. Er zijn 

aparte netwerken voor het primair en het voortgezet 
onderwijs. Alle netwerken komen twee keer per jaar bij 
elkaar, verdeeld over verschillende regio’s. In 2016 zijn 
deze bijeenkomsten goed bezocht.

Contactgroepen bovenschools 
management
De contactgroepen voor bovenschools management 
worden ook regionaal georganiseerd. De bovenschools 
managers die elkaar hier ontmoeten, wisselen kennis 
en ervaring met elkaar uit, meestal rond een bepaald 
thema. geregeld wordt een externe deskundige uitge-
nodigd om een thema toe te lichten.

Governance, toezicht en 
medezeggenschap
geen goed bestuur zonder goede medezeggen-
schap. Daarom organiseert VOS/ABB regelmatig bij-
eenkomsten over actuele thema’s met betrekking tot 
medezeggenschap, waarbij we ons met name richten 
op het harmoniemodel (zie ook het Koersplan van  
VOS/ABB).
Vaak wordt samengewerkt met de Landelijke Com-
missie voor geschillen Wet medezeggenschap op 
scholen (LgC WMS) en het Expertisecentrum van On-
derwijsgeschillen. De bijeenkomsten zijn gratis voor 
leden. Daarnaast kunnen schoolbesturen een beroep 
doen op VOS/ABB voor ondersteuning op locatie van 
de (g)Mr. VOS/ABB werkt ook elk jaar mee aan het 
WMS-congres in Ede. 
Voor toezichthouders organiseert VOS/ABB enkele 
malen per jaar themabijeenkomsten in diverse regio’s. 
In 2016 is daarin vooral gesproken over toezichtka-
ders.



19

Onderwijs is politiek

Belangenbehartiging is een van de 
drie pijlers van VOS/ABB. Actuele 
politieke onderwerpen worden op de 
voet gevolgd en waar mogelijk wor-
den het kabinet en de Tweede Kamer 

voorzien van informatie om een juiste beslissing te 
kunnen nemen. VOS/ABB-jurist Ronald Bloemers: 
‘Onderwijs is politiek en vaak een zaak van lange 
adem. Toch boeken we regelmatig succes’. 

G/HVO
De bekostiging van het godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs (g/HVO) in het openbaar onder-
wijs was in 2016 actueel. Tot dan toe werd er jaarlijks 
subsidie voor gegeven, maar de Tweede Kamerleden 
Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) 
en Michel rog (CDA) kwamen met een initiatiefvoor-
stel voor structurele bekostiging. VOS/ABB steunde dit  
actief met brandbrieven en oproepen aan de Kamer-
leden en een lobby achter de schermen. Uiteindelijk 
waren er genoeg stemmen voor het wetsvoorstel, 
dat naar verwachting in het schooljaar 2017-2018 in 
werking zal treden. Bloemers is er blij mee: ‘Nu weten 
scholen waar ze aan toe zijn en kunnen ze deze les-
sen structureel organiseren.

Meer ruimte voor nieuwe scholen
Het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ 
was de hele kabinetsperiode van rutte II in voorberei-
ding. In essentie betekent dit wetsvoorstel dat er, door 
een nieuwe wijze van scholenplanning in het funderend 
onderwijs, ook een nieuwe interpretatie van grond-
wetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs ontstaat. 
Dat maakt VOS/ABB een natuurlijke gesprekspartner 

van OCW. ‘We hebben twee keer met de staatssecre-
taris kunnen spreken, waarbij we onze zorgen hebben 
geuit over onderdelen in dit wetsvoorstel die voor onze 
leden onwenselijk zijn’, zegt Bloemers, die het onder-
werp blijft volgen.

CAO PO en WWZ
In principe is de cao een onderwerp voor de sectororga-
nisaties. ‘Maar in 2016 moesten we ons als vereniging 
toch duidelijk laten horen’, zegt Bloemers. Het ging om 
de WWZ, die geldt voor het bijzonder onderwijs en niet 
voor het openbaar onderwijs. De cao-partijen wilden 
dit gelijktrekken en de WWZ ook geldig verklaren voor 
het openbaar onderwijs. Bloemers: ‘Wij hebben er met 
onze leden voor gestreden dit te voorkomen, want er 
was geen noodzaak voor. Onze actie heeft geholpen, 
want het openbaar onderwijs is ervan gevrijwaard  
gebleven.’

Schatkistbankieren
Op het gebied van schatkistbankieren is het open-
baar onderwijs in 2016 gelijkgesteld aan het bijzonder  
onderwijs. ‘Hier hebben we meer dan vijf jaar voor ge-
streden’, zegt Bloemers tevreden. Tot voor kort moest 
een openbaar schoolbestuur, in tegenstelling tot een 
bijzonder bestuur, nog een gemeentelijke garantie krij-
gen om te mogen schatkistbankieren in noodsituaties. 
‘Dat is nu eindelijk niet meer nodig. Een mooi succes’.

Maasbree
Een ander succes was de nieuwe openbare ba-
sisschool in het Limburgse dorp Maasbree, die op  
1 augustus 2016 haar deuren opende. Hier was  
10 jaar lobby en overleg voor nodig! 
VOS/ABB steunde sinds 2005 een initiatiefgroep van 
ouders die meer schoolkeuzevrijheid in het dorp wilde. 

3 .  B E L A n g E n B E H A rT I g E r /  
/  P O L I T I E K E  L O B B Y 
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Bloemers: ‘Het waren jaren van onderhandelen diver-
se colleges van burgemeester en wethouders, lobbyen 
bij de staatssecretaris en juridische procedures voe-
ren. We hebben werkbezoeken geregeld voor Tweede 
Kamerleden en een posteractie in het dorp gehouden. 
Mooi dat er nu toch een openbare school is in dit stukje 
katholiek Limburg, en ouders daar voortaan iets te kie-
zen hebben.’

[apart kadertje]
Verkiezingen 2017 
De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 waren 
voor VOS/ABB een uitgelezen kans om politieke par-
tijen te informeren over belangrijke zaken in het open-
baar en toegankelijk onderwijs. 
‘We hebben een aantal partijen geholpen met teksten 
voor hun verkiezingsprogramma. Dit betrof voorname-
lijk een inzet op de aanpak van kansenongelijkheid 
vanuit onze kernwaarden’, aldus Bloemers. VOS/ABB 
heeft ook gezorgd voor voorlichting van de leden over 
de onderwijsplannen van de verschillende politieke 
partijen, zonder stemadviezen te geven.

Concept School!

VOS/ABB pleit voor algemene toegankelijkheid 
en het concept School!, de school waar elk kind 
welkom is, ongeacht afkomst of religie. Het is 
een concept dat boven de denominaties uitstijgt. 
Hiervoor zal VOS/ABB blijven strijden.

In de toekomstvisie van VOS/ABB zijn er geen 
openbare, protestants-christelijke, katholieke, 
islamitische of wat voor scholen dan ook, maar 
‘scholen’ die voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Er 
zal daar op basis van diversiteit, gelijkwaardigheid en 
wederzijds respect aandacht zijn voor onder andere 
levensbeschouwing en godsdienst. Een dergelijke 
school sluit beter aan bij de huidige samenleving, 
waarin het onderwijs de laatste verzuilde sector is. Wij 
versterken de openbare identiteit van onze scholen 
en streven naar een toekomst met het ideaal School!

