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Het 20-jarig bestaan van VOS/ABB is in 2018 
op verschillende manieren gevierd. Er is een  
jubileumvideo gemaakt, alle leden ontvingen een 
speciaal samengestelde jubileumbrochure én in 
november was er na de algemene ledenvergade-
ring een drukbezocht en feestelijk evenement in 
het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Veel leden, relaties, (oud)medewerkers en enkele 
Tweede Kamerleden kwamen VOS/ABB feliciteren. 
Onderwijsminister Slob ‘brak in’ met een videobood-
schap. 

De bezoekers deden daarna mee aan een lagerhuis-
debat met een aantal pittige stellingen over het on-
derwijs van nu. Elke stelling werd ingeleid door een 
prominente voor- en tegenstander. Een afvaardiging 
van scholieren, leerlingen van het openbare Minkema 
College in Woerden, liet ook van zich horen. Duidelijk 
werd dat de bezoekers verschillende meningen had-
den. Daardoor ontstonden interessante discussies. 
Dat past bij het openbaar onderwijs!
Na het debat was er een feestelijk buffet met livemu-
ziek
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VOS/ABB is de landelijke vereniging voor bestuur, 
management en medezeggenschap in het open-
baar en algemeen toegankelijk onderwijs. De mis-
sie van de vereniging is: goed onderwijs voor álle 
kinderen. Het Koersplan 2017-2020 met als motto 
‘VOS/ABB beweegt onderwijs’ is de leidraad om 
dat doel te bereiken.

Bij de vereniging waren in het verslagjaar 261 school-
besturen in het openbaar en algemeen toegankelijk 
primair en voortgezet onderwijs aangesloten met in 
totaal 1821 scholen en ruim 525.000 leerlingen. On-
danks demografische krimp bleef het aantal leerlingen 
bij de aangesloten schoolbesturen in 2018 ongeveer 
gelijk.

Bestuur en management van de aangesloten scholen 
kunnen bij VOS/ABB terecht voor ondersteuning op het 
gebied van identiteitsgebonden vraagstukken, maar 
ook met vragen over bestuurlijke, onderwijskundige en 
juridische zaken, financiën, ICT en onderwijshuisves-
ting. Daarnaast behartigt VOS/ABB bij de politiek de 
belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs in het algemeen en die van de leden in het 
bijzonder.

VOS/ABB beweegt onderwijs!

In het Koersplan 2017-2020 met als motto ‘VOS/ABB 
beweegt onderwijs!’ staat wat de ambities van de 
vereniging zijn.  Die betreffen de versterking van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, met als 
ultieme streven concept School!. Dit concept houdt in 
dat het onderwijs in de toekomst geen denominaties 
meer kent. Er zijn dan ‘scholen’ die voor alle kinderen 
toegankelijk zijn. Vanuit deze visie bepleit VOS/ABB 
een herziening van het duale bestel zoals dat in artikel 

23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs is 
geregeld.

Samenwerking versterken 

Samenwerken volgens het harmoniemodel is het 
uitgangspunt voor VOS/ABB. Op elk vlak: binnen 
de school, tussen bestuur en management, tussen 
bestuur en medezeggenschapsraad, tussen ou-
ders en leerkracht, tussen scholen en opvangor-
ganisaties, maar ook tussen verschillende onder-
wijsorganisaties. Want samen bereik je meer dan 
alleen.

VOS/ABB heeft daarom om te beginnen geïnvesteerd 
in versterking van de relatie met de Vereniging Open-
baar Onderwijs (VOO). Dit betreft nadrukkelijk samen-
werking op inhoud, met aandacht voor de identiteit en 
kernwaarden van het openbaar onderwijs en de jaar-
lijkse campagne School!Week. in januari 2018 is daar-
toe een convenant ondertekend. 

Ook heeft VOS/ABB in 2018 samen met de overige 
profielorganisaties en de funderende raden stappen 
gezet om vanuit maatschappelijke thema’s samenwer-
king te versterken. Hoofdthema’s waren: kansen(on)
gelijkheid, het lerarentekort en regionale samenwer-
king. Het belang van deze samenwerking is groot. Sa-
men krijgen we immers zaken beter in beweging. Met 
name in het voortgezet onderwijs zal de noodzaak tot 
samenwerking groter worden, tegen de achtergrond 
van toenemende krimp. 

