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Met een zekere trots bied ik u het jaarverslag 
over 2017 aan. Met een zekere trots, omdat ik 
durf te stellen dat wij in dit verslagjaar veel heb-
ben gedaan voor het openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs. Maar, zult u zeggen, daar is  
VOS/ABB als ledenorganisatie toch voor? Dat 
klopt, maar zonder de inzet van alle VOS/ABB’ers 
zouden we als vereniging niet kunnen doen wat 
we in 2017 hebben gedaan. Daar past dus een ze-
kere trots bij. Zonder alle schoolbesturen die bij  
VOS/ABB zijn aangesloten zouden we ook niets 
kunnen beginnen. Dus de trots die ik voel, heeft 
zeer zeker ook betrekking op al onze leden!

U kunt in dit jaarverslag lezen wat de missie van  
VOS/ABB is, op basis van welke uitgangspunten wij 
ons voor de openbare en algemeen toegankelijke 
scholen en hun leerlingen inzetten en hoe we dat in 
2017 deden. Natuurlijk staat in dit verslag ook een 
nauwgezette verantwoording van onze financiën. 
VOS/ABB is immers een ledenorganisatie die verant-
woord moet omgaan met de contributies.

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. Wij gebruiken 
de gedrukte versie om bij accountbezoeken aan be-
staande en mogelijk nieuwe leden te laten zien wat  
VOS/ABB te bieden heeft. 

Als ook u de gedrukte versie graag wilt ontvan-
gen, kunt u die opvragen bij ons secretariaat via  
welkom@vosabb.nl.

Hans Teegelbeckers,  
directeur VOS/ABB 

Wo o r d  v o o r a f
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VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, manage-
ment en medezeggenschap in het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. De missie van 
de vereniging is: VOS/ABB beweegt onderwijs. De 
vereniging zet zich in voor goed onderwijs voor 
álle kinderen. Daar is al het werk op gericht.

Circa 275 schoolbesturen in het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs zijn bij de vereniging aangeslo-
ten. Zij besturen ongeveer 2000 scholen met in totaal 
ruim een half miljoen leerlingen. 
De scholen en schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn 
aangesloten, kunnen bij de vereniging terecht voor 
ondersteuning op het gebied van bestuurlijke, onder-
wijskundige en juridische zaken, financiën, ICT en on-
derwijshuisvesting. Daarnaast behartigt VOS/ABB de 
belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs in het algemeen en die van de leden in het 
bijzonder. 

Koersplan 2017-2020:  
VOS/ABB beweegt onderwijs

In het Koersplan 2017-2020, met als motto  
‘VOS/ABB beweegt onderwijs’, staat wat de  
ambities voor de komende jaren zijn.  Die ambities 
betreffen de versterking van het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs, met als het ultieme 
streven het concept School!. Dit concept houdt in 
dat er in de toekomst geen onderscheid meer is 
tussen openbare, christelijke, islamitische of wat 
voor scholen dan ook. In het concept School! be-
staan geen denominaties meer. Er is dan overal on-
derwijs dat voor elk kind toegankelijk is. Vanuit die 
visie bepleit VOS/ABB een modernisering van het 
duale bestel, zoals dat in artikel 23 van de Grond-
wet staat.

Samenwerking: een belangrijke 
ambitie 

Een belangrijke ambitie in het Koersplan is het 
versterken van samenwerking op elk vlak: tussen 
scholen in krimpregio’s, tussen ouders en leer-
krachten, tussen scholen en opvangorganisaties, 
tussen besturen en medezeggenschapsraden. 
Voor VOS/ABB is het harmoniemodel het uitgangs-
punt. 

in dit kader heeft VOS/ABB in 2017 de banden aange-
haald met andere organisaties die actief zijn voor het 
openbaar onderwijs: de Vereniging Openbaar Onder-
wijs en het CBOO (landelijk platform openbaar onder-
wijs). Het gaat daarbij nadrukkelijk om samenwerking 
op inhoud, met aandacht voor de identiteit en kern-
waarden van het openbaar onderwijs en – met VOO - 
de jaarlijkse campagne School!Week. De organisaties 
willen samen optrekken om via de politiek wet- en re-
gelgeving te beïnvloeden en in het openbaar onderwijs 
governance, medezeggenschap en ouderbetrokken-
heid te versterken. VOO en VOS/ABB streven beide 
naar het toekomstconcept School!, dat uitgaat van ont-
zuild funderend onderwijs voor álle kinderen. in 2017 
is toegewerkt naar een samenwerkingsconvenant, dat 
in januari 2018 ondertekend.

1 .  D i t  i s  V O S / A B B
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De drie pijlers van VOS/ABB
Het dagelijks werk van VOS/ABB is gebaseerd op drie 
pijlers. in alle opzichten gaat het om innovatie en pro-
fessionalisering van het openbaar funderend onder-
wijs. Dit zijn de drie pijlers:
 
Identiteit en imago
Dit betreft advies en ondersteuning van schoolbestu-
ren bij de versterking van de identiteit van het open-
baar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

Ondersteuning bestuur en management: 
Dit betreft advies en dienstverlening aan bestuurs- 

bureaus en medezeggenschapsraden in het primair en 
voortgezet openbaar en algemeen toegankelijk onder-
wijs, maar ook aan gemeenten en samenwerkingsver-
banden voor passend onderwijs.
 
Politieke lobby:  
Dit betreft de continue informatievoorziening van poli-
tieke partijen en belangenbehartiging op landelijk, re-
gionaal en lokaal niveau, overal waar politieke ontwik-
kelingen zijn die het (openbaar) funderend onderwijs 
betreffen.nodig.
U leest meer over de concrete invulling van het werk 
binnen deze drie pijlers in de hoofdstukken 2, 3 en 4. 
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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)

Ron den Hartog, 
bestuurder van STOVOg, 
de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
gouda

Peter Adriaans, 
directeur-bestuurder bij de 
Stichting Akkoord!po  
in Noord-Limburg   
(primair 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
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Directie en team van VOS/ABB

Het kantoor van VOS/ABB is gevestigd in Woerden. 
In 2017 waren er 19 mensen in vaste dienst. Daar-
naast zijn er twee medewerkers op freelancebasis.  
Dit is het team van VOS/ABB in 2017:

Hans Teegelbeckers,  
directeur
Hans werkt sinds 2005 bij VOS/ABB, 
eerst als senior beleidsmedewerker 
en sinds december 2016 als directeur. 
Hij heeft onderwijservaring als leraar, 

directeur en bestuurder in het openbaar onderwijs en 
is expert op het gebied van krimp, governance en de 
ideologie van het openbaar onderwijs. Hij is voorstan-
der van samenwerking volgens het harmoniemodel

Karin Peters,  
office manager
Karin werkt sinds 2008 bij VOS/ABB, 
eerst op de leden- en relatieadminis-
tratie en sinds 2013 als office manager. 

in deze functie ondersteunt zij de directeur en het be-
stuur. Tevens onderhoudt Karin contacten met externe 
relaties. Als office manager is zij ook verantwoordelijk 
voor facilitaire zaken en 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 advies op verscheidene onderwijsgerela-
teerde gebieden. Céline is onder andere deskundig 
op het terrein van arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht, 
sociale-zekerheidsrecht, toelating, schorsing en ver-
wijdering van leerlingen en aansprakelijkheidsrecht.

Mr. Hafida Amziab, 
onderwijsjurist
Hafida richt zich in haar functie veelvul-
dig op het arbeidsrecht, maar adviseert 
de leden ook over andere kwesties die 

onderwijsgerelateerd zijn. Met haar werk bij de Onder-
wijsjuristen van VOS/ABB combineert zij haar juridi-
sche deskundigheid met haar liefde voor goed open-
baar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Mr. Christiaan Rooseboom, 
onderwijsjurist
Christiaan is afgestudeerd op het ge-
bied van arbeids- en ondernemings-
recht. Voordat hij bij VOS/ABB aan de 

slag ging, werkte hij bij twee vakbonden. Christiaan is 
met name deskundig op het gebied van arbeidsrecht 
en arbeidsverhoudingen. 

Mr. Cécile van der Goot-Koenig, 
onderwijsjurist
Cécile heeft zich sinds haar studie ge-
specialiseerd in het arbeidsrecht en is 
deskundig op het gebied van ontslag, 

disfunctioneren en arbeidsvoorwaarden. Zij adviseert 
binnen de Onderwijsjuristen leden van VOS/ABB ook 
over andere onderwijsgerelateerde zaken.
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Mr. Ronald Bloemers, 
juridisch adviseur
ronald werkt sinds 2010 bij VOS/ABB en 
is onder meer deskundig op het gebied 
van instandhouding van scholen, taak-

beleid en bekostiging. Hij leidt ook de netwerkgroepen 
financieel management. Daarnaast is hij belangenbe-
hartiger voor het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs bij de Tweede Kamer, het ministerie van 
OCW en de sectororganisaties PO-raad en VO-raad. 

Mr. Janine Eshuis, senior 
beleidsmedewerker
janine werkt sinds 2010 bij VOS/ABB. 
Daarvoor bekleedde zij beleidsfuncties 
bij diverse gemeenten. Ze zet zich in 

voor de relatie tussen het openbaar onderwijs en de 
gemeenten, good governance en medezeggenschap. 
Zij is ook mediator. 

Ron van der Raaij, senior 
beleidsmedewerker
ron kwam in 2006 bij VOS/ABB. Hij is 
gespecialiseerd in financiën, bedrijfs-
voering en bestuurlijke processen. 

Daarnaast is hij de interne controller van VOS/ABB en 
coördinator van de VOS/ABB-ledenvoordelen.

Drs. André de Jong, senior 
beleidsmedewerker
André werkt sinds begin 2017 bij  
VOS/ABB en houdt zich  bezig met on-
derwijskwaliteit, bedrijfsvoering, strate-

gie, (verander)management en bestuur. André werkte 
hiervoor bij Cito als ontwikkelaar, onderzoeker en  
adviseur.