Stop uitsluiting!
Momenteel zit het grootste verschil tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs nog in de speciale rechten die 
artikel 23 van de grondwet aan het bijzonder onder-
wijs geeft. Zo mogen christelijke en andere bijzondere 
scholen leerlingen uitsluiten als die de (religieuze) 
identiteit van de school niet onderschrijven. Datzelfde 
grondwetsartikel zegt dat bijzondere scholen om die 
reden personeelsleden mogen weigeren. gelukkig 
maakt tegenwoordig nog maar een klein deel van de 
bijzondere scholen gebruik van deze wettelijke moge-
lijkheid, maar het openbaar onderwijs staat als enige 
pal voor algemene toegankelijkheid en algemene be-
noembaarheid en weigert dus niemand. Met andere 
woorden: openbare scholen zijn van en voor ieder-
een.

Verkiezingen 2017 

De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 
waren voor VOS/ABB een uitgelezen kans om 
politieke partijen te informeren over belangrijke 
zaken in het openbaar en toegankelijk onder-
wijs. 
‘We hebben een aantal partijen geholpen met 
teksten voor hun verkiezingsprogramma. Dit 
betrof voornamelijk een inzet op de aanpak van 
kansenongelijkheid vanuit onze kernwaarden’, 
aldus Bloemers. VOS/ABB heeft ook gezorgd 
voor voorlichting van de leden over de onder-
wijsplannen van de verschillende politieke par-
tijen, zonder stemadviezen te geven.
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VOS/ABB vindt dat die grondwettelijke mogelijkheid 
van uitsluiting afgeschaft moet worden. ‘Als we het met 
elkaar eens zijn dat we onze kinderen op onze scholen 
goed willen voorbereiden op onze diverse maatschap-
pij – waarin iedereen van alle nationaliteiten, geloven, 
zienswijzen en seksuele geaardheden met elkaar sa-
menleeft – dan moeten we ervoor zorgen dat we losko-
men van de hokjesgeest die zo kenmerkend was voor 
de verzuiling’, aldus directeur Hans Teegelbeckers.

Samenwerkingsschool: 
einde aan ongelijkheid

In krimpregio’s kiezen steeds meer besturen voor 
samenwerking. Als er geen openbare partner be-
schikbaar is, kiest men vaak voor een bijzondere 
school om mee te fuseren. VOS/ABB ijvert al lan-
ger voor de samenwerkingsschool onder openbaar 
bestuur. Dat was tot nu toe voorbehouden aan het 
bijzonder onderwijs, waardoor er sprake was van 
ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onder-
wijs. 

Vooral in krimpgebieden hebben openbare schoolbe-
sturen hier last van. In deze regio’s zoeken scholen 
de samenwerking om een goed onderwijsaanbod en 
schoolkeuze in stand te houden. na veel lobbywerk is 
er in 2016 eindelijk een wetsvoorstel aangenomen dat 
het mogelijk maakt dat en samenwerkingsschool ook 
door een openbaar schoolbestuur in stand gehouden 
kan worden. 
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4 .  L E D E n V O O r D E E L

Tienduizenden euro’s besparen

Leden van VOS/ABB kunnen profiteren van leden-
voordeel op veel producten, van energie tot kan-
toorartikelen. Ab Michielsen van het schoolbestuur 
De Onderwijsspecialisten in Arnhem weet hoeveel 
dat kan opleveren: ‘Wij besparen tienduizenden 
euro’s per jaar’.

Michielsen zei dit in een interview in VOS/ABB’s maga-
zine naar School! Zijn organisatie bestuurt 21 scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs in en om Arnhem 
en in de regio’s Zuid-West Veluwe, De Liemers, Ste-
dendriehoek (Apeldoorn, Zutphen en Lochem) en de 
Achterhoek. In het magazine vertelde Michielsen hoe 
dit bestuur profiteert van het ledenvoordeel op kan-
toorartikelen. ‘Sommige artikelen zijn door de collec-
tieve inkoop beduidend goedkoper, bijvoorbeeld een 
pak kopieerpapier. Daar besparen we 25 cent op. We 
kopen het centraal in voor al onze scholen. Dan heb je 
het over een afname van 50 pallets per jaar.’ 

Het gaat echter niet alleen om de prijs van een arti-
kel. Het schoolbestuur bespaart ook op administratief 
werk. Michielsen: ‘Soms hoor je wel eens dat scholen 
bepaalde spullen liever zelf bij winkels in de buurt ko-
pen, en misschien zijn ze daar ook net iets goedkoper, 
maar het verwerken van al die bonnetjes kost veel tijd. 
Bovendien kunnen de medewerkers van onze scho-

len hun uren aan iets anders besteden als de inkoop 
centraal wordt georganiseerd. Alles wat we besparen 
komt direct ten goede aan het onderwijs. De contribu-
tie van VOS/ABB hebben we dan al dubbel en dwars 
terugverdiend.’

Het voordeel wordt behaald door gezamenlijke inkoop 
of kortingen die VOS/ABB weet te bedingen voor haar 
leden. Het betreft niet alleen kantoorartikelen, maar 
ook energie, schoolverzekeringen, ICT-apparatuur, 
contractbeheer en allerlei trainingen. Op de pagina’s 
21 en 22 ziet u het complete aanbod. U kunt ook kijken 
op www.vosabb.nl/ledenservice/ledenvoordeel.

De voordelen van Schoolinkoop.nl
 

Deze organisatie doet de collectieve inkoop van deze 
artikelen voor scholen die zijn aangesloten bij een van 
de profielorganisaties VOS/ABB, Verus, VBS, VGS 
en ISBO. Het is een ervaren inkooppartner, die uitste-
kende condities en scherpe prijzen realiseert via recht-
matig uitgevoerde aanbestedingen. Schoolinkoop.nl 
begeleidt de aanbesteding, bewaakt de contracten, 
beheert het dynamische assortiment en zorgt voor de 
levering. Scholen besparen hiermee niet alleen geld, 
ze voorkomen ook een tijdrovende administratieve 
rompslomp!

Kantoorartikelen en sanitaire 
producten kunnen scholen 
inkopen via Schoolinkoop.nl.