Samenwerking blijkt lang niet altijd eenvoudig, omdat 
verschillende partijen verschillende belangen kunnen 
hebben. VOS/ABB hanteert zoveel mogelijk het har-
moniemodel. Dit betekent dat er altijd wordt gewerkt 

1 .  O p  k o e r s
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vanuit het hogere belang: goed onderwijs aan alle 
kinderen. Vanuit verscheidene perspectieven probeert 
VOS/ABB te streven naar harmonie, zowel verticaal 
in de organisatie als horizontaal in samenwerking met 
externe partijen. Daar waar harmonie niet mogelijk is, 
staat VOS/ABB altijd aan de kant van het schoolbe-
stuur. 
Het harmoniemodel sluit nadrukkelijk niet uit dat  
VOS/ABB zich kritisch opstelt richting politiek en ge-
sprekpartners. Dat was zo in 2018 en dat zal zo blij-
ven. 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 professionalisering van het openbaar funde-
rend onderwijs. Dit zijn de drie pijlers

• Identiteit en imago
Advies en ondersteuning van schoolbesturen bij de 
versterking van de identiteit en het imago van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 
• Ondersteuning bestuur en management
Advies en dienstverlening aan bestuursbureaus en 
medezeggenschapsraden in het openbaar en alge-
meen toegankelijk funderend onderwijs, maar ook aan 
gemeenten en samenwerkingsverbanden voor pas-
send onderwijs.
• Belangenbehartiging in de politiek
Continue informatievoorziening aan politieke partijen 
en belangenbehartiging op landelijk, regionaal en lo-
kaal niveau voor het openbaar en algemeen toegan-
kelijk funderend onderwijs.  

Meer over de concrete invulling van het werk binnen 
deze drie pijlers in de hoofdstukken 2, 3 en 4.

Inclusiever onderwijs

Een aantal organisaties streeft naar inclusie-
ver onderwijs in Nederland, waarbinnen elk kind 
welkom is. VOS/ABB ondersteunt de samenwer-
kende partijen, zoals het Nederlands Jeugdinsti-
tuut (NJi), het Nederlands Centrum Onderwijs & 
Jeugdzorg (NCOJ) en Defence for Children

Onderwijs en opvang

Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties 
die willen samenwerken, kunnen rekenen op 
steun van VOS/ABB. 

Deze samenwerking is lastig officieel vorm te ge-
ven, omdat wet- en regelgeving voor onderwijs en 
opvang niet op elkaar aansluiten. We onderzoe-
ken welke vorm het beste past bij de situatie en 
voeren gesprekken met gemeenten, schooldirec-
teuren en kinderopvangbestuurders

Medezeggenschap

Na een aantal geslaagde pilotbijeenkomsten 
waarin we hebben samengewerkt met de 
Stichting Onderwijsgeschillen, is besloten 
deze samenwerking te bestendigen.

Met de Stichting Onderwijsgeschillen 
organiseren we scholing, training en 
governancebijeenkomsten over de relatie 
zeggenschap-medezeggenschap. Deze 
bijeenkomsten zijn gericht op bestuurders en 
toezichthouders.
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Sandra Beuving,  
voorzitter college van be-
stuur Stichting Openbaar 
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Rudi Meulenbroek, 
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bestuur Stichting Open-
baar Onderwijs Land  
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Ron den Hartog, 
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de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
Gouda
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Drachten (voortgezet 
onderwijs)
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Expert in vormgeven van identiteit

Het concreet vormgeven van de openbare identi-
teit is en blijft een speerpunt van VOS/ABB. Senior 
beleidsmedewerker Tamar Kopmels is een van 
onze experts op dit vlak. ‘Bij scholen die hiermee 
aan de slag gaan, zie je een denkproces ontstaan 
over opvoeding en de waarden die ouders en team 
belangrijk vinden. Dat geeft zoveel meerwaarde.’ 

Er bestaat niet zoiets als een kant-en-klare methode of 
werkwijze voor identiteitsontwikkeling binnen scholen, 
benadrukt Kopmels. ‘Het gaat om een goede invulling 
van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschaps-
onderwijs. Daarvoor is maatwerk nodig, omdat elke 
school anders is. De vraag is altijd: wat werkt op déze 
school?’
In 2018 heeft ze een aantal van dergelijke processen 
succesvol begeleid, onder meer bij scholenfusies, 
maar ook op openbare scholen die meer werk willen 
maken van de persoonlijke vorming van leerlingen of 
die meer aandacht willen voor zingeving of burger-
schapslessen. Zo’n traject helpt scholen om tot een 
concrete en zinvolle invulling van de openbare iden-
titeit te komen.