Drs. Ivo Israel, senior 
beleidsmedewerker
ivo kwam begin 2017 bij VOS/ABB en 
had toen al veel ervaring als hoofd P&O, 
beleidsadviseur en projectleider voor 

scholen en schoolbesturen. Hij is expert op beleids-
thema’s als strategisch HRM, bestuur en management 
en functievorming en –waardering. Hij is coördinator 
FUWASYS. 

Marleen Lammers MSC, 
beleidsmedewerker
Onderwijskundige Marleen is af-
gestudeerd op burgerschapsvor-
ming in het primair onderwijs. Als  

VOS/ABB’er begeleidt en adviseert zij 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  
toegankelijk onderwijs.
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Eline Bakker BSC, 
beleidsmedewerker
eline is na haar stage in 2017 bij VOS/
ABB aan de slag gegaan als junior be-
leidsmedewerker. Zij deed de master 

religie en samenleving aan de Universiteit Utrecht 
en is naast haar werk bij VOS/ABB ook parttime leer-
kracht op een openbare basisschool in Amsterdam. 
Haar expertise ligt op het gebied van levensbeschou-
welijke vorming en burgerschapsvorming in het open-
baar onderwijs. 

Drs. Rozemarijn Boer, 
beleidsmedewerker
rozemarijn werkt sinds 2016 bij  
VOS/ABB. Daarvoor was ze al beleids-
adviseur voor scholen, schoolbesturen 

en gemeenten. Ze zet zich in op verschillende beleids-
thema’s, waaronder passend onderwijs en integrale 
kindcentra.

Eline Vrenken MSC, junior 
beleidsmedewerker
eline is afgestudeerd beleidspedagoog 
met als specialisatie ondersteuning van 
leerlingen met leer- en/of ontwikkelings-

problematiek. Tijdens haar studie deed ze ervaring op 
als orthopedagoog in het speciaal basisonderwijs en 
bij de inspectie van het Onderwijs. Sinds 2016 werkt 
ze bij VOS/ABB. Ze richt zich op passend onderwijs, 
integrale kindcentra en thema’s rond de identiteit van 
het openbaar onderwijs. 

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  
(onderwijs)journalist en bladenmaker.

Erica Horsten, 
administratief medewerker
erica werkt op het secretariaat van VOS/
ABB. Zij ondersteunt onder andere de 
administratieve processen bij scholing 

en bijeenkomsten.
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Barbara van Eck, 
administratief medewerker
Barbara versterkt sinds begin 2016 en-
kele dagen per week het secretariaat 
van VOS/ABB. Zij verzorgt onder an-

dere de factureringen.
 

Sibylla de Langen, 
facilitair medewerker/gastvrouw
Sibylla kwam in 2006 in dienst bij  
VOS/ABB als receptioniste/telefoniste. 
Na een tussenpoos keerde ze in 2014 

terug als administratief medewerker. Sibylla verricht 
onder andere ondersteunende werkzaamheden bij bij-
eenkomsten in het kantoor in Woerden.

Pim van den Bogaerdt BSC, 
webmaster
Pim is sinds 2014 de webmaster van 
VOS/ABB. Hij studeert technische in-
formatica aan de TU Delft, waar hij ook 

geregeld studentassistent is. Tevens ontwerpt en be-
heert hij websites, onder andere voor een kunstgalerie 
in rotterdam en een muziekensemble in groningen.
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Met levensbeschouwing de openbare 
identiteit versterken

Met aandacht voor burgerschap 
en levensbeschouwing kunnen 
niet alleen kinderen, maar zeker 
ook openbare scholen hun iden-
titeit versterken.  Dat betoogt 
Eline Bakker in de masterthesis 
waarmee ze in 2017 haar studie 

Religie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht 
afrondde. Ze is inmiddels beleidsmedewerker bij 
VOS/ABB. 

in haar masterthesis liet Bakker zien dat levensbe-
schouwing niet los kan worden gezien van burger-
schapsvorming, waarvan alle scholen verplicht werk 
moeten maken. ‘Vanuit de persoonlijke levensvisie 
ontwikkelt de leerling een visie op de samenleving. Le-
vensbeschouwing, al dan niet religieus geïnspireerd, is 
de basis van burgerschap’, aldus Bakker. 
Vertaald naar de basisschool lijkt het duidelijk dat wie 
burgerschap wil versterken, ook aandacht moet heb-
ben voor de levensbeschouwelijke en persoonlijke ont-
wikkeling van kinderen. Bakker adviseert scholen dan 
ook hier met het team over in gesprek te gaan en een 
eigen visie en plan van aanpak te formuleren.

Pluriforme samenleving
‘Ik denk dat juist het openbaar onderwijs zich hiermee 
heel goed kan profileren’, zegt ze. ‘Openbare scholen 
kennen diversiteit op basis van gelijkwaardigheid en 
wederzijds respect, dat staat in hun kernwaarden. in 
het verlengde daarvan liggen ontmoeting, dialoog, filo-
sofie en debat. Dergelijke lessen leren kinderen na te 
denken en kritische vragen te stellen, met respect voor 
andermans mening en levensbeschouwing. Zo leren 

ze de democratische houding aan waarmee ze zich in 
de pluriforme Nederlandse samenleving en in de ge-
globaliseerde wereld staande kunnen houden’, aldus 
Bakker, die zelf nog in deeltijd als leerkracht werkt op 
een openbare basisschool in Amsterdam.

Toenemende aandacht
‘In het onderwijsveld zie ik de laatste tijd dat er in toe-
nemende mate aandacht is voor deze thematieken’, 
constateert Bakker. ‘Een goede zaak! De ‘vormende 
kant’ van het onderwijs is jarenlang onderbelicht ge-
weest, onder andere als gevolg van het rendement-
denken en de toetscultuur. Het is nu tijd dat er weer 
meer aandacht komt voor de bredere taak van het 
onderwijs. Persoonsvorming, levensbeschouwelijke 
vorming en burgerschapsvorming zijn dingen waar je 
als leerkracht, mijns inziens, de hele dag in meer of 
mindere mate mee bezig bent. en juist die dragen bij 
aan het versterken van het open en democratische ka-
rakter van het openbaar onderwijs.’ 

De masterthesis van eline Bakker met de titel Wie ben 
ik? Wie ben jij? Samenleving in de maatschappij’, staat 
sinds oktober 2017 op de website www.vosabb.nl. 

Levensbeschouwing  
is de basis van burgerschap

2 .   i D e N T i T e i T 
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Enquête: apart vak of juist niet?

Moet levensbeschouwing in het voortgezet onder-
wijs een apart vak zijn, of moet het juist worden 
geïntegreerd in (alle) andere vakken? 

Over deze vraag hield VOS/ABB in 2017 een enquête 
onder schoolleiders van openbare en bijzondere scho-
len voor voortgezet onderwijs. Hoe doen de scholen 
het en wat vinden ze er zelf van?

De uitkomsten werden geanalyseerd door onder 
anderen eline Bakker en Marleen Lammers van  
VOS/ABB, die beiden ook meewerkten aan een  
artikel hierover in het godsdienstpedagogisch tijd-
schrift Narthex. Uit de analyse bleek dat het open-
baar onderwijs een voorkeur heeft voor integratie van  
religie en levensbeschouwing in andere vakken, terwijl 
de respondenten uit het bijzonder onderwijs het eerder 
zien als een apart schoolvak. Het artikel uit Narthex 
staat online op www.vosabb.nl.

Impuls nodig voor voortgezet 
onderwijs 

Er is budget nodig om levensbeschouwing in het 
voortgezet onderwijs een impuls te kunnen geven. 
Dat concludeerde Angelique Hofman in mei 2017 
op basis van een onderzoek dat zij als stagiaire bij 
VOS/ABB heeft uitgevoerd.

Hofman studeerde religie en Beleid aan de radboud 
Universiteit in Nijmegen. in het kader van haar stage 
deed zij voor VOS/ABB kwalitatief onderzoek naar wat 
openbare scholen voor voortgezet onderwijs doen op 

het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs en bur-
gerschapsvorming. Ook wilde zij weten wat hun wen-
sen op dit terrein zijn.

Uit de interviews kwam onder andere naar voren dat 
er in het voortgezet onderwijs maar weinig geld be-
schikbaar is voor levensbeschouwelijk onderwijs en 
burgerschapsvorming, terwijl de scholen er wel meer 
mee willen. Daarom pleitte Hofman voor een lobby om 
er meer geld voor los te krijgen

Gereedschap voor 
burgerschapsvorming  

Met steun van VOS/ABB is in 2017 het programma 
Goedemorgen! ontwikkeld om in het openbaar 
voortgezet onderwijs concreet werk te maken van 
burgerschapsvorming en levensbeschouwing.
 
De ontwikkeling van dit programma is belangrijk, om-
dat de inspectie van het Onderwijs begin 2017 in haar 
themarapport Burgerschap op school constateerde dat 
het burgerschapsonderwijs nog te weinig doelgericht 
werd vormgegeven, en dat er nauwelijks zicht was op 
de resultaten ervan. Naar aanleiding daarvan wees di-
recteur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB er in een 
commentaar op de website www.vosabb.nl op, dat 
VOS/ABB de openbare scholen al jaren actief steunt 
bij het vormgeven van burgerschap. Dat begon met 
de ontwikkeling van de kernwaarden van openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs, die uitgaan van 
diversiteit, wederzijds respect en aandacht voor gods-
dienst en levensbeschouwing. Ook tijdens de jaarlijkse 
actie School!Week is veel aandacht voor burgerschap 
en kinderrechten, en er zijn tools ontwikkeld zoals - in 
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2013 al - de inspiratiekalender voor het basisonder-
wijs. Deze kwam in 2017 ook digitaal beschikbaar. 
Voor het voortgezet onderwijs ging het programma 
goedemorgen! in 2017 online. Het biedt lesmateriaal 
om in de klas aandacht te besteden aan zingevings-
vraagstukken. De ondertitel van het programma is dan 
ook: gereedschap voor een goed gesprek. Scholen 
die een abonnement nemen, krijgen wekelijks nieuw 
lesmateriaal dat inhaakt op actuele maatschappelijke 
onderwerpen. in 2017 konden scholen tijdens een 
proefperiode gratis kennismaken met het programma.