Deze organisatie doet de collectieve inkoop 
van deze artikelen voor scholen die zijn aange-
sloten bij een van de profielorganisaties 
VOS/ABB, Verus, VBS, VgS en ISBO. 
Het is een ervaren inkooppartner, die uitste-
kende condities en scherpe prijzen realiseert 
via rechtmatig uitgevoerde aanbestedingen. 
Schoolinkoop.nl begeleidt de aanbesteding, 
bewaakt de contracten, beheert het dynami-
sche assortiment en zorgt voor de levering. 
Scholen besparen hiermee niet alleen geld, 
ze voorkomen ook een tijdrovende administra-
tieve rompslomp!
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Nieuw: refurbished ICT-apparatuur

Leden van VOS/ABB kunnen sinds 2016 ook fors 
besparen op ICT-apparatuur. Er is nu refurbished 
hardware waarmee tot 70 procent bespaard kan 
worden.
Interessant voor scholen, want in het onderwijs stijgt 
de vraag naar ICT-hardware, terwijl de budgetten ach-
terblijven. Bovendien is het in veel gevallen zo dat er 
steeds meer apparaten met steeds minder mensen 
draaiende gehouden moeten worden. Met deze twee 
gegevens in het achterhoofd zijn VOS/ABB en collega-
organisaties in het onderwijs een duurzame samen-
werking aangegaan met het bedrijf SES Computers. 
Dit is een gerenommeerde leverancier van refurbished 
hardware binnen het onderwijs. De refurbished hard-
ware die wordt aangeboden, is dan ook van topkwali-
teit. Het zijn allemaal modellen uit de zakelijke lijn van 
A-merken, zoals Dell, HP en Lenovo. 
net zo interessant is de service van SES Computers, 
die naast de standaard garantie van een jaar ook vol-
ledige ontzorging op locatie regelt. Voor leden van  
VOS/ABB geldt een extra korting van 5 procent. Deze 
korting komt boven op de eerdergenoemde besparing 
tot 70 procent. Aanvragen kan via BOSledenvoor-
deel@sescomputers.nl.

Energie voor Scholen krijgt 8+

Het inkoopcollectief Energie voor Scholen, dat al 
jaren actief is, wordt door de deelnemende scho-
len gewaardeerd met een 8+. Dat blijkt uit een te-
vredenheidsenquête waaraan 180 schoolbesturen 
meededen.
De respondenten vinden het inkoopcollectief goed 
bereikbaar en betrouwbaar en zijn tevreden over 

de communicatie en de service. Doordat er al meer 
dan 900 schoolbesturen aan meedoen met in totaal 
bijna 12.000 aansluitingen, worden flinke schaalvoor-
delen behaald. De gezamenlijke inkoop van energie 
wordt namens VOS/ABB en de andere profielorga-
nisaties uitgevoerd door Hellemans Consultancy via  
www.energievoorscholen.nl. 

Aon Verzekeringen
Aon Verzekeringen heeft met VOS/ABB een  
website ontwikkeld met daarop voordelige verze-
keringen speciaal voor scholen en besturen die bij 
VOS/ABB zijn aangesloten én hun werknemers.

Op www.vosabbverzekeringen.nl vindt u informatie 
over schadeverzekeringen, de collectieve zorgver-
zekering en voordelige privéverzekeringen. Werkne-
mers én werkgevers profiteren hiervan. Het aantal via  
VOS/ABB afgesloten zorgverzekeringen van Zilveren 
Kruis is van november tot maart met ruim 35% toege-
nomen tot bijna 3500 deelnemers.

Ledenvoordeel van VOS/ABB   
op een rij

• Korting bij Pactum online contractbeheer
• Korting bij Brackmann Aanbestedingsspecialist
• Refurbished hardware: net zo goed, 
 veel goedkoper
• Korting op personeelsadvertenties in de krant
• Korting op Leergang Zelfbewust Leiderschap
• Printen voor Scholen: gunstig abonnement op 
 printers/multifunctionals
• Zon voor Scholen: zonnepanelen op het dak 
 van uw school?
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• Goedkoper Licht: bespaar geld en stoot minder
 CO2 uit
• Passend verzekeringsaanbod voor samenwer- 
 kingsverbanden
• Integraal vastgoedbeheer HEVO: onderwijshuis- 
 vesting ontzorgd
• Studiedag voor het beste openbaar onderwijs
• Gratis adviseur crisiscommunicatie op locatie: als  
 de nood aan de man is!
• Korting op trainingen Samsam Academie: wereld- 
 burgerschap in school!
• Brochures en flyers: van redactie tot druk voor de  
 beste Pr
• Collectieve inkoop kantoorartikelen: geen gedoe  
 meer met allerlei aanbieders
• Energie voor Scholen: collectieve inkoop geheel  
 voor u geregeld!
• Korting op schadeverhaal via BSA Schaderege- 
 ling
• Ledenkorting op training communiceren met 
 ouders
• VOS/ABB Verzekeringen: op maat gemaakt door  
 Aon
• Korting op taaltrainingen van Onze Taal: goed 
 onderwijs zónder taalfouten! 
• www.vosabb.nl/ledenservice/ledenvoordeel. 
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Voordelen van lidmaatschap

VOS/ABB heeft veel te bieden aan schoolbesturen 
die lid worden. Zij kunnen direct gebruikmaken 
van: 

• Deskundigheid van de Onderwijsjuristen: dagelijks  
 bereikbaar voor vragen en advies
• Toolbox met praktische rekeninstrumenten 
 (bijvoorbeeld voor de (meerjaren)begroting) 
• Ledenvoordeel op tal van producten en diensten,   
 van kantoorartikelen tot verzekeringen
• Trainingen, cursussen en informatiebijeenkomsten  
 via de VOS/ABB Scholingsacademie
• Regionale netwerken Financieel Management en   
 Personeel & Organisatie
• Voordelig en gericht adverteren voor vacatures in   
 de wekelijkse eigen nieuwsbrieven
• Actuele informatievoorziening via website 
 www.vosabb.nl, de wekelijkse nieuwsbrieven, 
 Twitter (@VOSABB) en het tweemaandelijkse 
 magazine naar School!
• Informatieve brochures en modellen
• Antwoorden op veelgestelde vragen, overzichten   
 van jurisprudentie en wetsvoorstellen

Daarnaast kunnen leden van VOS/ABB een beroep 
doen op de expertise van adviseurs op elk gebied: be-
stuurlijke organisatie, doelmatige medezeggenschap, 
onderwijskundige en juridische vraagstukken, finan-
ciën, ICT, onderwijshuisvesting, gevolgen van krimp en 
identiteitsontwikkeling. VOS/ABB behartigt continu de 
belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs bij de regionale en landelijke politiek.

Voordeligste belangenbehartiger 

VOS/ABB is de voordeligste belangenbehartiger in 
het funderend onderwijs. Al jarenlang!  

In de algemene ledenvergadering in 2016 is de con-
tributie vastgesteld op 2,60 euro per leerling per jaar, 
waarmee het ledentarief - voor het eerst in zeven jaar! 
- omhoogging met 10 cent. Met dit tarief is VOS/ABB 
nog steeds veruit de goedkoopste profielorganisatie. 
Het tarief geldt voor alle aangesloten openbare scho-
len.
Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor 
schoolbesturen in het openbaar en/of algemeen toe-
gankelijk onderwijs. 

Gemeenten en samenwerkingsverbanden
naast het reguliere lidmaatschap, kent VOS/ABB een 
regeling voor bijzonder lidmaatschap. Deze mogelijk-
heid staat open voor samenwerkingsverbanden voor 
passend onderwijs, gemeenten die de schoolbestuurlij-
ke taken op afstand hebben gezet, administratiekanto-
ren, orthopedagogisch-didactische centra (OPDC’s) en 
regionale expertisecentra (REC’s). Deze instellingen 
kunnen voor een speciaal tarief lid worden, maar zij 
krijgen geen stemrecht. Voor samenwerkingsverban-
den en gemeenten geldt een vast bedrag per jaar.