Breed beginnen
Tamar Kopmels begint breed. ‘Ik start altijd met de 
vraag: waar willen jullie als team én ouders dat jullie 
school voor staat? Wat willen jullie aan kinderen mee-
geven, hoe wil je ze voorbereiden op de wereld? Als 
we daarover een ouderavond organiseren, blijkt dat 
ook bij fusiescholen van verschillende denominaties 
beide ‘bloedgroepen’ elkaar best kunnen vinden. Uit-
eindelijk willen alle ouders dat hun kinderen respectvol 
opgroeien, met een open blik naar de wereld kijken en 
zelfvertrouwen ontwikkelen. Als je het over die basis 

2 .   i D E N T i T E i T 

Tamar Kopmels: ‘Identiteit en levensbeschouwing op 
school heel belangrijk’
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eens bent, lukt het meestal ook om samen een  breed-
gedragen visie op opvoeding te ontwikkelen. Vervol-
gens kun je vanuit die verbinding vaststellen hoe je het 
levensbeschouwelijk- en burgerschapsonderwijs op 
een school wilt vormgeven.’ 

Kennis en ervaring
Kopmels is bij uitstek deskundig op dit terrein. Ze is 
afgestudeerd in theologie en filosofie en werkte een 
aantal jaren op een pabo als docent levensbeschou-
welijk onderwijs. Sinds 2010 werkt ze als zelfstandig 
adviseur levensbeschouwelijke educatie en sinds 2015 
doet ze dat ook voor VOS/ABB. In 2016 publiceerde 
ze het boek ‘Verhalen vertellen en vragen stellen’, een 
lesboek voor de pabo over vakdidactiek, levensbe-
schouwing en geestelijke stromingen. Daarnaast was 
ze jarenlang hoofdredacteur van de methode ‘Kleur 
op school’. ‘Ik vind identiteit en levensbeschouwing 
op school heel belangrijk, omdat je kinderen daarmee 
helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling tot verantwoor-
delijke burgers. En het is zo mooi dat we dit juist binnen 
het openbaar onderwijs zo goed kunnen vormgeven.’

‘Identiteit en levensbeschouwing 
op school belangrijk voor 

persoonlijke vorming’

Elke school die wil nadenken over een concrete invul-
ling van de openbare identiteit, de inrichting van le-
vensbeschouwelijke vorming of burgerschapslessen 
of vernieuwing van godsdienstige en humanistische 
vorming, kan bij Tamar Kopmels – en onze overige 
identiteitsspecialisten! - terecht. 

Op naar nieuwe kernwaarden

De kernwaarden openbaar onderwijs zijn na 10 jaar 
toe aan modernisering. In 2018 hebben verschillen-
de beleidsmedewerkers van VOS/ABB in samen-
werking met schoolbestuurders en andere experts 
hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan.

De nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs 
hebben als fundament van en voor de gehele demo-
cratische samenleving. iedereen is immers welkom op 
de openbare school. Dit maakt de openbare school de 
ontmoetingsplaats bij uitstek, waar verbinding wordt 
gestimuleerd. 

De kerngroep die hier in 2018 aan heeft gewerkt, heeft 
alle leden van VOS/ABB uitgenodigd mee te denken 
tijdens verschillende regionaal georganiseerde dia-
loogtafels. in 2019 wordt hier verder aan gewerkt.  
Volgens plan worden de nieuwe kernwaarden in no-
vember 2019 op de algemene ledenvergadering ge-
presenteerd. in maart 2020 zullen ze landelijk worden 
gelanceerd tijdens de campagneweek van het open-
baar onderwijs, de School!Week. De kernwaarden zul-
len het openbaar onderwijs helpen om zijn democra-
tische en actief-pluriforme karakter sterker zichtbaar, 
merkbaar en voelbaar te maken. Het kan zo laten zien 
dat het echt voor en van de samenleving is. 
Dit werd ook helder toegelicht in de jubileumuitgave 
die VOS/ABB op de ledenvergadering in november 
2018 presenteerde onder de titel ‘VOS/ABB beweegt 
onderwijs’. 
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Vernieuwing levensbeschouwelijke 
vorming

VOS/ABB ziet in toenemende mate dat besturen 
en scholen – in aansluiting op de actief-plurifor-
me openbare identiteit – behoefte hebben aan 
vernieuwing van levensbeschouwelijke vorming 
en burgerschapsvorming. Ook in 2018 heeft  
VOS/ABB een aantal van dergelijke projecten be-
geleid, in samenwerking met het Centrum voor 
Vormingsonderwijs (voorheen Dienstencentrum 
G/HVO). 