Staat van het openbaar onderwijs

Met een boek en een symposium heeft VOS/ABB 
– in samenwerking met andere organisaties voor 
openbaar onderwijs – in september 2017 aandacht 
besteed aan 100 jaar vrijheid van onderwijs. Ook is 
meegewerkt aan een conferentie op 17 november 
in Doorn in samenwerking met de andere profiel-
organisaties.

in 2017 was het 100 jaar geleden dat artikel 23 in de 
grondwet werd opgenomen, waarmee de gelijke be-
kostiging van openbare en bijzondere scholen werd 
vastgelegd. Het jubileumboek dat werd uitgebracht 
door VOS/ABB in samenwerking met de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO, 
had als titel Onderwijs om te koesteren. De staat van 
het openbaar onderwijs. Het werd gepresenteerd op 
een gezamenlijk symposium in Amersfoort op 13 sep-
tember.

in het eerste deel van de publicatie laat onderwijs-
socioloog Sjaak Braster van de erasmus Universiteit 

rotterdam aan de hand van gegevens van het onder-
wijsprogramma PiSA van de Organisatie voor econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling (OeSO) zien 
hoe het openbaar onderwijs presteert. Hij concludeert 
dat Nederlandse openbare scholen het bijzonder goed 
doen vergeleken met openbare scholen in ons omrin-
gende landen. Braster ziet verder de verschillen tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs in ons land steeds 
kleiner worden. Het tweede deel van deze publicatie 
bestaat uit een verzameling inspirerende essays door 
verschillende auteurs, die aan de hand van praktijk-
voorbeelden terugkijken op hun eigen schooltijd in 
het openbaar onderwijs. De publicatie staat online op 
www.vosabb.nl (>downloads).
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Concept School! en algemene 
acceptatieplicht

Alle aandacht in 2017 voor het 100-jarig bestaan 
van artikel 23 over onderwijsvrijheid leidde ertoe 
dat VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers werd 
geïnterviewd voor een onderwijsbijlage bij de regi-
onale kranten van de Holland Media Combinatie. 

Daarin pleitte Teegelbeckers voor het toekomstcon-
cept School!, dat uitgaat van onderwijs dat boven de 
denominaties is uitgestegen: één school, zonder de 
voorvoegsels openbaar, katholiek, protestants-christe-
lijk, islamitisch of wat dan ook. Hij bracht daarin ook de 
algemene toegankelijkheid en benoembaarheid (weer) 
onder de aandacht. 
eind maart 2017 heeft VOS/ABB, samen met de an-
dere organisaties voor openbaar onderwijs in een brief 
aan de Tweede Kamer opnieuw gepleit voor invoering 
van algemene acceptatieplicht in het primair en voort-
gezet onderwijs. Hiervoor is al in 2005 een voorstel in-
gediend door toenmalig PvdA-Tweede Kamerlid Mari-
ëtte Hamer, maar dat is nog steeds niet in behandeling 
genomen. Teegelbeckers vindt het hoog tijd dat in het 
gehele funderend onderwijs algemene toegankelijk-
heid wordt ingevoerd om gelijke talenten daadwerkelijk 
gelijke kansen te geven.

School!Week: het feest van het 
openbaar onderwijs

De actie School!Week is de landelijke campagne 
voor het openbaar onderwijs die sinds 2012 jaar-
lijks wordt gehouden. Zo ook in 2017, toen het the-
ma ‘Welkom op school!’ was. 

Naast allerlei acties van scholen in het hele land, die 
overal hun best deden de aandacht te vestigen op de 
kernwaarden van openbaar onderwijs, organiseerde 
VOS/ABB weer een kinderconferentie. Die was dit keer 
bij het Liliane Fonds in Den Bosch. Leerlingen uit groep 
7 en 8 die in de leerlingenraad van hun basisschool za-
ten, konden meedoen. Ze werden uitgedaagd om mee 
te denken over het recht op onderwijs voor alle kinde-
ren. De conferentie werd gepresenteerd door kinder-
correspondent Tako rietveld. De presentatie van pa-
ralympische skiër en wakeboarder Kees-Jan van der 
Klooster maakte veel indruk. VOS/ABB gaat door met 
de jaarlijkse organisatie van deze campagne.
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Vaker juridische procedures voor 
leden

Cécile van der Goot is een van 
de vier Onderwijsjuristen van 
VOS/ABB. Dit team staat elke 
dag klaar om de leden te helpen 
met juridisch advies op het ge-
bied van bestuurs- en arbeids-
recht. Daarnaast voeren de On-

derwijsjuristen steeds vaker juridische procedures 
voor leden en meestal met succes. Van der Goot 
vertelt wat voor zaken het betreft. 

‘Bij de rechtbank gaat het meestal om ontslagzaken, 
bij de geschillencommissie Passend Onderwijs om 
toelating of verwijdering van een leerling. Schoolbestu-
ren krijgen hier een enkele keer mee te maken en zijn 
dan blij als ze bij ons juridische ondersteuning kunnen 
krijgen’, aldus Van der Goot. 

Het aantal procedures neemt de laatste jaren toe en 
dat komt onder meer doordat ouders mondiger wor-
den. ‘Ouders zien bijvoorbeeld dat het niet goed gaat 
met hun kind op school, maar ze willen geen verwij-
zing naar het speciaal onderwijs. Maar als de reguliere 
school zelf niet de expertise in huis heeft om de juiste 
ondersteuning aan het kind te bieden, moet de school 
soms overgaan tot verwijdering van de leerling. Ou-
ders kunnen dan een geschil aanhangig maken bij de 
geschillencommissie en daar kunnen de emoties hoog 
oplopen. Het is in zo’n geval prettig voor de school als 
wij als relatieve buitenstaander de procedure kunnen 
voeren. Vaak wordt de school in het gelijk gesteld, om-
dat we meestal kunnen aantonen dat er voldoende is 
gedaan voor de bewuste leerling.’

Dossierbehandeling is maatwerk
De bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen kunnen 
de Onderwijsjuristen ook vragen om hulp bij dossier-
opbouw en –behandeling. Dat is een optie waarvan 
steeds vaker gebruik wordt gemaakt. ‘Dossierbehan-
deling gaat vooraf aan procedures’, zegt Van der Goot. 
‘Het is belangrijk om dossiers op orde te hebben, voor-
al als het komt tot een ontslagprocedure. Wij kunnen 
hierover adviseren en dat valt dan zelfs nog binnen 
de contributiedienstverlening. Alleen als het maatwerk 
wordt, valt dit onder additionele betaalde dienstverle-
ning. Dat is logisch, want dan gaan we specifiek voor 
een bepaalde school documenten opstellen, dossiers 
opmaken of onderhandelen namens de school. Overi-
gens is ons ledentarief dan ook aantrekkelijk.’

elke ochtend zijn de Onderwijsjuristen direct telefo-
nisch bereikbaar voor vragen. Daarnaast beantwoor-
den ze dagelijks vragen via e-mail, waarbij de regel is 
dat een vraagsteller binnen 24 uur een reactie krijgt. 
Dat de leden deze service weten te vinden, blijkt uit het 
stabiele aantal vragen dat jaarlijks wordt gesteld: rond 
de 10.000. Als de juristen zien dat veel vragen over 
hetzelfde onderwerp gaan, wordt vaak een informatie-
bijeenkomst of eendaagse cursus georganiseerd.

‘Emoties lopen soms hoog op’ 

3 .  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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3 .  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

Dit zijn onze Onderwijsjuristen

Het team Onderwijsjuristen van VOS/ABB bestaat uit 
(van links naar rechts):
Mr. Céline Haket-Adriaansen
Mr. Hafida Amziab
Mr. Cécile van der goot-Koenig
Mr. Christiaan rooseboom 

Dit doen de Onderwijsjuristen
Leden van VOS/ABB kunnen bij het team van de 
Onderwijsjuristen terecht voor advies over en  
bijstand bij:

arbeids- en ambtenarenrecht• 
dossieropbouw en dossierbehandeling• 
procederen bij rechtbank en/of geschillencom-• 
missies• 
cao en functiewaardering• 
toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen• 
verwerking van persoonsgegevens en privacy• 
klachtrecht• 
bekostiging• 
medezeggenschap en governance• 
aansprakelijkheid• 
aanbesteding (in samenwerking met onze partner  • 

 Brackmann Aanbestedingsspecialist) 
 
 
 

De Onderwijsjuristen verzorgen daarnaast trainingen 
voor leden en soms ook voor niet-leden. De onder-
werpen sluiten vaak aan bij de actualiteit. in 2017 
waren dit de onderwerpen. 

Leergang basiscursus cao primair onderwijs• 
Leergang basiscursus cao voortgezet onderwijs• 
Training dossieropbouw bij disfunctioneren en  • 

 ontslag
Training informatieverwerking en –verstrekking  • 

 met het oog op de privacywet AVg
Training over de arbeidsongeschikte werknemer in • 

 het onderwijs

Impact van nieuwe privacywet AVG

Scholen en schoolbesturen moesten zich in 2017 al 
voorbereiden op de inwerkingtreding van de nieu-
we privacywet AVG (Algemene Verordening Gege-
vensbescherming) per 25 mei 2018. De Onderwijs-
juristen van VOS/ABB organiseerden daarom eind 
2017 voor leden een gratis cursus ter introductie 
van de AVG.