5 .  L I D M A AT S C H A P
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Al geruime tijd is er volop discussie over de vraag of 
de bekostiging van het funderend onderwijs toereikend 
is. Het betreft zowel het personele als materiële deel. 
Het groeiend lerarentekort, de (te) hoge werkdruk die 
wordt ervaren en de almaar stijgende exploitatiekos-
ten vragen aandacht voor de inzet en verdeling van de 
beschikbare middelen en brengen de alom gehoorde 
wens met zich mee dat de overheid meer zou moeten 
investeren in onderwijs. 

Van schoolbesturen in het funderend onderwijs wordt 
veel gevraagd. De onderwijskwaliteit en gelijke kansen 
voor alle kinderen staan voorop. Daar is voldoende 
geld voor nodig, nu en in de toekomst. De continuïteit 
en het structurele karakter van de bekostiging blijven 
altijd van essentieel belang en zijn, zo ervaren school-
besturen elke dag, een grote uitdaging.
VOS/ABB signaleert dat de bekostiging op onderdelen 
achterblijft op de daadwerkelijke kosten en dat bijstel-
ling vaak achteraf geschiedt. Discussies over moderni-
sering van de bekostiging met alle mogelijke gevolgen 
leidt tot onzekerheid. Prijsbijstellingen achteraf (of het 
ontbreken daarvan) vergroten die onzekerheid. Het 
aanhouden van reserves door schoolbesturen is in dat 
perspectief logisch. Van schoolbesturen wordt immers 
óók verwacht dat zij eventuele toekomstige (financiële) 
tegenvallers zelfstandig kunnen opvangen.

Wat geldt voor onze leden, geldt ook voor VOS/ABB. In 
het verslagjaar 2016 zijn financiële tegenvallers opge-
vangen met gemiddeld positieve exploitatieresultaten 
over de voorgaande jaren. Wij leggen u in dit jaarver-
slag uit hoe VOS/ABB daarmee in het licht van toe-
komst omgaat.

In het verslagjaar 2014 was sprake van een positief 
exploitatiesaldo van € 29.000 en in het verslagjaar 
2015 is bewust circa € 30.000 meer uitgegeven. In 
het verslagjaar 2016 kunt u zien dat VOS/ABB circa 
€ 200.000 meer heeft uitgegeven, terwijl er een gering 
positief saldo van ruim € 7.000 was begroot. Het nega-
tieve exploitatieresultaat is in het overzicht verminderd 
met € 40.000 vanuit de daartoe aangelegde bestem-
mingsreserve (School!Week, imagocampagne van het 
openbaar onderwijs). Het gecorrigeerde exploitatiere-
sultaat bedraagt derhalve ruim € 136.000 negatief. Wij 
zullen echter het verschil van € 200.000 negatief aan 
u toelichten.

Uit onderstaande exploitatierekening blijkt een negatief 
exploitatiesaldo van € 200.815. Gelijk aan het financi-
eel jaarverslag 2015 is er ook nu een separate vergelij-
king met de begroting opgenomen. 
De toegevoegde jaarstukken 2016 (balans/exploitatie-
rekening en de toelichting daarop inclusief de contro-
leverklaring van de accountant) geven een verklaring 
voor de verschillen tussen de cijfers over het verslag-
jaar 2015 en 2016. Op deze plek leggen we verant-
woording af over de verschillen tussen de onderdelen 
van de vastgestelde begroting voor 2016 en de reali-
satie over 2016. 

6 .  F I n A n C I ë L E  V E r A n T W O O r D I n g
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6 .  F I n A n C I ë L E  V E r A n T W O O r D I n g

Toelichting

Baten
De totale baten zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan de 
begroting (verschil van € 823). Op onderdelen zijn er 
wel verschillen. 
Het licht achterblijven van de contributie-inkomsten 
houdt mede verband met het tijdstip van opstellen van 
de begroting (juli/augustus 2015) in combinatie met het 

saldo van leden die opzeggen en leden die zich (weer) 
bij VOS/ABB aanmelden. Onderdeel van het verschil is 
tevens de inschatting in welke mate de krimp van het 
aantal leerlingen in Nederland en dan specifiek bij onze 
leden doorwerkt in de contributie-inkomsten. 
De (contract)dienstverlening is achtergebleven op de 
begroting in verband met verminderde inzet en uitval 
van personeel. De overige opbrengsten komen hoger 
uit als gevolg meer advertentieplaatsingen. 
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Schoolbesturen maken graag gebruik van onze adver-
tentiemogelijkheden in ons magazine naar School!,  
op onze website www.vosabb.nl en in onze wekelijkse 
e-mailnieuwsbrieven. 

Lasten
De totale lasten zijn in 2016 ruim € 205.000 hoger dan 
begroot (€ 1.950.703 min € 1.745.888). In de verschil-
lenkolom zijn de uitschieters goed zichtbaar: perso-
neelskosten, inkoop van diensten en voorlichting.

Personeelskosten en 
overige personeelskosten:
Aan het verslagjaar 2016 is een in 2017 uitgekeerde 
ontslagvergoeding toegerekend van circa € 40.000. 
Zonder deze incidentele ontslagvergoeding was er 
sprake geweest van een onderschrijding van circa 
€ 8.000. Los van deze financiële tegenvaller kan 
worden vermeld dat het personeelsbestand van  
VOS/ABB door vertrekkende personeelsleden en een 
goede herbezetting van de vrijgekomen vacatures is 
gewijzigd. Ook binnen de overige personeelskosten 
moest incidenteel voor circa € 20.000 extra worden 
uitgegeven. Overschrijding van de overige personeels-
kosten houdt ook verband met een bewuste extra toe-
kenning voor studie- en opleidingskosten. Deze kosten 
worden uiteraard wel begroot, maar in 2016 werden 
enkele aanvragen tegelijk ontvangen en gehonoreerd. 
De keuze houdt verband met voor leden inzetbare vaar-
digheden, waaronder mediation en politieke lobby.

Inkoop van diensten:
Deze post is met een bedrag van € 87.000 ruim over-
schreden. Hiervoor zijn twee losstaande oorzaken aan 
te wijzen. Ten eerste is gebleken dat de kosten voor 
ingekochte diensten te laag zijn begroot. Bij een te 

behalen contractdienstverlening van bruto € 280.000 
hoort een noodzakelijke inkoop van minimaal 25%, ook 
bij volledige personeelsbezetting. Ten tweede moest 
door verminderde inzet en uitval van personeel ruim  
€ 35.000 extra gebruik worden gemaakt van ingekoch-
te diensten ten behoeve van de contractdienstverle-
ning. Verderop zullen we toelichten dat deze effecten 
in begroting voor 2017 zijn gecorrigeerd.