Belangrijk uitgangspunt bij nieuwe vormen van gods-
dienstig en humanistisch onderwijs is dat leerlingen 
de lessen over levensbeschouwing en identiteit niet 
in aparte groepjes, maar sámen volgen. Dit houdt 
in dat het vormingsonderwijs met de gehele klas, in 
het eigen klaslokaal en mét de groepsleerkracht erbij 
plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het project Les-
sen Leren Leven, bij Stichting Aves met 35 scholen 
voor primair onderwijs in de Noordoostpolder, Kampen 
en de gemeente Steenwijkerland. Vakleerkrachten 
van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs  
(g/hvo) werken binnen thema’s samen met de groeps-
leerkrachten. De leerlingen maken binnen een thema 
kennis met verhalen uit de wereldgodsdiensten en 
onderzoeken allerlei levensbeschouwelijke en filosofi-
sche vragen. Zie ook: www.lessenlerenleven.nl. 

Toolbox Mensenrechten

De gratis Toolbox Mensenrechten op School was 
direct na de publicatie eind 2018 een groot succes. 
VOS/ABB werkte mee aan de totstandkoming van 
dit lespakket. 

Scholen kunnen de Toolbox Mensenrechten op School 
gratis downloaden, maar ze vroegen ook massaal de 
gedrukte versie aan. Daarom is in december over-
gegaan tot een tweede druk. Het bijzondere van dit 
lespakket zijn de kant-en-klare werkvormen voor 
leerlingen van 3 tot 18 jaar. Hiermee kan de school 
inhoudelijk, pedagogisch en didactisch werken aan 
mensen- en kinderrechten. Ook zitten er handvatten in 
voor beleid en praktijk om een school mensenrechten-
proof te maken. ‘Je kunt klein beginnen met een les in 
de klas, maar ook schoolbreed door met een quicks-
can het eigen beleid te evalueren en speerpunten te 
bepalen’, legt onze beleidsmedewerker Marleen Lam-
mers uit. Zij en collega Eline Bakker kunnen scholen 
ondersteunen bij het werken met mensen- en kinder-
rechten. 

De Toolbox Mensenrechten op School is uitgegeven 
door het College van de Rechten van de Mens. Be-
halve VOS/ABB hebben ook Amnesty international, 
Unicef en Defence for Children meegewerkt aan de 
totstandkoming ervan.

Zelfevaluatiekader Identiteit

Het Zelfevaluatiekader (ZEK) Identiteit is een in-
strument voor schoolbesturen om na te gaan in 
hoeverre scholen inhoud geven aan hun openbare 
identiteit. 

in 2018 heeft VOS/ABB weer schoolbesturen onder-
steund bij de uitvoering van deze evaluatie. Daaruit 
bleek dat ze het ZEK Identiteit ook inzetten om aan 
hun gemeente te kunnen verantwoorden dat zij recht 
doen aan het openbare karakter van de school.
Voor het ZEK Identiteit worden vragenlijsten afgeno-
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men bij directie, personeel en leerlingen. Soms komt 
daaruit naar voren dat er wel veel wordt gedaan aan 
het openbare karakter van de school, maar dat dit niet 
beschreven staat in de documenten. Een algemeen 
advies aan scholen is dan ook om te zorgen voor een 
koppeling tussen het vastgestelde beleid en de geleef-
de praktijk. VOS/ABB beschikt over de expertise om 
scholen hiermee vertrouwd te maken.

Diploma openbaar onderwijs: 
toezicht en nascholing

VOS/ABB blijft betrokken bij het Diploma Open-
baar Onderwijs (DOO), dat pabo-studenten kunnen 
behalen. 

De vereniging houdt toezicht op de hogescholen 
die het DOO-programma aanbieden. Ook verzorgt  
VOS/ABB nascholing bij schoolbesturen die het be-
langrijk vinden dat al hun leerkrachten het identiteits-
diploma behalen.
In 2018 zijn drie pabo’s gevisiteerd: de Hogeschool 
van Arnhem Nijmegen (HAN), hogeschool Saxion (En-
schede, Deventer en Apeldoorn) en Hogeschool de 
Kempel (Helmond). VOS/ABB participeert in de visi-
tatiecommissie en wisselt het voorzitterschap af met 
de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Ook is ge-
werkt aan een herziening van de visitatieprocedure. 
Die is eigentijdser geworden en aangepast aan de 
geactualiseerde  eisen van de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO).

School!Week: van lesbrief tot 
Droomschool

De jaarlijkse campagne School!Week begon in 2018 
voor veel scholen met de inspirerende lesbrief van 
VOS/ABB’s beleidsmedewerker Eline Bakker. De 
lesbrief stond vol ideeën om actief mee te doen 
aan de actieweek van en voor het openbaar onder-
wijs. De actiewebsite www.openbaaronderwijs.nl 
is in 2018 geheel vernieuwd.