Deze cursus in het kantoor van VOS/ABB in Woerden 
ging over de AVg in het algemeen en het verwerken 
van persoonsgegevens binnen schoolbesturen in het 
bijzonder. Ook de inhoud van het leerling- en het per-
soneelsdossier kwam aan bod, evenals de wijze waar-
op een school kan omgaan met foto’s, video-opnamen 
en e-mailverkeer. er was zo veel belangstelling voor 
dat er extra bijeenkomsten zijn georganiseerd, die ook 
snel waren volgeboekt. 

in de eerste helft van 2018 is VOS/ABB doorgegaan 
met het informeren van de leden over de impact van 
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de AVg. Ook werd een ledenaanbod ontwikkeld in sa-
menwerking met Wille Donker advocaten om scholen 
te helpen hun organisatie volgens de nieuwe regels 
in te richten. Scholen kunnen een privacyhandboek 
bestellen en naar keuze dienstverlening inkopen.  
VOS/ABB-juriste Cécile van der goot schreef  in 2017 
voor leden een praktische toelichting, die op het be-
sloten ledengedeelte van de website www.vosabb.nl 
werd gepubliceerd. 

Doorbetalen bij staking: ja of nee?

In het verslagjaar 2017 kregen de werkgevers in 
het primair onderwijs te maken met stakingen door 
het onderwijspersoneel. De Onderwijsjuristen bo-
gen zich over de vraag of de werkgevers over de 
gestaakte tijd salaris mochten doorbetalen.

De stakingen werden georganiseerd door de groep  
PO in Actie, die 1,4 miljard euro extra  eiste voor hoge-
re lonen en minder werkdruk. in 2017 werd er gestaakt 
op 5 oktober en 12 december. Hoewel er in 2018 een 
werkdrukakkoord kwam, gingen de stakingen door. 
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stelden voorbeeld-
brieven op die de aangesloten schoolbesturen konden 
gebruiken om personeel en ouders over de stakingen 
te informeren. in deze brieven werd aangegeven dat 
doorbetalen van salaris bij staking in principe niet is 
toegestaan, omdat dit zou kunnen worden gezien 
als onrechtmatige besteding van de rijksbekostiging. 
Werkgevers die doorbetalen, lopen in principe het ri-
sico dat het rijk het bedrag terugvordert. 
Na expliciete vragen van VOS/ABB hierover, meldde 
het ministerie van OCW in december geen geld te zul-

len terugvorderen. Deze toezegging wilde de minister 
echter niet herhalen bij de volgende staking in februari 
2018. Daarop werden op grond van berichtgeving van 
VOS/ABB schriftelijke Kamervragen gesteld door de 
SP. eind maart antwoordde onderwijsminister Arie Slob 
dat doorbetalen weliswaar niet is verboden, maar dat 
hij het ook niet goedkeurt. Hierdoor blijft er onzeker-
heid voor de werkgevers en handhaven de Onderwijs-
juristen het advies om stakers niet door te betalen.

Minister Arie Slob: ‘Doorbetalen 
van stakers niet verboden, maar ik 
keur het ook niet goed.’

Website: blijvend veel bezoek

De website van VOS/ABB blijft drukbezocht met in 
totaal 446.723 paginabezoeken in 2017.  Daarnaast 
is er sprake van een blijvende belangstelling voor de 
e-mailnieuwsbrieven en een stijgend aantal volgers op 
Twitter (inmiddels meer dan 3500).
Opmerkelijk genoeg was de maand december 2017 
ondanks de kerstvakantie de maand met de meeste 
bezoekers. Dat kwam doordat in die maand het bericht 
‘OCW: stakende leraren doorbetalen mag’ werd gepu-
bliceerd. Alleen al dat bericht werd 16.175 keer gele-
zen en het was daarmee het meest gelezen bericht op 
de site in 2017. 
in totaal werden in het hele jaar 2017 865 nieuwsbe-
richten over onderwijs geplaatst, naast de informatie 
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onder de tabbladen Scholingsacademie, Onderwijs-
juristen, Ledenvoordeel en Downloads. Met name de 
Toolbox, de Scholingsacademie en de online-vacatu-
res worden veel geraadpleegd. 
Op de website staat ook het magazine Naar School!, 
dat VOS/ABB vijf keer per jaar uitgeeft. Het is gemak-
kelijk online door te bladeren. Alle scholen van de 
aangesloten schoolbesturen krijgen ook een papieren 
versie van het blad. Het magazine gaat tevens naar 
Tweede Kamerleden met onderwijs in de portefeuille. 
in het blad staan informatieve achtergrondartikelen 
over actuele onderwerpen en good practices, waar-
mee scholen kennis en ervaring kunnen delen.

Crisiscommunicatie: 
voorbeeldbrieven

Schoolbesturen die te maken krijgen met een cri-
sis op welk gebied dan ook, kunnen bij VOS/ABB 
terecht voor direct advies, training en praktische 
ondersteuning. In februari 2017 zijn voorbeeldbrie-
ven en een checklist online gezet. 

er staan voorbeeldbrieven online die passen bij ver-
schillende crisissituaties, variërend van het overlijden 
van een leerling tot het ontslag van een docent. De 
checklist is bedoeld voor een efficiënte aanpak bij een 
groot incident. De brieven zijn alleen te downloaden 
voor leden van VOS/ABB. 
Daarnaast wordt jaarlijks een aantal keren een een-
daagse mediatraining voor mensen uit het onderwijs 
gegeven. Deelnemers worden erop voorbereid dat de 
media ineens op de stoep kunnen staan. Dat kan bij-
voorbegebeuren bij een scholenfusie waar ouders het 
niet mee eens zijn, een brand, examenfraude of een 

ruzie tussen ouders. Wie de training volgt, weet hoe te 
communiceren in zo’n situatie.

Scholingsacademie

Naast de trainingen door de Onderwijsjuristen 
heeft VOS/ABB ook een aanbod van trainingen en 
cursussen in de Scholingsacademie. Deze worden 
zowel in het kantoor in Woerden als in company 
verzorgd, vaak in samenwerking met externe des-
kundigen.

Het aanbod in de Scholingsacademie is actueel en 
betreft vooral inhoudelijke cursussen met betrekking 
tot identiteitsontwikkeling, samenwerking en passend 
onderwijs. Ook de mediatraining voor mensen uit het 
onderwijs die met een crisis te maken hebben, hoort 
bij dit aanbod.

Netwerken en contactgroepen: 
succesformules

De regionale netwerken en contactgroepen die 
VOS/ABB organiseert voor haar leden, zijn een 
blijvende succesformule. De netwerken financieel 
management zijn in 2017 uitgebreid en er kwam 
een nieuw netwerk bij: Integrale Kindcentra.

Financieel management
Netwerken financieel management waren er al voor 
het primair onderwijs en zijn in 2017 ook gestart voor 
het voortgezet onderwijs. Het zijn regionaal georgani-
seerde bijeenkomsten voor directieleden, controllers 
en financieel managers van schoolbesturen. De net-
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werken komen enkele keren per jaar bij elkaar. in 2017 
is het aantal regio’s uitgebreid van vier naar zes. De 
leiding van deze netwerkbijeenkomsten is in handen 
van de adviseurs ronald Bloemers en ron van der 
raaij van VOS/ABB. Zij zijn  thuis in alle aspecten van 
financieel management van onderwijsinstellingen.
 
P&O
De netwerken P&O (personeel en organisatie) bestaan 
al jaren en blijven populair. In 2017 waren de thema’s 
onder meer het lerarenregister, professionalisering van 
leerkrachten en schoolleiders en duurzame inzetbaar-
heid, maar ook strategisch HrM, de functiemix en de 
formatieplanning. Dit netwerk is specifiek bedoeld voor 
P&O/HrM-professionals. De bijeenkomsten worden 
geleid door twee adviseurs van VOS/ABB: ivo israel 
en Céline Haket. 

Integrale Kindcentra
Het nieuwe netwerk Integrale Kindcentra (IKC’s) is 
gestart vanwege het groeiende aantal IKC’s, waarin 
onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. in 
deze netwerken kunnen leden en niet-leden kennis en 
ervaring met elkaar uitwisselen. Voor leden zijn de net-
werkbijeenkomsten gratis, niet-leden betalen 100 euro 
per persoon. De bijeenkomsten worden geleid door 
VOS/ABB-adviseur rozemarijn Boer.

Contactgroepen Governance
De regionale Contactgroepen governance zijn be-
doeld voor toezichthouders en bestuurders. De con-
tactgroepen komen twee keer per jaar bijeen. in 2017 
bleek de belangstelling hiervoor weer groot. Met name 
de bijeenkomst van 26 oktober in Breda was snel vol-
geboekt. Toen kwam Caroline de Weerdt, lid van de 

raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair 
en Speciaal Onderwijs Leiden, om met de bezoekers 
te praten over de affaire Meavita. Zij was curatoren bij 
deze omgevallen thuiszorggigant met een jaaromzet 
van 500 miljoen euro.
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Succes met fusietoets en 
samenwerkingsschool

Ronald Bloemers is ‘onze man 
in Den Haag’. Hij verzorgt daar 
in samenspraak met directeur 
Hans Teegelbeckers actief de 
belangenbehartiging voor het 
openbaar onderwijs. Dat bete-
kent dat hij de politieke partijen 

steeds voorziet van extra informatie over actuele 
onderwijszaken. In 2017 ging het onder meer over 
de fusietoets en de samenwerkingsschool. Op bei-
de fronten is succes geboekt.

VOS/ABB heeft steeds gepleit voor afschaffing van de 
fusietoets en versoepeling van de regelgeving voor de 
samenwerkingsschool. Dat betekent dat er geregeld 
brieven naar de Tweede Kamer zijn gegaan, maar 
Bloemers heeft ook veel persoonlijk contact met Ka-
merleden. ‘Zij weten mij te vinden. Dat is mooi, want 
hoe beter de Kamer is geïnformeerd, des te beter de 
besluitvorming.’ 

Succes
De inspanningen op de dossiers fusietoets en 
samenwerkingsschool hebben in 2017 tot succes 
geleid. in het regeerakkoord werd aangekondigd dat 
de – vanaf de invoering al omstreden – fusietoets 
voor het primair onderwijs wordt afgeschaft en voor 
het voortgezet onderwijs versoepeld. ‘Daar zijn we 
blij mee, dat geeft lucht aan het veld’, zegt Bloemers. 
‘Nu kunnen schoolbesturen weer fusietrajecten in 
gang zetten om via efficiencyvoordelen scholen en 
schoolkeuzemogelijkheden overeind te houden. De 

fusietoets belemmerde dat en daardoor schoot de 
wetgeving haar doel voorbij. Want het doel was juist: 
de menselijke maat en keuzevrijheid in het onderwijs 
garanderen. in de praktijk kan ook een groter, 
gefuseerd bestuur meer en kleinere basisscholen in 
stand houden. De politiek heeft dat nu erkend en de 
regelgeving aangepast.’