Voorlichting:
Bij het opstellen van de begroting voor de rubriek ‘Voor-
lichting’ is rekening gehouden met een bijdrage van  
€ 40.000 uit de bestemmingsreserve ‘School!Week’. 
De overschrijding is echter ruim € 68.000. Het verschil 
met de begroting voor 2016 bedraagt derhalve ruim  
€ 28.000. VOS/ABB heeft ook in 2016 zoveel mogelijk 
ingezet op gratis voorlichting en bijeenkomsten voor 
leden. Dit was al in 2015 uitgebreid en voor een deel 
nog onvoldoende in de begroting opgenomen. Circa  
€ 13.000 wordt verklaard door toewijzing van de aan 
de bijeenkomsten gekoppelde vergader- en catering-
kosten. Deze kosten waren in de begroting nog aan de 
reis- en verblijfkosten gekoppeld. 

Overige kosten:
De overige kosten bestaan uit de accountantskosten, 
verzekeringen, salarisadministratie en enkele overige 
uitgaven. Deze kosten zijn ruim onder de begroting ge-
bleven door spaarzaam beleid. Een belangrijk deel van 
de onderschrijding is het gevolg van een herberekening 
van de btw ultimo boekjaar 2016 van ruim € 10.000  
negatief. Deze post is lastig accuraat te begroten.

Kengetallen:
In het funderend onderwijs wordt in de verantwoordin-
gen en jaarverslagen gebruikgemaakt van kengetallen. 
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Dat zijn verhoudingsgetallen die iets zeggen over de 
financiële weerbaarheid van organisaties, nu en in de 
toekomst. Voor het onderwijs gebruikelijk kengetallen 
zijn rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, weerstandsver-
mogen, huisvestingsratio en personeelslastenratio. De 
rentabiliteit zegt iets over het resultaat van het verslag-
jaar. De solvabiliteit geeft aan of de organisatie op de 
langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Liquiditeit is feitelijk een ander woord voor kasgeld in-

clusief de kortetermijnvorderingen. Het weerstandsver-
mogen geeft aan in hoeverre de organisatie beschikt 
over een financiële buffer voor de langere termijn. De 
huisvestings- en personeelskostenratio zijn een ver-
houdingsgetal met betrekking tot het aandeel ten op-
zichte van de totale lasten.

Voor het financieel inzicht vermelden we onderstaande 
tabel:
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Uiteraard kan er niet een-op-een een vergelijking wor-
den gemaakt tussen schoolbesturen en VOS/ABB. 
Schoolbesturen werken met publieke middelen, terwijl 
VOS/ABB haar diensten verricht op basis van contri-
buties. Feitelijk zijn dit indirecte publieke middelen. 
Schoolbesturen verkrijgen hun inkomsten op basis van 
het aantal leerlingen, terwijl VOS/ABB voor haar inkom-
sten afhankelijk is van de lidmaatschapsbijdragen. Met 
betrekking tot de kengetallen geeft het weerstandsver-
mogen een wellicht onvergelijkbare uitkomst, doordat 
bij VOS/ABB het wordt berekend op basis van het ei-
gen vermogen gedeeld door de contributie-inkomsten 

(en niet zoals bij scholen gedeeld door de rijksbijdra-
ge). VOS/ABB durft op basis hiervan te stellen dat het 
incidentele negatieve resultaat gedragen kan worden 
binnen het perspectief van financiële weerbaarheid.

Begroting
In de algemene ledenvergadering van woensdag 23 
november 2016 is de (meerjaren)begroting 2017-2021 
gepresenteerd, met daarin voor het huidige verslagjaar 
2017 een licht positief resultaat van € 25.000. 
Zie onderstaand overzicht.
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Met opzet vermelden wij op deze plek de voor 2017 en 
latere jaren vastgestelde begroting, omdat de afzon-
derlijke posten nadere informatie geven over de rea-
lisatie in het verslagjaar 2016. Voorbeeld is het lagere 
volume aan contractdienstverlening in combinatie met 
een (nieuwe) post voor inkoop van diensten. De alge-
mene ledenvergadering van 23 november 2016 heeft 
ingestemd met een eenmalige contributieverhoging 
van nominaal € 0,10 per leerling voor openbare en bij-
zondere leden. Binnen de kaders van het Koersplan 

zet VOS/ABB in op een beperkte uitbreiding van markt-
aandeel van lidmaatschap van 1,5% per jaar. 
Binnen het personeelsbestand heeft VOS/ABB ingezet 
op verbreding en vernieuwing, waarvan in het verslag-
jaar positieve resultaten zichtbaar worden. Zodoende 
is VOS/ABB in staat om ook in de toekomst klaar te 
staan voor haar leden, in voor- en tegenspoed.

!
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Bestemming
Door de directie wordt, met goedkeuring van het be-
stuur, aan de algemene ledenvergadering voorgesteld 
het negatieve exploitatiesaldo 2016 ad € 200.815 voor 
€ 40.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve 
School!Week (imagocampagne openbaar onderwijs) en 
voor € 160.815 aan de algemene instandhoudingsre-
serve. Vooruitlopend op instemming is de balans gepre-
senteerd na bestemming van het exploitatiesaldo.
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naam bestuur plaats
Allure, Stg voor Openbaar Primair Onderwijs WOGNUM
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg VOORHOUT
Amstelwijs, Stg voor openbaar primair onderwijs AMSTELVEEN
Archipel Scholen VLISSINGEN
Aves, stichting voor primair onderwijs EMMELOORD
B en W van Ameland HOLLUM
B en W van Emmen EMMEN
B en W van Hoogezand Sappemeer HOOGEZAND
B en W van Terschelling WEST-TERSCHELLING
B en W van Veenendaal VEENENDAAL
B en W van Vlagtwedde SELLINGEN
B en W van Vlieland VLIELAND
BasisBuren BUREN
Bcie OBS Mesch - Eijsden-Margraten MESCH-EIJSDEN
Bcie Openbaar Basisonderwijs Ameland BALLUM
Bcie Samenwerkingsschool Gieterveen-Oostermoer GIETERVEEN
Bestuurscommissie Master Frankeskoalle EARNWALD
Bijeen! - Stg OPO Hoogeveen HOOGEVEEN
Comperio OPO (Comprix) WOLVEGA
Conexus NIJMEGEN
De Basis, Stichting voor OPO Arnhem ARNHEM
De Gearhing BOLSWARD
De Omnisscholen - OPO Borsele GOES
Delta-onderwijs OOSTERHOUT
Dynamiek Scholengroep HORST
Facetscholen, voor openbaar onderwijs GOES
Gemeente Texel - bestuur OSG De Hogeberg DEN BURG
Intergem. St. Openbaar Basisonderwijs (ISOB) CASTRICUM
Koninklijke Auris Groep Rotterdam
Lentiz Onderwijsgroep VLAARDINGEN
LMC Voortgezet Onderwijs ROTTERDAM
Meerwerf Basisscholen Den Helder DEN HELDER
NUOVO - Stg OVO Utrecht UTRECHT
OBASE ZIERIKZEE
OcTHO - Stg Openbaar Primair Onderwijs Tholen THOLEN
OG Primus (Ambion) OUDESCHOOT
Onderwijsgroep Amersfoort AMERSFOORT
Onderwijsgroep Fier STIENS
Onderwijsgroep Galilei SPIJKENISSE
Onderwijsgroep Perspecto AXEL
Onderwijsgroep Primo VPR ABBENBROEK
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden BARENDRECHT
Onderwijsstichting MOVARE KERKRADE
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia HAARLEM
OOK - Stichting Openbaar Onderwijs Kampen KAMPEN
Openbaar Onderwijs Present GROOTEBROEK
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld RODEN
Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) VLAARDINGEN
Openbare Stichting SG Reigersbos AMSTERDAM
Praktijkonderwijs Roermond ROERMOND
Proominent Primair Onderwijs EDE
Reflexis OBO (Paraat scholen) ULFT
Regionaal OVO Kampen-Dronten KAMPEN
Renn4 GRONINGEN
ROOBOL BUITENPOST
Samenwerkingsstichting voor VO Uden UDEN
Scholengroep Holland - Stichting voor OPO NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Scholengroep OPRON VEENDAM
Scholengroep Veluwezoom, Stichting voor OPO RHEDEN