De lesbrief bevatte tal van ideeën om kinderen hun ei-
gen ‘droomschool’ te laten ontwerpen. Dat was  tevens 
het thema van de slotmanifestatie in het Nationaal On-
derwijsmuseum in Dordrecht. Leerlingen van openbare 
basisscholen uit het hele land volgden hier workshops 
(zie het sfeerverslag op de volgende pagina ).

Op de vernieuwde website vonden scholen materiaal 
ter ondersteuning van hun eigen actieweek. Overal in 
het land deden scholen mee. Zo was er in Groningen 
een grote personeelsdag. In Kampen deden leerlingen 
van alle openbare scholen mee aan een projectoch-
tend in het teken van cultureel erfgoed. Verder orga-
niseerden scholen debattoernooien, opruimacties in 
de buurt en open dagen voor ouders, opa’s en oma’s 
en buurtbewoners. in Den Helder werd een kunstwerk 
onthuld op een venster van openbare basisschool De 
Duynvaerder: een gedicht over de droomschool van 
de leerlingen. Elk jaar doen meer scholen mee aan de 
School!Week, die in 2018 voor de zevende keer werd 
gehouden. De organisatie is in handen van VOS/ABB 
en VOO.
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Kinderen over hun Droomschool

Expeditie Droomschool was in 2018 de feestelijke 
afsluiting van de School!Week, de jaarlijkse cam-
pagne van en voor het openbaar onderwijs in Ne-
derland. 

Leerlingen van basisscholen uit het hele land kwamen 
naar het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht 
om een hele dag te filosoferen over hun droomschool. 
Ze deden allemaal enthousiast mee. Bijvoorbeeld 
door vlaggen te schilderen en vlogjes te maken. Ook 
maakten ze korte videofilmpjes over de verschillen 
tussen het onderwijs van vroeger en nu. 

Dagvoorzitter Pepijn Gunneweg discussieerde 
met hen in een workshop filosofie over vragen als 
‘Wat heeft school met jouw geluk te maken?’ en 
‘Wil je op je droomschool zelf kunnen bepalen wat 
je leert?’. Het was opmerkelijk hoe verstandig de 
kinderen hierop reageerden. Ze kwamen met termen 
als ‘gelijke kansen’ en ‘respect voor elkaar’. Het 
bleek dat kinderen uit de groepen 7 en 8 er al  heel 
duidelijk over waren dat dit voorwaarden waren voor 
hun droomschool. Het mooist was misschien wel de 
opmerking van Dinan van openbare basisschool De 
Harlekijn in Blerick: ‘Ik zit eigenlijk al op de ideale 
school!’ 

Dit is een van een samenvatting van een artikel uit magazine Naar School nr. 13 (april 2018). 

10 NAAR SCHOOL! NR  

Dit zijn de enthousiaste deelnemers van de Expeditie Droomschool in 
Dordrecht. Het was  de feestelijke afsluiting van de actie School!Week, 
de campagne voor het openbaar onderwijs. Deze leerlingen van 
openbare basisscholen uit het hele land mochten met elkaar hun 

Kinderen 
over hun 
droomschool

TEKST : LUCY BEKER

 BEELD: RICK KEUS

11NAAR SCHOOL! NR  11NAAR SCHOOL!

‘droomschool’ ontwerpen in verschillende workshops. Al filosoferend 
kwamen de kinderen op veel ideeën en daarbij schilderden ze hun eigen 
Droomschoolvlag. Maar het mooist was misschien wel de opmerking van 
Dinan van obs Harlekijn in Blerick: ‘Ik zit eigenlijk al op de ideale school!’
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HRM-expertise in tijden van lerarentekort

Goed personeelsbeleid helpt om leraren te vin-
den en te binden. Dat is buitengewoon belangrijk 
nu het lerarentekort steeds voelbaarder wordt.   
Leden van VOS/ABB hebben het voordeel dat ze 
altijd een beroep kunnen doen op onze experts op 
dit terrein.  Een van hen is Ivo Israel, die in 2018 
veel leden van advies voorzag.

‘Ik werk uitsluitend voor onze leden’, benadrukt Israel. 
‘Het mooie daarbij is dat VOS/ABB als vereniging geen 
winstoogmerk heeft. Ons doel is het openbaar onder-
wijs te versterken, en dat onderscheidt ons uiteraard 
van veel andere aanbieders die HRM-advies leveren.’ 

De term HRM is gevallen: een veelomvattend begrip. 
Letterlijk human resources management. In de prak-
tijk omvat het alle aspecten van goed en strategisch 
personeelsbeleid. Israel: ‘Het gaat om het organiseren 
van een goede personeelsbezetting en een functie-
bouwwerk dat aansluit op wat de school wil bereiken. 
HRM betekent ook: aandacht voor zaken als werk-
druk, passende scholingsmogelijkheden en duurzame 
inzetbaarheid. Ik ondersteun zowel grote als kleine 
schoolbesturen bij al deze onderdelen. Werk maken 
van HRM vergroot de motivatie van het personeel en 
daarmee de kwaliteit van het onderwijs.’ 