Versoepeling
Medio 2017 besloot de eerste Kamer – net als eer-
der de Tweede Kamer – dat de wetgeving rond de 
samenwerkingsschool versoepeld moest worden. Per 
1 januari 2018 is de Wet vereenvoudiging samenwer-
kingsschool in werking getreden. ‘Dit is van belang 
voor scholen in krimpgebieden, die behoefte hebben 
aan samenwerking tussen denominaties’, vertelt Bloe-
mers. ‘Tot en met 2017 was het niet mogelijk dat een 
samenwerkingsschool onder openbaar bestuur viel. 
VOS/ABB vond dit ongelijke behandeling en heeft er 
altijd voor gepleit dit aan te passen. Die wetswijziging 
is er nu gekomen. een goede ontwikkeling, want nu 
hoeven schoolbesturen geen speciale constructies 
meer te verzinnen. De mogelijkheid tot vorming van 
een samenwerkingsschool via fusie is gelukkig ook 
versoepeld.’

Bestuurlijke fusie
een andere belangrijke wettelijke aanpassing is dat 
bestuurlijke fusies tussen openbaar en bijzonder on-
derwijs nu mogelijk zijn zonder de voorwaarde dat er 
een school mee gered moet worden. Bloemers legt uit: 
‘Dit is in de praktijk vooral van belang voor samenwer-
kingsbesturen die ontstaan doordat een eenpitterbe-
stuur zich graag wil aansluiten bij een groter bestuur. 
Dat kon tot voor kort alleen als die eenpitter op om-
vallen stond. Daar ga je niet op zitten wachten. Beter 

4 .  B e L A N g e N B e H A rT i g i N g  e N  P O L i T i e K 
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is het om zo’n school in goede staat te houden door  
tijdig een bestuurlijke fusie te regelen. en dat kan nu, 
er zijn geen moeizame constructies met personele 
unies meer nodig. Heel fijn dat de Tweede Kamer tot 
dit inzicht is gekomen.’
VOS/ABB organiseerde meteen na de wetswijziging 
een aantal discussiebijeenkomsten om de leden hier-
over te informeren. Zowel vanuit het primair als het 
voortgezet onderwijs was hier veel belangstelling 
voor. 

‘Afschaffing fusietoets geeft lucht’

Bekostiging g/hvo nu structureel

De Eerste Kamer stemde begin 2017 in met een 
wetsvoorstel voor structurele bekostiging van 
godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs 
(g/hvo) in de openbare basisscholen. 

Het initiatiefvoorstel  kwam van de Tweede Kamerle-
den Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (Christen-
Unie) en Michel rog (CDA). De Tweede Kamer was er 
al eerder mee akkoord. 
Wettelijke verankering van de financiering van g/hvo 
geeft de sector meer zekerheid dan een jaarlijkse sub-
sidiepot, die altijd weer ter discussie kan worden ge-
steld. VOS/ABB is verheugd over dit resultaat, omdat 
het vormingsonderwijs een belangrijk onderdeel is van 
de openbare school. De politieke lobby van VOS/ABB 
heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Toekomstbestendig onderwijsaanbod

De wet Toekomstbestendig onderwijsaanbod is in 
2017 aangenomen en per 1 januari 2018 in werking 
getreden. 

Ook dit is een wet waar VOS/ABB actief voor heeft 
gelobbyd, omdat die scholen meer ruimte geeft om au-
tonoom te handelen als het aantal leerlingen afneemt. 
Schoolbesturen kunnen daar nu beter op inspelen, bij-
voorbeeld door een school ‘van kleur te laten verschie-
ten’. Dat betekent dat scholen mogen worden omgezet 
van bijzonder naar openbaar of andersom. Ook is het 
makkelijker om een school binnen de gemeentegren-
zen te verplaatsen. Dit moet regionale samenwerking 
bevorderen. Via een uitgebreide notities op de web-
site www.vosabb.nl zijn de bij VOS/ABB aangesloten 
scholen uitvoerig geïnformeerd over deze en de an-
dere wetswijzigingen in 2017.

Verkiezingen en regeerakkoord

Voor en na de Tweede Kamerverkiezingen en het 
daaropvolgende regeerakkoord heeft VOS/ABB 
zowel haar leden als de politiek actief geïnfor-
meerd over kwesties die het (openbaar) onderwijs 
aangaan. 

ruim voor de landelijke verkiezingen in maart 2017 
formuleerde VOS/ABB zeven speerpunten, met het 
nadrukkelijke verzoek aan de politieke partijen om 
deze op te nemen in hun partijprogramma’s. 
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Deze punten waren:
1. Aanpak van kansenongelijkheid door uit te gaan van 
pluriformiteit
2. Aanpak van krimp over de denominatieve grenzen heen
3. Kinder- en mensenrechten als kapstok voor burger-
schapsvorming
4. Herijking basiselementen voor toereikende onder-
wijsbekostiging
5. Afschaffen van gesubsidieerd religieus leerlingen-
vervoer, omdat dat segregerende werking heeft
6. Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ op 
basis van daadwerkelijk richtingvrije planning
7. Versneld traject voor wetsvoorstel samenwerkingsschool

in het kader van de dienstverlening aan de leden 
maakte VOS/ABB samenvattingen van de onderwijs-
paragrafen uit de verkiezingsprogramma’s van de 
verschillende politieke partijen. Deze stonden op de 
website www.vosabb.nl. Nadat er in oktober een re-
geerakkoord was bereikt, heeft adviseur ronald Bloe-
mers een uitgebreide analyse gemaakt van de onder-
wijsplannen van het nieuwe kabinet. Deze analyse 
werd gepubliceerd op het besloten ledengedeelte van 
de website www.vosabb.nl.

Leden over de lumpsum: te laag

Schoolbesturen zijn blij met de systematiek 
van de lumpsumbekostiging, maar ze vinden 
het lumpsumbudget te laag. Dat bleek uit een 
ledenraadpleging die VOS/ABB in 2017 op 
verzoek van de Tweede Kamer uitvoerde.

De leden van VOS/ABB bleken vooral positief over de 
beleidsvrijheid die ze hebben dankzij de lumpsumbe-
kostiging, waardoor ze het onderwijsgeld kunnen inzet-

ten waar dit het meest nodig is. Dat is belangrijk omdat 
elke school anders is en op deze manier onderwijs op 
maat mogelijk is. Maar de leden benadrukken ook dat 
het totale budget ontoereikend is en dat incidentele in-
vesteringen geen structurele problemen kunnen oplos-
sen. Deze duidelijke boodschap brengt VOS/ABB over 
aan de Onderwijsraad, die deze inbreng betrekt bij een 
advies over de lumpsumfinanciering.

Doorpakken met onderwijs en opvang

VOS/ABB roept de minister van OCW op om de 
wettelijke belemmeringen voor de inrichting van 
integrale kindcentra weg te nemen. ‘Het is echt tijd 
om door te pakken’.

Deze oproep van VOS/ABB volgde in december 2017 
op de mededeling dat het kabinet nog geen reactie 
geeft op het advies van de Taskforce Samenwerking 
onderwijs en kinderopvang. ‘Dat is erg vervelend, 
want scholen en kinderopvangorganisaties willen nú 
verder’, schreef Rozemarijn Boer, beleidsmedewerker 
van VOS/ABB en expert op het gebied van integrale 
kindcentra. 
Ze wees erop dat schoolbesturen die in samenwerking 
met een kinderopvangorganisatie een integraal kind-
centrum starten, tegen veel problemen aanlopen. Zo 
zijn er verschillende arbeidsvoorwaarden voor perso-
neel in opvang en onderwijs, gescheiden geldstromen 
en problemen met de btw. Daardoor gaat er veel tijd en 
geld zitten in het bedenken van bestuurlijke construc-
ties voor de samenwerking. en dat terwijl de Taskforce 
al in maart 2017 kwam met een rapport vol adviezen 
over het wegnemen van deze knelpunten. Het is zeer 
teleurstellend dat in het regeerakkoord van oktober 
2017 niets over dit beleidsthema vermeld staat. 
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5 .  L e D e N V O O r D e e L

Met KiVa pesten tegengaan

Het is wetenschappelijk bewezen dat het anti-pest-
programma KiVa positieve resultaat heeft op scho-
len. Daarom heeft VOS/ABB deze methode in 2017 
opgenomen in het aanbod met ledenvoordeel. 

VOS/ABB-leden krijgen 10 procent korting op de KiVa-
STArTtraining voor schoolteams, en dat scheelt bijna 
400 euro per school. Het is een tweedaagse training 
die al het personeel van een school voorbereidt op het 
werken met KiVa. De training wordt verzorgd door een 
gecertificeerde KiVa-trainer. 

Onderzoek
Het KiVa-programma is in 2007 ontwikkeld door de 
Universiteit van Turku in Finland. KiVa is een Fins 
acroniem voor ‘Fijne school tegen pesten’. In 2011 is 
het programma naar Nederland gehaald en ook hier 
wetenschappelijk onderzocht. Daarbij waren 99 basis-
scholen betrokken: 66 daarvan gingen met KiVa wer-
ken en 33 controlescholen niet. Zo werd wetenschap-
pelijk vastgesteld dat het programma effectief is. Op 
de KiVa-scholen daalde het percentage kinderen dat 
maandelijks gepest werd van 15,6 naar 4,5 procent. 
Op de controlescholen werd ook een daling gecon-
stateerd, maar die was beduidend minder groot. Ook 
interessant: op de KiVa-scholen neemt niet alleen het 
welbevinden van de leerlingen toe, ze presteren ook 
beter.