Ledenlijst Vereniging VOS/ABB per 31 december 2016
naam bestuur plaats
Schoolbestuur Lauwers & Eems WARFFUM
Sine Limite - Stg Orthoped. Inst. Deventer e.o DEVENTER
SOVOR ROOSENDAAL
Spilbasisscholen - OBO Dronten DRONTEN
Stg Alg.Toeg. Onderwijs 3-Stromenland (ATOS) HUISSEN
Stg Alg.Toegankelijk Onderwijs 'sHertogenbosch eo ROSMALEN
Stg Algemeen Bijzonder Onderwijs De Liemers DUIVEN
Stg BRAVOO Brabants Ver. Openbaar Onderwijs KAATSHEUVEL
Stg Burg. Harmsmaschool, School voor OVO GORREDIJK
Stg Coenecoop College WADDINXVEEN
Stg de Onderwijsspecialisten/Het Onderwijshuis ARNHEM
Stg Dr. Aletta Jacobs College HOOGEZAND
Stg Esdal College, SG voor OVO in Emmen e.o. EMMEN
Stg Gemeentelijk Gymnasium Hilversum HILVERSUM
Stg Het Poortje Jeugdinrichtingen GRONINGEN
Stg Interconfessioneel Praktijkonderwijs WOERDEN
Stg Katholiek PO Etten-Leur SKPOEL ETTEN-LEUR
Stg Krimpenerwaard College KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Stg Minkema College voor OVO Woerden e.o. WOERDEN
Stg OBO Midden Drenthe - Kits Primair BEILEN
Stg OBSG Leiderdorp LEIDERDORP
Stg Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA) ALBLASSERDAM
Stg Openbaar Basisonderwijs West-Brabant ROOSENDAAL
Stg Openbaar Onderwijs Jan van Brabant HELMOND
Stg Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede WIJK BIJ DUURSTEDE
Stg openbaar primair en spec. onderwijs Purmerend PURMEREND
Stg Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn BORGER
Stg Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar WASSENAAR
Stg Openbaar VO Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS
Stg Openbaar VO Schoonhoven (STOVOS) SCHOONHOVEN
Stg Openbare Basisscholen Helmond HELMOND
Stg OPO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden O2A5 ARKEL
Stg OPO Papendrecht-Sliedrecht PAPENDRECHT
Stg OVO Coevorden e.o. - De Nieuwe Veste COEVORDEN
Stg OVO Delft DELFT
Stg primair & voortgezet onderwijs Zuid-Nederland EINDHOVEN
Stg Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief AMERSFOORT
Stg Proloog - Primair Openb. Onderwijs Leeuwarden LEEUWARDEN
Stg Radius openbaar onderwijs Franekeradeel FRANEKER
Stg Samenwerking VO in de regio Steenwijk STEENWIJK
Stg Samenwerkingsscholen Voorne-Putten HELLEVOETSLUIS
Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande SCHIERMONNIKOOG
Stg Scholengroep Pontes GOES
Stg SPOM, samenwerkingsbestuur PO Maas&Waal HORSSEN
Stg Stedelijk VO Zoetermeer ZOETERMEER
Stg Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding ROERMOND
Stg Sws Pro Oost-Achterhoek (PRONOVA) WINTERSWIJK
Stg VO Noord- en Midden-Drenthe ASSEN
Stg voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht DORDRECHT
Stg voor Openbaar Onderwijs Marenland LOPPERSUM
Stg voor openbaar onderwijs Odyssee SNEEK
Stg voor Openbaar Ver. Onderwijs in Gorinchem GORINCHEM
Stg voor praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht DORDRECHT
Stg  Instituut Van Kinsbergen ELBURG
Stg OPO Sluis -  Escaldascholen OOSTBURG
Stichting ACIS PUTTERSHOEK
Stichting Akkoord! primair onderwijs VENLO
Stichting Altra AMSTERDAM
Stichting Anna van Rijn College NIEUWEGEIN
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naam bestuur plaats
Schoolbestuur Lauwers & Eems WARFFUM
Sine Limite - Stg Orthoped. Inst. Deventer e.o DEVENTER
SOVOR ROOSENDAAL
Spilbasisscholen - OBO Dronten DRONTEN
Stg Alg.Toeg. Onderwijs 3-Stromenland (ATOS) HUISSEN
Stg Alg.Toegankelijk Onderwijs 'sHertogenbosch eo ROSMALEN
Stg Algemeen Bijzonder Onderwijs De Liemers DUIVEN
Stg BRAVOO Brabants Ver. Openbaar Onderwijs KAATSHEUVEL
Stg Burg. Harmsmaschool, School voor OVO GORREDIJK
Stg Coenecoop College WADDINXVEEN
Stg de Onderwijsspecialisten/Het Onderwijshuis ARNHEM
Stg Dr. Aletta Jacobs College HOOGEZAND
Stg Esdal College, SG voor OVO in Emmen e.o. EMMEN
Stg Gemeentelijk Gymnasium Hilversum HILVERSUM
Stg Het Poortje Jeugdinrichtingen GRONINGEN
Stg Interconfessioneel Praktijkonderwijs WOERDEN
Stg Katholiek PO Etten-Leur SKPOEL ETTEN-LEUR
Stg Krimpenerwaard College KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Stg Minkema College voor OVO Woerden e.o. WOERDEN
Stg OBO Midden Drenthe - Kits Primair BEILEN
Stg OBSG Leiderdorp LEIDERDORP
Stg Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA) ALBLASSERDAM
Stg Openbaar Basisonderwijs West-Brabant ROOSENDAAL
Stg Openbaar Onderwijs Jan van Brabant HELMOND
Stg Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede WIJK BIJ DUURSTEDE
Stg openbaar primair en spec. onderwijs Purmerend PURMEREND
Stg Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn BORGER
Stg Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar WASSENAAR
Stg Openbaar VO Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS
Stg Openbaar VO Schoonhoven (STOVOS) SCHOONHOVEN
Stg Openbare Basisscholen Helmond HELMOND
Stg OPO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden O2A5 ARKEL
Stg OPO Papendrecht-Sliedrecht PAPENDRECHT
Stg OVO Coevorden e.o. - De Nieuwe Veste COEVORDEN
Stg OVO Delft DELFT
Stg primair & voortgezet onderwijs Zuid-Nederland EINDHOVEN
Stg Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief AMERSFOORT
Stg Proloog - Primair Openb. Onderwijs Leeuwarden LEEUWARDEN
Stg Radius openbaar onderwijs Franekeradeel FRANEKER
Stg Samenwerking VO in de regio Steenwijk STEENWIJK
Stg Samenwerkingsscholen Voorne-Putten HELLEVOETSLUIS
Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande SCHIERMONNIKOOG
Stg Scholengroep Pontes GOES
Stg SPOM, samenwerkingsbestuur PO Maas&Waal HORSSEN
Stg Stedelijk VO Zoetermeer ZOETERMEER
Stg Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding ROERMOND
Stg Sws Pro Oost-Achterhoek (PRONOVA) WINTERSWIJK
Stg VO Noord- en Midden-Drenthe ASSEN
Stg voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht DORDRECHT
Stg voor Openbaar Onderwijs Marenland LOPPERSUM
Stg voor openbaar onderwijs Odyssee SNEEK
Stg voor Openbaar Ver. Onderwijs in Gorinchem GORINCHEM
Stg voor praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht DORDRECHT
Stg  Instituut Van Kinsbergen ELBURG
Stg OPO Sluis -  Escaldascholen OOSTBURG
Stichting ACIS PUTTERSHOEK
Stichting Akkoord! primair onderwijs VENLO
Stichting Altra AMSTERDAM
Stichting Anna van Rijn College NIEUWEGEIN
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naam bestuur plaats
Stichting BLICK op onderwijs CAPELLE A/D IJSSEL
Stichting Carmelcollege HENGELO
Stichting De Amsterdamse Mavo & Havo AMSTERDAM
Stichting De Blauwe Loper HEERHUGOWAARD
Stichting De Korenburg WINTERSWIJK
Stichting De Mare RAALTE
Stichting Edu Ley Goirle (voorheen BOOG) GOIRLE
Stichting Eduquaat WEERT
Stichting Eduvier Onderwijsgroep Lelystad
Stichting Elan HILVERSUM
Stichting Fluvium GELDERMALSEN
Stichting Freinetschool Heiloo CASTRICUM
Stichting Gabriël s HERTOGENBOSCH
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ROTTERDAM
Stichting Herman Broerenschool Delft DELFT
Stichting Het Stedelijk Lyceum ENSCHEDE
Stichting Invitare - Openbaar Onderwijs CUIJK
Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg TILBURG
Stichting Johan de Witt-gymnasium DORDRECHT
Stichting Keender HAAKSBERGEN
Stichting kom Leren MAASTRICHT
Stichting Leerzaam HOORN
Stichting Media College Amsterdam AMSTERDAM
Stichting Meerkring, OPO Amersfoort Amersfoort
Stichting Mytylschool Tilburg TILBURG
Stichting Nutsscholen Geldrop Geldrop
Stichting OBO Duin- en Bollenstreek (OBODB) NOORDWIJK
Stichting OBS De Regenboog BREUKELEN
Stichting Oeverwal EWIJK
Stichting Onderwijs Primair BERGAMBACHT
Stichting Onderwijsgroep Spoenk OCHTEN
Stichting OP KOP GIETHOORN
Stichting Openbaar Basisonderwijs Harlingen HARLINGEN
Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde ZEEWOLDE
Stichting Openbaar Onderwijs Baasis ZUIDLAREN
Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) VEGHEL
Stichting Openbaar Onderwijs Houten HOUTEN
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena SLEEUWIJK
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen WINSCHOTEN
Stichting Openbaar Onderwijs Westland NAALDWIJK
Stichting Openbaar PO Almelo ALMELO
Stichting openbaar PO Dordrecht (OPOD) DORDRECHT
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer DEVENTER
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond VELSERBROEK
Stichting Openbaar VO 'De Waerdenborch' HOLTEN
Stichting Openbaar VO Gouda (StOVOG) GOUDA
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede EDE
Stichting Openbare Scholen Groep Schoonoord ZEIST
Stichting Opmaat (OBO Midden Brabant) TILBURG
Stichting OPO Albrandswaard (SOPOA) POORTUGAAL
Stichting OPO Furore DRACHTEN
Stichting OPO Goeree-Overflakkee (SOPOGO) OUDE TONGE
Stichting OPO Hof van Twente GOOR
Stichting OPO Nobego GOES
Stichting OPO regio Alphen a/d Rijn (SOPORA) ALPHEN AAN DEN RIJN
Stichting OPO Slochteren (OPOS) SLOCHTEREN
Stichting OPO Winterswijk WINTERSWIJK
Stichting OPO Zuid-Kennemerland AERDENHOUT
Stichting OPO-R (Rivierenland) TIEL
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naam bestuur plaats
Stichting BLICK op onderwijs CAPELLE A/D IJSSEL
Stichting Carmelcollege HENGELO
Stichting De Amsterdamse Mavo & Havo AMSTERDAM
Stichting De Blauwe Loper HEERHUGOWAARD
Stichting De Korenburg WINTERSWIJK
Stichting De Mare RAALTE
Stichting Edu Ley Goirle (voorheen BOOG) GOIRLE
Stichting Eduquaat WEERT
Stichting Eduvier Onderwijsgroep Lelystad
Stichting Elan HILVERSUM
Stichting Fluvium GELDERMALSEN
Stichting Freinetschool Heiloo CASTRICUM
Stichting Gabriël s HERTOGENBOSCH
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ROTTERDAM
Stichting Herman Broerenschool Delft DELFT
Stichting Het Stedelijk Lyceum ENSCHEDE
Stichting Invitare - Openbaar Onderwijs CUIJK
Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg TILBURG
Stichting Johan de Witt-gymnasium DORDRECHT
Stichting Keender HAAKSBERGEN
Stichting kom Leren MAASTRICHT
Stichting Leerzaam HOORN
Stichting Media College Amsterdam AMSTERDAM
Stichting Meerkring, OPO Amersfoort Amersfoort
Stichting Mytylschool Tilburg TILBURG
Stichting Nutsscholen Geldrop Geldrop
Stichting OBO Duin- en Bollenstreek (OBODB) NOORDWIJK
Stichting OBS De Regenboog BREUKELEN
Stichting Oeverwal EWIJK
Stichting Onderwijs Primair BERGAMBACHT
Stichting Onderwijsgroep Spoenk OCHTEN
Stichting OP KOP GIETHOORN
Stichting Openbaar Basisonderwijs Harlingen HARLINGEN
Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde ZEEWOLDE
Stichting Openbaar Onderwijs Baasis ZUIDLAREN
Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) VEGHEL
Stichting Openbaar Onderwijs Houten HOUTEN
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena SLEEUWIJK
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen WINSCHOTEN
Stichting Openbaar Onderwijs Westland NAALDWIJK
Stichting Openbaar PO Almelo ALMELO
Stichting openbaar PO Dordrecht (OPOD) DORDRECHT
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer DEVENTER
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond VELSERBROEK
Stichting Openbaar VO 'De Waerdenborch' HOLTEN
Stichting Openbaar VO Gouda (StOVOG) GOUDA
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede EDE
Stichting Openbare Scholen Groep Schoonoord ZEIST
Stichting Opmaat (OBO Midden Brabant) TILBURG
Stichting OPO Albrandswaard (SOPOA) POORTUGAAL
Stichting OPO Furore DRACHTEN
Stichting OPO Goeree-Overflakkee (SOPOGO) OUDE TONGE
Stichting OPO Hof van Twente GOOR
Stichting OPO Nobego GOES
Stichting OPO regio Alphen a/d Rijn (SOPORA) ALPHEN AAN DEN RIJN
Stichting OPO Slochteren (OPOS) SLOCHTEREN
Stichting OPO Winterswijk WINTERSWIJK
Stichting OPO Zuid-Kennemerland AERDENHOUT
Stichting OPO-R (Rivierenland) TIEL