‘HRM gaat over arbeidsvoorwaarden  
en functiebouwwerk, maar ook over 

werkdruk, scholing  en duurzame  
inzetbaarheid’

FUWA-adviseur
Israel is gecertificeerd FUWA-adviseur en wordt vaak 
betrokken bij fusies van scholen. ‘Op zo’n moment 
wordt er gereorganiseerd en dan vinden bestuur en 
management het fijn als ik als onafhankelijke buiten-
staander meedenk. Vaak veranderen functies of ko-
men er nieuwe functies bij, en dan komt het goed van 
pas dat ik bevoegd ben om functies te beschrijven en 
te waarderen.’
Juist omdat Israel werkt voor de vereniging VOS/ABB, 
stelt hij zich op als een kennismakelaar. ‘Ik probeer 
altijd zoveel mogelijk leden te laten profiteren van 

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

Ivo Israel: ‘Gelukkig weten de leden  
mij goed te vinden!’
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mijn ervaringen. Daarom organiseer ik netwerkbijeen-
komsten Personeel & Organisatie, zowel voor primair 
als voortgezet onderwijs. Die worden goed bezocht, 
vooral door HRM’ers en personeelsadviseurs. In 2018 
hebben we het veel gehad over scholing, duurzame 
inzetbaarheid, het lerarentekort en strategisch HRM-
beleid.’

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
Duurzame inzetbaarheid van personeel is actueler dan 
ooit, gezien de hogere AOW-leeftijd waar ook werkge-
vers en werknemers in het onderwijs mee te maken 
hebben. ‘Het wordt daardoor nog belangrijker om een 
leeftijdsfasebewust personeelsbeleid te voeren’, legt 
Israel uit. ‘Jonge leraren hebben coaching nodig, der-
tigers met een jong gezin hebben behoefte aan flexi-
biliteit en ouder personeel blijft langer inzetbaar in een 
goed werkklimaat en als er carrièreperspectief is.’ 

Ivo Israel kan scholen op al deze onderwerpen onder-
steunen. ‘Ik werk meer vraaggericht dan aanbodge-
richt. Gelukkig weten de leden mij goed te vinden!’

Onderwijsjuristen: voor vragen,  
dossiers en procedures

Dat onze leden onze vier Onderwijsjuristen weten 
te vinden, blijkt uit het grote aantal vragen dat ze 
jaarlijks beantwoorden: rond de 10.000! Maar de 
Onderwijsjuristen doen nog veel meer. Ze beoor-
delen dossiers en voeren indien nodig procedures 
voor leden. Bovendien organiseren ze trainingen 
over actuele onderwerpen.

Onderwijsjuristen VOS/ABB. V.l.n.r. Mr. Céline Haket-
Adriaansen, Mr. Hafida Amziab, Mr. Cécile van der 
Goot-Koenig, Mr. Christiaan Rooseboom

De vragen die onze Onderwijsjuristen dagelijks beant-
woorden, gaan over:

arbeids- en ambtenarenrecht• 
cao en functiewaardering• 
toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen• 
verwerking persoonsgegevens en privacy• 
klachtrecht• 
bekostiging• 
governance• 
stichting en opheffing van scholen• 
aansprakelijkheid• 
aanbesteding (met ondersteuning van onze  • 

 partner Brackmann Aanbestedingsspecialist)
huisvesting (met ondersteuning van onze  • 

 partner HEVO) 
dossierbehandeling en –beoordeling• 

Soms behartigen onze Onderwijsjuristen de belangen 
van onze leden bij de rechtbank of een klachtencom-
missie. Ook in 2018 zijn diverse schoolbesturen on-
dersteund bij klachten-, bezwaren- en beroepsproce-
dures. De juristen merken een toename van het aantal 
procedures over passend onderwijs. Op dat vlak on-
dersteunen ze zowel schoolbesturen als samenwer-
kingsverbanden bij het toetsen van beleidsstukken. 
Ook staan ze hen bij in bezwaarprocedures bij geschil-
lencommissies of de rechtbank.

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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Verwijderingsprocedures
De Onderwijsjuristen signaleren verder dat schoolbe-
sturen steeds meer juridische ondersteuning zoeken 
voor verwijderingsprocedures van leerlingen. Dat be-
treft met name verwijdering van zorgleerlingen als re-
guliere basisscholen niet aan hun ondersteuningsbe-
hoeften kunnen voldoen. Deze leerlingen worden dan 
verwezen naar speciaal basisonderwijs of speciaal on-
derwijs. Soms loopt dit uit op een gerechtelijke proce-
dure, als ouders vinden dat verwijdering niet nodig is.