Enthousiast
een van de scholen die al een paar jaar met Ki-
Va-werkt, werd medio 2017 geïnterviewd door het  
VOS/ABB-magazine Naar School! Het was openbare 
basisschool De Mei in Wormerveer, waar nauwelijks 

nog wordt gepest sinds de KiVa-methode is ingevoerd. 
De school is er enthousiast over. Adjunct-directeur 
Adriënne Frans zegt in het interview: ‘Het is veel meer 
dan een antipestmethode. Het gaat ook over burger-
schapsvorming en sociale ontwikkeling. De leerlingen 
leren niet alleen te kijken naar hun eigen rol in de groep, 
maar ook om zichzelf en elkaar positieve feedback te 
geven. Het gaat bovendien veel verder dan alleen de 
school, dat horen we van de ouders terug.’ 

‘Deze methode gaat ook over  
burgerschap en sociale ontwikkeling’

ICO: van zonnepanelen tot 
kantoorartikelen

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, 
kunnen gebruikmaken van het Inkoop Centrum 
Onderwijs (ICO). 

Dit is een initiatief van alle profielorganisaties voor 
het onderwijs samen. Naast VOS/ABB zijn dat Verus, 
VBS, VgS, LVgS en iSBO. 
Via het iCO kunnen schoolbesturen meedoen aan in-
koopcollectieven voor energie, zonnepanelen, afdruk-
voorzieningen, kantoorartikelen, refurbished hardware 
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en sanitaire producten. Door de grotere volumes van 
een gezamenlijk inkoopcollectief zijn scherpere prijzen 
en goede voorwaarden te bedingen. Het inkoop Cen-
trum Onderwijs biedt als grootste inkoopcollectief van 
het primair en voortgezet onderwijs in Nederland ook 
hulp en begeleiding bij de aanbestedingen en inkoop-
advies. 

Cyberverzekering: een must

De cyberzekering is nieuw in het pakket van verze-
keringen, dat VOS/ABB met korting aan de leden 
kan aanbieden dankzij de samenwerking met Aon. 
Een cyberverzekering is anno 2017 een must voor 
scholen. 

Het risico van een cyberaanval groeit en ook scholen 
kunnen getroffen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om een aanval met gijzelsoftware (ransomware), 
waarmee criminelen het digitale systeem van een 
organisatie op slot kunnen zetten. Daarna vragen ze 
grote bedragen in ontraceerbare bitcoins om de sys-
temen weer bruikbaar te maken. in 2017 zijn enkele 
grote cyberaanvallen geweest die wereldwijd talloze 
computersystemen platlegden. Dergelijke inbraken op 

iCT-systemen kunnen leiden tot verlies van (persoons)
gegevens. Datalekken moeten gemeld worden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, die boetes kan geven 
die in de tonnen lopen.
De cyberverzekering biedt niet alleen uitgebreide dek-
king tegen dergelijke boetes en claims, de verzekeraar 
ondersteunt ook bij het voorkomen van cybercrime. 
De Aon Cyberverzekering biedt 24 uur per dag eerste 
hulp.   

Overzicht ledenvoordeel

inkoop Centrum Onderwijs (energie, kantoorartike- • 
 len, refurbished hardware, sanitaire producten,  
 printers)

Aanbestedingen• 
Contractbeheer• 
Crisiscommunicatie• 
goedemorgen! (breng de wereld in de klas!)• 
integraal vastgoedbeheer• 
KiVa-monitor (sociale veiligheid)• 
KiVa-training (antipestmethode)• 
Kwink (sociaal emotioneel leren)• 
Leergang Zelfbewust Leiderschap• 
Loonschade verhalen• 
Personeelsadvertenties• 
Taaltraining Onze Taal• 
Verzekering samenwerkingsverband• 
VOS/ABB Verzekeringen (brand, aansprakelijk- • 

 heid, cyberrisico’s, zorg)

Alle informatie over het ledenvoordeel voor scholen is 
te vinden op www.vosabb.nl/ledenvoordeel.



26

Dit biedt VOS/ABB haar leden

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 en contactgroepen 
 Financieel Management, Personeel & Organisatie,  
 integrale Kindcentra en governance
• 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 lokale, regionale en landelijke politiek.

Voordeligste belangenbehartiger 

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

in de algemene ledenvergadering in 2017 is de  
contributie gehandhaafd op 2,60 euro per leerling per 
jaar. Met dit tarief is VOS/ABB nog steeds veruit de 
goedkoopste profielorganisatie. Het tarief geldt voor 
alle aangesloten openbare scholen.
Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor 
schoolbesturen in het openbaar en/of algemeen toe-
gankelijk onderwijs. 

Bijzonder lidmaatschap voor instellingen
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 schoolbestuur-
lijke taken op afstand hebben gezet en administratie-
kantoren. Deze instellingen kunnen voor een speciaal 
tarief lid worden, maar zij krijgen geen stemrecht. Voor 
samenwerkingsverbanden en gemeenten geldt een 
vast bedrag per jaar.

6 .  L i D M A AT S C H A P
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6 .  L i D M A AT S C H A P 7 .  F i N A N C i ë L e  V e r A N T W O O r D i N g

In de financiële verantwoording over 2016 hebben we 
kort aangehaakt op de discussie over de vraag of de 
bekostiging van het funderend onderwijs toereikend is. 
We hebben toen gesteld dat met name het groeiende 
lerarentekort, de hoge werkdruk en de almaar stij-
gende exploitatiekosten niet alleen de boel op scherp 
zetten voor schoolbesturen maar feitelijk een uitdaging 
vormen voor alle stakeholders in het onderwijs. er zou 
meer moeten worden geïnvesteerd in het onderwijs.
Het bovenstaande heeft in het verslagjaar 2017 zeker 
de revue gepasseerd. er is door de overheid extra geld 
vrijgemaakt. De vraag of de huidige bekostiging toerei-
kend is, kan niet op eenvoudige wijze worden beant-
woord. Er blijven tal van (financiële) uitdagingen.
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 komende 
herverdeling van middelen voor het onderwijsachter-
standenbeleid is voor VOS/ABB een belangrijk punt. 
Dat geldt ook voor de continuïteit en het structurele 
karakter van de lumpsumbekostiging.

VOS/ABB signaleert dat bijstelling van de bekostiging 
vaak achteraf geschiedt. Prijsbijstellingen achteraf (of 
het ontbreken daarvan) vergroten voor schoolbesturen 
onzekerheid. Het aanhouden van reserves is in dat 
perspectief logisch. Van schoolbesturen wordt immers 
verwacht dat zij eventuele toekomstige (financiële) te-
genvallers zelf kunnen opvangen.

VOS/ABB is verheugd u te kunnen melden dat over 
het verslagjaar 2017 de exploitatierekening een beter 
en vertrouwder beeld geeft dan in 2016. in het verslag-
jaar 2016 moesten we enkele financiële tegenvallers 
met onze reserves opvangen. Vanuit 2017 kunnen we 

een gering bedrag toevoegen aan onze instandhou-
dingsreserve. graag leggen wij hierover rekening en 
verantwoording aan u af.

in het verslagjaar 2016 was sprake van een negatief 
exploitatiesaldo van € 200.815. Dat was te wijten was 
aan incidentele en bijzondere omstandigheden. Over 
het verslagjaar 2017 is er een positief exploitatiesaldo 
van € 52.508. een bedrag van € 20.629 is verwerkt in 
2017, maar kan worden toegerekend aan een correc-
tie over 2016. Aan het verslagjaar 2017 valt derhalve 
€ 31.879 toe te rekenen. 
in deze verantwoording stelt het VOS/ABB-bestuur 
aan de algemene ledenvergadering voor om een be-
stemmingsreserve voor een bedrag van € 20.000 te 
vormen voor het jubileumjaar 2018 en het restant toe 
te voegen aan de instandhoudingsreserve. Vooruitlo-
pend op dit besluit zijn deze bedragen op deze wijze in 
de jaarrekening 2017 verwerkt en toegelicht.
Net als in het financieel jaarverslag 2016, is er ook nu 
een separate vergelijking met de begroting opgeno-
men. 
De toegevoegde jaarstukken 2017 (balans/exploitatie-
rekening en de toelichting daarop, inclusief de contro-
leverklaring van de accountant) geven een verklaring 
voor de verschillen tussen de cijfers over 2016 en 
2017. Op deze plek leggen we verantwoording af over 
de verschillen tussen de onderdelen van de vastge-
stelde begroting voor 2017 en de realisatie over 2017. 



28

Toelichting

Baten
De totale baten zijn in 2017 ruim € 42.000 hoger dan 
begroot. Op onderdelen zijn er enkele verschillen. 
Het licht achterblijven van de contributie-inkomsten 
houdt mede verband met het tijdstip van opstellen van 

de begroting (juli/augustus 2016) 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, en dan specifiek bij onze leden, 
doorwerkt in de contributie-inkomsten. Dit effect was 
iets positiever ingeschat. Ook zijn de gemeentelid-
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maatschappen licht achtergebleven op de begroting.
De dienstverlening bestaat uit cursussen en opleidin-
gen en dienstverlening op basis van subsidies. De 
laatste was in 2017 nihil, waardoor dit onderdeel op de 
begroting is achtergebleven.
De (contract)dienstverlening heeft dat tekort volledig 
gecompenseerd door middel van een hoog volume. 
Schoolbesturen maken graag gebruik van onze addi-
tionele dienstverlening als aanvulling op het lidmaat-
schap. inzet van het nieuw geworven personeel heeft 
hier in positieve zin aan bijgedragen. Schoolbesturen 
maken ook graag gebruik van onze advertentiemo-
gelijkheden in ons magazine Naar School!, op onze 
website www.vosabb.nl en in onze wekelijkse e-mail-
nieuwsbrieven. Deze inkomsten zijn onder andere on-
dergebracht in de rubriek ‘overige opbrengsten’. 

Lasten
De totale lasten zijn in 2017 ruim € 12.000 hoger dan 
begroot (€ 1.783.983 min € 1.771.722). er zijn enkele 
plussen en minnen die we graag toelichten. 