naam bestuur plaats
Stichting ORS Lek en Linge (COVO) CULEMBORG
Stichting OSG Erasmus ALMELO
Stichting OSG Hengelo HENGELO
Stichting OVO Amstelveen AMSTELVEEN
Stichting OVO Hoeksche Waard PUTTERSHOEK
Stichting OVO Noord-Holland-Noord ALKMAAR
Stichting OVO Noordoost Veluwe EPE
Stichting OVO Noordwijk NOORDWIJK
Stichting OVO Tilburg TILBURG
Stichting OVO van Wageningen en Omstreken WAGENINGEN
Stichting OVO Vlagtwedde TER APEL
Stichting OVO Walcheren MIDDELBURG
Stichting OVO Willem de Zwijger College PAPENDRECHT
Stichting OVO Zaanstad ZAANDAM
Stichting OVO Zeeuws Vlaanderen TERNEUZEN
Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen ASSEN
Stichting PlatOO HELMOND
Stichting PO Mondriaan Abcoude ABCOUDE
Stichting Poolster (Primair OO Lochem) LOCHEM
Stichting PPO de Link RHENEN
Stichting Praktijkonderwijs 's Hertogenbosch s HERTOGENBOSCH
Stichting PrimAH GIETEN
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) GROESBEEK
Stichting Primair onderwijs Venray (SPOV) HORST
Stichting PRIMO Opsterland (Comprix) WOLVEGA
Stichting PRIMO Schiedam Schiedam
Stichting Prisma PANNINGEN
Stichting Pro College Regio Nijmegen NIJMEGEN
Stichting Prodas ASTEN
Stichting Prokind Scholengroep ABBENBROEK
Stichting Proles DUIVEN
Stichting Promes MEPPEL
Stichting PROO Noord Veluwe HARDERWIJK
Stichting Purmerendse SG PURMEREND
Stichting Regionaal Openbaar BO Surplus SCHAGEN
Stichting Regius College Schagen SCHAGEN
Stichting Respont MIDDELBURG
Stichting RK- en OPO "Panta Rhei" VOORBURG
Stichting Robijn NIEUWEGEIN
Stichting ROC West Brabant ETTEN-LEUR
Stichting Ronduit ALKMAAR
Stichting ROOS RIJSSEN
Stichting RSG Enkhuizen ENKHUIZEN
Stichting RSG Slingerbos/Levant HARDERWIJK
Stichting RSG 't Rijks BERGEN OP ZOOM
Stichting Samenwerkingsschool De Overlaat WAALWIJK
Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk DEVENTER
Stichting SBO Hertog van Brabantschool VUGHT
Stichting SCALA ELSHOUT
Stichting Scala College ALPHEN A/D RIJN
Stichting Scholen aan Zee DEN HELDER
Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West DEN HAAG
Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci LEIDEN
Stichting Scholengroep Primato HENGELO
Stichting SchOOL (Openbaar Onderwijs Lelystad) LELYSTAD
Stichting Schooltij DEN HELDER
Stichting Signum ROSMALEN
Stichting Singelland - OVO DRACHTEN
Stichting SKOPOS SCHIJNDEL
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naam bestuur plaats
Stichting SOM - Samen Onderwijs Maken BERGEN OP ZOOM
Stichting Spaarnesant HAARLEM
Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra EINDHOVEN
Stichting Spinoza lyceum AMSTERDAM
Stichting SPON PAPENDRECHT
Stichting SPOOR PURMEREND
Stichting Staring College LOCHEM
Stichting STC-group ROTTERDAM
Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden LEIDEN
Stichting Strabrecht College GELDROP
Stichting Talent Westerveld DWINGELOO
Stichting Talent, OBO Hoorn HOORN
Stichting Tangent, Palet van basisscholen TILBURG
Stichting Vitus Zuid EINDHOVEN
Stichting VO De Vechtstreek BREUKELEN
Stichting VO voor Sliedrecht e.o. SLIEDRECHT
Stichting voor OVO Cambium College ZALTBOMMEL
Stichting voor VO Winkler Prins VEENDAM
Stichting Voorschotense Openbare School LEIDEN
Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad LELYSTAD
Stichting Westerwijs MARUM
Stichting Wolderwijs RUINERWOLD
Stichting Zaan Primair ZAANDAM
STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum HILVERSUM
STROOMM Stg Reg. Openbaar Ond. Maas en Meierij KERKDRIEL
Sws SG VO Noordoostpolder en Lemsterland EMMELOORD
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam AMSTERDAM
Wereldkidz - Stg OPO Rijn- en Heuvelland ZEIST
Wijzer in Opvang en Onderwijs SCHIEDAM