Het jaar van AVG en CAO PO

Het jaar 2018 kunnen we gerust het jaar van de AVG 
noemen. Op 25 mei werd de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming ingevoerd en die had veel 
impact, ook voor scholen. De Onderwijsjuristen 
verzorgden een serie scholingsbijeenkomsten.

Op deze AVG-bijeenkomsten stond de vraag centraal 
hoe schoolbesturen moeten omgaan met de verwer-
king van persoonsgegevens en wat zij exact moesten 
doen om hun organisatie AVG-proof te maken. Het 
was duidelijk dat het voor scholen een ingewikkelde 
exercitie was. Zij waren dan ook blij met de praktische 
ondersteuning van onze Onderwijsjuristen. 
Ook heeft VOS/ABB in samenwerking met Wille Don-
ker advocaten een privacyhandboek aangeboden, 
naar keuze gecombineerd met helpdeskondersteuning 
en juridische dienstverlening.

CAO-PO
Een andere succesvolle serie informatiebijeenkomsten 
ging over de CAO PO 2018-2019. Het ging hier vooral 
over de verschillen tussen de voorgaande en nieuwe 
cao en de verplichtingen die hieruit voortvloeiden voor 

schoolbesturen. Dat betrof nieuwe lerarenfuncties en 
salarisafspraken, maar ook het werkverdelingsplan dat 
gaat gelden vanaf 1 augustus 2019. 

Op deze bijeenkomsten bleek dat schoolbesturen en 
schooldirecties duidelijk behoefte hadden aan een 
toelichting en een stappenplan voor de invoering van 
dat werkverdelingsplan. De Onderwijsjuristen heb-
ben daarom een handreiking samengesteld met een 
toelichting, een informatiebrief voor werknemers, een 
vragenlijst voor het teamgesprek, een tijdlijn en een 
format voor het werkverdelingsplan. Bovendien is naar 
aanleiding van alle vragen een handig schema ge-
maakt waarin onze leden in een handomdraai kunnen 
zien wat er precies is gewijzigd. in het schema wordt 
per hoofdstuk aangegeven welke artikelen zijn veran-
derd en wat de verschillen zijn.

Handreiking en cursus Wnra

In aanloop naar de invoering van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
per 1 januari 2020 hebben de Onderwijsjuristen 
eind 2018 al twee handreikingen gepubliceerd 
voor de leden. De Wnra heeft namelijk gevolgen 
voor het personeel in het openbaar onderwijs.

Mensen die in het openbaar onderwijs werken, zijn nu 
nog ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Maar 
met de invoering van de Wnra wordt hun rechtsposi-
tie gelijkgesteld aan die van personeel in andere niet-
overheidssectoren, zoals het bijzonder onderwijs. in 
de handreikingen staat welke stappen schoolbesturen 
moeten zetten om zich goed voor te bereiden op deze 
wijziging. De handreikingen zijn voor leden te down-
loaden van de website www.vosabb.nl. Er is een versie 
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voor het primair onderwijs en een voor het voortgezet 
onderwijs.

Ook zijn cursussen over de Wnra voorbereid, die in 
2019 in verschillende regio’s aan de leden zijn aan-
geboden. in vervolg hierop is er voor de tweede helft 
van 2019 een cursus arbeidsrecht voorbereid voor be-
stuurders en P&O’ers in het onderwijs. Voor al deze 
cursussen is de animo groot. Bij veel aanmeldingen 
worden extra cursussen gepland om zoveel mogelijk 
leden de kans te geven hieraan mee te doen.

Scholenfusie: een intensief traject

Elk jaar begeleiden de deskundigen van VOS/ABB 
in het hele land scholenfusies. Vooral in krimp-
gebieden beseffen scholen dat samenwerking 
meer oplevert dan concurrentie. Alleen zo kan in 
krimpregio’s een goed onderwijsaanbod blijven 
bestaan.

Een scholenfusie is altijd een intensief traject en he-
lemaal als het gaat om scholen van verschillende de-
nominaties. Zo was er in 2018 een bestuurlijke fusie 
waarbij een algemeen bijzondere school werd over-
gedragen aan een openbaar schoolbestuur. Om die 
overdracht mogelijk te maken, moest de algemeen bij-
zondere school eerst ‘van kleur verschieten’. Een inge-
wikkeld proces, dat toch in 2,5 maand is gerealiseerd. 
VOS/ABB heeft dit proces ondersteund. 
Andere fusies leidden tot samenwerkingsscholen, 
waarbij aandacht is besteed aan behoud van identi-
teitsgebonden activiteiten. in alle gevallen is de me-
dezeggenschapsraad betrokken bij het vormen van de 
nieuwe fusieschool. Onze beleidsmedewerkers, die 

jarenlange ervaring hebben met het begeleiden van 
fusietrajecten, hebben een praktisch stappenplan op-
gesteld. Schoolbesturen werken daar graag mee.