Personeelskosten en overige 
personeelskosten:
De personeelskosten liggen circa € 3.000 onder de 
begroting, de overige personeelskosten circa € 6.600 
daarboven. gelet op de omvang van de totale perso-
neelskosten kan dit als ‘volgens begroting’ worden ge-
typeerd. Bij aanvang van 2017 moest een aantal vaca-
tures worden ingevuld, waarin mede vanuit kwalitatief 
oogpunt snel kon worden voorzien. 

Reis- en verblijfkosten:
Bij deze kosten is sprake van een geringe onderschrij-
ding van € 7.000. VOS/ABB probeert de afspraken 
met leden zo efficiënt mogelijk in te richten door middel 

van combinaties van afspraken. Desalniettemin houdt 
VOS/ABB vast aan het beleid om in alle regio’s van 
Nederland aanwezig te zijn in de vorm van netwerken, 
bijeenkomsten en ledenbezoeken.

Inkoop diensten:
Dit betreft ingekochte diensten die verband houden 
met contractdienstverlening. Na de overschrijding in 
2016 was rekening gehouden met een inkooppercen-
tage van circa 60%. in werkelijkheid zijn we uitgeko-
men op circa 47%. Dit houdt mede verband met de 
goede en snelle inzet van nieuw personeel. Overigens 
is in deze rubriek vanuit 2016 een positieve correctie 
opgenomen voor een bedrag van € 12.555.

Huisvesting:
Deze rubriek was begroot voor € 115.000 en is uitge-
komen op € 102.300. Hierin is een correctievoordeel 
vanuit 2016 verwerkt van circa €7.000. Per saldo is 
sprake van een voordeel van circa € 5.700. Dit is toe 
te rekenen aan een voordelig schoonmaakcontract en 
een ander schoonmaakschema.  

Voorlichting:
Bij het opstellen van de begroting 2017 voor de ru-
briek ‘Voorlichting’ is rekening gehouden met een 
bijdrage van circa € 40.000 uit de bestemmingsre-
serve ‘School!Week’. De overschrijding is echter ruim  
€ 60.000. Het verschil is te verklaren door de uitgaven 
voor het landelijke congres ‘100 jaar onderwijspacifi-
catie’, dat VOS/ABB in samenwerking met de andere  
profielorganisaties in 2017 heeft georganiseerd. Ook 
zijn in deze rubriek de uitgaven van € 6.000 opgeno-
men voor de bijeenkomst ‘De staat van het openbaar 
onderwijs’. Beide bijeenkomsten waren niet in de be-
groting opgenomen. De reguliere kosten van deze ru-



30

briek zijn de kosten voor het VOS/ABB-magazine Naar 
School! en diverse voorlichtingsactiviteiten en -bijeen-
komsten. De overschrijding van deze rubriek wordt 
binnen de begroting opgevangen, zonder bijdrage uit 
de bestemmingsreserve. 

Overige kosten:
De overige kosten bestaan uit de accountantskosten, 
verzekeringen, salarisadministratie en enkele overige 
uitgaven. Deze kosten zijn ruim onder de begroting 
gebleven door spaarzaam beleid. een belangrijk deel 
van de onderschrijding is het gevolg van een herbe-
rekening van de btw ultimo boekjaar 2017 van ruim  
€ 14.000 negatief. Deze post is niet accuraat te be-
groten.

Kengetallen:
in het funderend onderwijs wordt in de verantwoor-

dingen en jaarverslagen gebruikgemaakt van kenge-
tallen. Dit zijn verhoudingsgetallen over de financiële 
weerbaarheid van organisaties, nu en in de toekomst. 
Voor het onderwijs gebruikelijke kengetallen zijn ren-
tabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, weerstandsvermogen, 
huisvestingsratio en personeelslastenratio. De rentabi-
liteit zegt iets over het resultaat van het verslagjaar. De 
solvabiliteit geeft aan of de organisatie op de langere 
termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Liquiditeit 
is feitelijk een ander woord voor kasgeld, inclusief kor-
tetermijnvorderingen. Het weerstandsvermogen geeft 
aan in hoeverre de organisatie beschikt over een finan-
ciële buffer voor de langere termijn. De huisvestings- 
en personeelskostenratio zijn verhoudingsgetallen met 
betrekking tot het aandeel ten opzichte van de totale 
lasten.
Voor het financieel inzicht vermelden we onderstaande 
tabel:
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Uiteraard kan er niet een-op-een een vergelij-
king worden gemaakt tussen schoolbesturen en 
VOS/ABB Schoolbesturen werken met publieke 
middelen, VOS/ABB verricht diensten op basis van  
contributies. Feitelijk zijn dit indirecte publieke midde-
len. Schoolbesturen verkrijgen hun inkomsten op ba-
sis van het aantal leerlingen, terwijl VOS/ABB bestaat 
op basis van lidmaatschapsbijdragen. Met betrekking 
tot de kengetallen geeft het weerstandsvermogen 

een wellicht onvergelijkbare uitkomst, doordat het bij  
VOS/ABB wordt berekend op basis van het eigen ver-
mogen gedeeld door de contributie-inkomsten (en niet 
zoals bij scholen gedeeld door de rijksbijdrage). 
VOS/ABB durft echter op basis van het overzicht te 
stellen dat er binnen de vereniging sprake is van een 
gezonde financiële huishouding met voldoende conti-
nuïteit. 
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Begroting
in de algemene ledenvergadering van woensdag 29 
november 2017 is de meerjarenbegroting 2018-2022

gepresenteerd, met daarin voor het huidige verslag-
jaar 2018 een licht positief resultaat van €8.000. Zie 
onderstaand overzicht.
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Met opzet vermelden wij op deze plek de voor 2018 
en latere jaren vastgestelde begroting, omdat de af-
zonderlijke posten nadere informatie geven over de 
realisatie in het verslagjaar 2017. Vanuit de algemene 
ledenvergadering in 2017 heeft VOS/ABB de opdracht 
meegekregen om met name voor de periode vanaf 
2020 zorg te dragen voor een toekomstbestendige 
vereniging en te komen met voorstellen ter dekking 
van de begrote lasten. Te denken valt aan wijzigingen 
binnen het onderdeel contributie en ontwikkeling en 
aanpassing van verdienmodellen. 

Bestemming
Door de directie wordt, met goedkeuring van het be-
stuur, aan de algemene ledenvergadering voorgesteld 
het positieve exploitatiesaldo 2017 ad € 52.508 voor 
€ 20.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
voor het jubileumjaar van VOS/ABB en voor € 32.508 
toe te voegen aan de algemene instandhoudingsreser-
ve. Vooruitlopend op instemming is de balans gepre-
senteerd na bestemming van het exploitatiesaldo.
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Relatienaam Contactpersoon: 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 Terschelling WEST-TERSCHELLING
B en W van Veenendaal, bestuur Rembrandt College VEENENDAAL
B en W van Vlieland VLIELAND
B en W van Westerwolde - O2SV SELLINGEN
BasisBuren BUREN
Bcie OBS Mesch - Eijsden-Margraten MESCH-EIJSDEN
Bcie Openbaar Basisonderwijs Ameland BALLUM
bestuur Onderwijscentrum Leijpark TILBURG
Bestuurscommissie Master Frankeskoalle EARNWALD
Bijeen! - Stg OPO Hoogeveen HOOGEVEEN
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 KAPELLE
Futura College, bestuur (Stg Interconf. PrO) WOERDEN
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 (OSZG) 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
Quadraten (vh Westerwijs & Penta Primair) GROOTEGAST
Reflexis OBO (Paraat scholen) ULFT
Regionaal OVO Kampen-Dronten KAMPEN
Renn4 GRONINGEN
ROOBOL BUITENPOST
SAAM (vh stg OOG) VEGHEL
Samenwerkingsstichting voor VO Uden UDEN
Scholengroep Holland - Stichting voor OPO NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Scholengroep OPRON VEENDAM
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Relatienaam Plaats
Gemeente Amsterdam AMSTERDAM
Gemeente Apeldoorn APELDOORN
Gemeente Gooise Meren BUSSUM
Gemeente Delft DELFT
B en W van Den Helder DEN HELDER
B en W van Aa en Hunze GIETEN
Gemeente Haarlem HAARLEM
Gemeente Heerenveen HEERENVEEN
SO De Wolden Hoogeveen HOOGEVEEN
B en W van Lochem LOCHEM
Gemeente Westland - afd. SAM/BB MONSTER
B en W van Neder-Betuwe OPHEUSDEN
B en W van Oud-Beijerland OUD BEIJERLAND
B en W van de gemeente Peel en Maas PANNINGEN
B en W van Venlo VENLO
B en W van Vlissingen VLISSINGEN
B en W van Woudrichem WOUDRICHEM
Gemeente Zandvoort ZANDVOORT

Relatienaam Plaats
Gemeente Amsterdam AMSTERDAM
Gemeente Apeldoorn APELDOORN
Gemeente Gooise Meren BUSSUM
Gemeente Delft DELFT
B en W van Den Helder DEN HELDER
B en W van Aa en Hunze GIETEN
Gemeente Haarlem HAARLEM
Gemeente Heerenveen HEERENVEEN
SO De Wolden Hoogeveen HOOGEVEEN
B en W van Lochem LOCHEM
Gemeente Westland - afd. SAM/BB MONSTER
B en W van Neder-Betuwe OPHEUSDEN
B en W van Oud-Beijerland OUD BEIJERLAND
B en W van de gemeente Peel en Maas PANNINGEN
B en W van Venlo VENLO
B en W van Vlissingen VLISSINGEN
B en W van Woudrichem WOUDRICHEM
Gemeente Zandvoort ZANDVOORT