gemeentelidmaatschap
naam gemeente plaats
B en W van Aa en Hunze GIETEN
B en W van de gemeente Peel en Maas PANNINGEN
B en W van Den Helder DEN HELDER
B en W van Lochem LOCHEM
B en W van Molenwaard BLESKENSGRAAF
B en W van Neder-Betuwe OPHEUSDEN
B en W van Oud-Beijerland OUD BEIJERLAND
B en W van Venlo VENLO
B en W van Vlissingen VLISSINGEN
B en W van Woudrichem WOUDRICHEM
Gemeente Amsterdam AMSTERDAM
Gemeente Gooise Meren BUSSUM
Gemeente Haarlem HAARLEM
Gemeente Heerenveen HEERENVEEN
Gemeente Westland - afd. SAM/BB MONSTER
Gemeente Zandvoort ZANDVOORT
SO De Wolden Hoogeveen HOOGEVEEN
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Het jaarverslag zonder financiële verantwoording is vanwege kostenbesparing beperkt in druk uitgebracht.  
Dit complete jaarverslag met financiële verantwoording staat op www.vosabb.nl (download>jaarverslagen). Alle 
rechten voorbehouden. juli 2017. 

Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor schoolbesturen in het openbaar en/of algemeen toegankelijk 
onderwijs die de doelstelling van de vereniging VOS/ABB onderschrijven. De contributie wordt betaald per leerling. 
Ook gemeenten kunnen lid zijn van VOS/ABB. Tevens zijn er verschillende abonnementsvormen mogelijk, onder 
meer voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De statuten van VOS/ABB staan op de website 
www.vosabb.nl. 

 