Relatienaam Contactpersoon: 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 Terschelling WEST-TERSCHELLING
B en W van Veenendaal, bestuur Rembrandt College VEENENDAAL
B en W van Vlieland VLIELAND
B en W van Westerwolde - O2SV SELLINGEN
BasisBuren BUREN
Bcie OBS Mesch - Eijsden-Margraten MESCH-EIJSDEN
Bcie Openbaar Basisonderwijs Ameland BALLUM
bestuur Onderwijscentrum Leijpark TILBURG
Bestuurscommissie Master Frankeskoalle EARNWALD
Bijeen! - Stg OPO Hoogeveen HOOGEVEEN
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 KAPELLE
Futura College, bestuur (Stg Interconf. PrO) WOERDEN
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 (OSZG) 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
Quadraten (vh Westerwijs & Penta Primair) GROOTEGAST
Reflexis OBO (Paraat scholen) ULFT
Regionaal OVO Kampen-Dronten KAMPEN
Renn4 GRONINGEN
ROOBOL BUITENPOST
SAAM (vh stg OOG) VEGHEL
Samenwerkingsstichting voor VO Uden UDEN
Scholengroep Holland - Stichting voor OPO NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Scholengroep OPRON VEENDAM
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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 (OSZG) 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
Quadraten (vh Westerwijs & Penta Primair) GROOTEGAST
Reflexis OBO (Paraat scholen) ULFT
Regionaal OVO Kampen-Dronten KAMPEN
Renn4 GRONINGEN
ROOBOL BUITENPOST
SAAM (vh stg OOG) VEGHEL
Samenwerkingsstichting voor VO Uden UDEN
Scholengroep Holland - Stichting voor OPO NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Scholengroep OPRON VEENDAM
Scholengroep Veluwezoom, Stichting voor OPO RHEDEN
Schoolbestuur Lauwers & Eems WARFFUM
SOVOR, Jan Tinbergen College ROOSENDAAL
Spilbasisscholen - OBO Dronten DRONTEN
SSVO Noordoostpolder en Lemsterland EMMELOORD
Stg Alg.Toeg. Onderwijs 3-Stromenland (ATOS) Bemmel
Stg Alg.Toegankelijk Onderwijs 's Hertogenbosch 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 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 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 OPSO (openbaar PO & SO Purmerend) PURMEREND
Stg Orthopedagogisch Inst. Deventer e.o DEVENTER
Stg OVO Coevorden e.o. - De Nieuwe Veste COEVORDEN
Stg OVO Delft - Grotius College DELFT
Stg OVO Hoogeveen - RSG Wolfsbos HOOGEVEEN
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 ABBENBROEK
Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande SCHIERMONNIKOOG
Stg Scholengroep Pontes GOES
Stg SPOM, samenwerkingsbestuur PO Maas&Waal DRUTEN
Stg Stedelijk VO Zoetermeer ZOETERMEER
Stg Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding ROERMOND
Stg VO Noord- en Midden-Drenthe ASSEN
Stg voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht DORDRECHT
Stg voor Openbaar Onderwijs Marenland APPINGEDAM
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 Albero GOES
Stichting Altra AMSTERDAM
Stichting Anna van Rijn College NIEUWEGEIN
Stichting AURO (Aalsmeer,Uithoorn,De Ronde Venen) Mijdrecht
Stichting BLICK op onderwijs CAPELLE A/D IJSSEL
Stichting Carmelcollege HENGELO
Stichting Comprix WOLVEGA
Stichting De Amsterdamse Mavo & Havo AMSTERDAM
Stichting De Blauwe Loper HEERHUGOWAARD
Stichting De Korenburg WINTERSWIJK
Stichting De Mare RAALTE
Stichting De Sprong MAARSBERGEN
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 Jan Ligthartschool HOOGEZAND
Stichting Johan de Witt-gymnasium DORDRECHT
Stichting Keender HAAKSBERGEN
Stichting kom Leren MAASTRICHT
Stichting Liemers Novum ZEVENAAR
Stichting Media College Amsterdam AMSTERDAM
Stichting Meerkring, OPO Amersfoort AMERSFOORT
Stichting Morgenwijzer (vh SOPORA en SKBA) ALPHEN AAN DEN RIJN
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Scholengroep Veluwezoom, Stichting voor OPO RHEDEN
Schoolbestuur Lauwers & Eems WARFFUM
SOVOR, Jan Tinbergen College ROOSENDAAL
Spilbasisscholen - OBO Dronten DRONTEN
SSVO Noordoostpolder en Lemsterland EMMELOORD
Stg Alg.Toeg. Onderwijs 3-Stromenland (ATOS) Bemmel
Stg Alg.Toegankelijk Onderwijs 's Hertogenbosch 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 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 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 OPSO (openbaar PO & SO Purmerend) PURMEREND
Stg Orthopedagogisch Inst. Deventer e.o DEVENTER
Stg OVO Coevorden e.o. - De Nieuwe Veste COEVORDEN
Stg OVO Delft - Grotius College DELFT
Stg OVO Hoogeveen - RSG Wolfsbos HOOGEVEEN
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 ABBENBROEK
Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande SCHIERMONNIKOOG
Stg Scholengroep Pontes GOES
Stg SPOM, samenwerkingsbestuur PO Maas&Waal DRUTEN
Stg Stedelijk VO Zoetermeer ZOETERMEER
Stg Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding ROERMOND
Stg VO Noord- en Midden-Drenthe ASSEN
Stg voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht DORDRECHT
Stg voor Openbaar Onderwijs Marenland APPINGEDAM
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 Albero GOES
Stichting Altra AMSTERDAM
Stichting Anna van Rijn College NIEUWEGEIN
Stichting AURO (Aalsmeer,Uithoorn,De Ronde Venen) Mijdrecht
Stichting BLICK op onderwijs CAPELLE A/D IJSSEL
Stichting Carmelcollege HENGELO
Stichting Comprix WOLVEGA
Stichting De Amsterdamse Mavo & Havo AMSTERDAM
Stichting De Blauwe Loper HEERHUGOWAARD
Stichting De Korenburg WINTERSWIJK
Stichting De Mare RAALTE
Stichting De Sprong MAARSBERGEN
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 Jan Ligthartschool HOOGEZAND
Stichting Johan de Witt-gymnasium DORDRECHT
Stichting Keender HAAKSBERGEN
Stichting kom Leren MAASTRICHT
Stichting Liemers Novum ZEVENAAR
Stichting Media College Amsterdam AMSTERDAM
Stichting Meerkring, OPO Amersfoort AMERSFOORT
Stichting Morgenwijzer (vh SOPORA en SKBA) ALPHEN AAN DEN RIJN
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Stichting OBO Duin- en Bollenstreek (OBODB) NOORDWIJK
Stichting OBS De Regenboog BREUKELEN
Stichting Oeverwal DRUTEN
Stichting Onderwijs Centrum Almelo ALMELO
Stichting Onderwijs Primair STOLWIJK
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 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 Slochteren (OPOS) SLOCHTEREN
Stichting OPO Winterswijk WINTERSWIJK
Stichting OPO Zuid-Kennemerland AERDENHOUT
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 Trigoon (vh Leerzaam) HOORN
Stichting Ultiem HOOGEZAND
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 VOORSCHOTEN
Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad LELYSTAD
Stichting Wolderwijs RUINERWOLD
Stichting Zaan Primair ZAANDAM
STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum HILVERSUM
STROOMM Stg Reg. Openbaar Ond. Maas en Meierij KERKDRIEL
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam AMSTERDAM
Wereldkidz - Stg OPO Rijn- en Heuvelland ZEIST
Wijzer in Opvang en Onderwijs SCHIEDAM
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Wijzer in Opvang en Onderwijs SCHIEDAM
Stichting Prokind Scholengroep ABBENBROEK
Stichting Promes MEPPEL
Stichting PROO Noord Veluwe HARDERWIJK
Stichting Purmerendse SG PURMEREND
Stichting Regionaal Openbaar BO Surplus ANNA PAULOWNA
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 ANNA PAULOWNA
Stichting Signum ROSMALEN
Stichting Singelland - OVO DRACHTEN
Stichting SKOPOS SCHIJNDEL
Stichting SOM - Samen Onderwijs Maken BERGEN OP ZOOM
Stichting OPO-R (Rivierenland) TIEL
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) VENRAY
Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) ZUNDERT
Stichting PRIMO Schiedam Schiedam
Stichting Prisma PANNINGEN
Stichting Pro College Regio Nijmegen NIJMEGEN
Stichting Prodas ASTEN



57

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 Trigoon (vh Leerzaam) HOORN
Stichting Ultiem HOOGEZAND
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 VOORSCHOTEN
Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad LELYSTAD
Stichting Wolderwijs RUINERWOLD
Stichting Zaan Primair ZAANDAM
STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum HILVERSUM
STROOMM Stg Reg. Openbaar Ond. Maas en Meierij KERKDRIEL
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam AMSTERDAM
Wereldkidz - Stg OPO Rijn- en Heuvelland ZEIST
Wijzer in Opvang en Onderwijs SCHIEDAM
Stichting Prokind Scholengroep ABBENBROEK
Stichting Promes MEPPEL
Stichting PROO Noord Veluwe HARDERWIJK
Stichting Purmerendse SG PURMEREND
Stichting Regionaal Openbaar BO Surplus ANNA PAULOWNA
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 ANNA PAULOWNA
Stichting Signum ROSMALEN
Stichting Singelland - OVO DRACHTEN
Stichting SKOPOS SCHIJNDEL
Stichting SOM - Samen Onderwijs Maken BERGEN OP ZOOM
Stichting OPO-R (Rivierenland) TIEL
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) VENRAY
Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) ZUNDERT
Stichting PRIMO Schiedam Schiedam
Stichting Prisma PANNINGEN
Stichting Pro College Regio Nijmegen NIJMEGEN
Stichting Prodas ASTEN

Colofon
jaarverslag 2017 VOS/ABB
Uitgave: 
Vereniging VOS/ABB
Houttuinlaan 8
3447 gM Woerden
Tel: 0348-405200
e-mail: welkom@vosabb.nl
Website: www.vosabb.nl
Twitter: @VOSABB

redactie: Lucy Beker, Beker Tekst & redactie
eindredactie: Martin van den Bogaerdt
Fotografie: Martin van den Bogaerdt e.a.
Vormgeving: Adantes, Schiedam
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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 
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