Scholingsacademie: voor leden

De Scholingsacademie van VOS/ABB verzorgt het 
hele jaar door korte trainingen van een dag of dag-
deel en cursussen. Dit een exclusief aanbod voor 
leden. De populairste trainingen in 2018 gingen 
over arbeidsrecht, de AVG, de CAO-PO en toela-
ting en verwijdering van leerlingen. 

De scholing wordt meestal verzorgd in het VOS/ABB-
kantoor in Woerden. Op aanvraag komen de trainers 
bij de leden op locatie. Ook wordt jaarlijks de leergang 
Zelfbewust leiderschap verzorgd.

Onze leden betalen voor deze scholing en training 
geen btw. VOS/ABB is namelijk geaccrediteerd bij het 
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dat maakt 
het scholingsaanbod niet alleen inhoudelijk, maar ook 
financieel zeer interessant.

Het actuele aanbod is altijd op de website  
www.vosabb.nl te vinden. Ook worden de leden erop 
geattendeerd via de e-mailnieuwsbrieven voor respec-
tievelijk het primair en voortgezet onderwijs.
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Communicatie en praktische tools

Leden van VOS/ABB zijn via verschillende com-
municatiekanalen altijd op de hoogte van het 
laatste onderwijsnieuws en vacatures. Daarnaast 
kunnen leden met hun inlogcode via de website  
www.vosabb.nl veel praktische tools direct down-
loaden: rekeninstrumenten, modellen, brochures, 
cao-teksten, wetsvoorstellen en overzichten van 
jurisprudentie.

Schoolleiders gezocht
Veel leden kennen de advertentiemogelijkheden (met 
ledenkorting) bij VOS/ABB. Op de website www.vo-
sabb.nl en in de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven staat 
altijd een overzicht van actuele vacatures. Meestal 
worden schoolleiders gezocht, maar ook voor bestuur-
ders, toezichthouders, beleidsmedewerkers en con-
trollers wordt vaak geadverteerd. Veel adverteerders 
komen regelmatig terug, omdat ze via VOS/ABB direct 
de juiste doelgroep bereiken. 

Communicatie in 2018: facts & figures
De website www.vosabb.nl kreeg in totaal 426.753  • 

 paginabezoeken
Meest bezochte webpagina’s zijn: nieuws, down- • 

 loads, toolbox, vacatures, ledenvoordeel en onder 
 wijsjuristen 

in 2018 verschenen in totaal 854 nieuwsberichten• 
Er verschenen 13 commentaren op actuele onder • 

 wijsontwikkelingen
Er zijn 42 e-mailnieuwsbrieven primair onderwijs  • 

 verzonden naar circa 3000 abonnees 
Ook zijn er 42 e-mailnieuwsbrieven voortgezet  • 

 onderwijs verzonden naar circa 1700 abonnees
Het aantal volgers op Twitter van het  • 

 account @VOSABB steeg tot ruim 3500 

Het verdiepende ledenmagazine Naar School!  • 
 verscheen in 2018 vijf keer

In december verscheen een extra dik jubileum- • 
 nummer van Naar School!

Het hoofdartikel ‘Liever passend onderwijs dan  • 
 labelcultuur’ uit het jubileumnummer van Naar  
 School! nr 16  werd via Twitter 1577 keer bekeken  
 en kreeg via Linkedin vele reacties

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan  • 
 verscheen in november een jubileumuitgave

Netwerken en contactgroepen

VOS/ABB organiseert (netwerk)bijeenkomsten 
over diverse thema’s. Ook zijn er in diverse 
regio’s bovenschoolse contactgroepen. Leden 
die deelnemen aan deze bijeenkomsten bespre-
ken actuele ontwikkelingen en delen kennis en 
ervaring. Dat doen zij onder leiding van een ex-
pert van VOS/ABB.
 
 Er zijn verschillende VOS/ABB-netwerken:
• Financiën en financieel management
• Integrale kindcentra
• Huisvesting
• Personeel & organisatie
• Governance

Inclusieve school 
in stroomversnelling

waar elk kind welkom isNAAR SCHOOL !

OUDERPARTICIPATIE
KAN OOK TE VER GAAN

ELKE DAG EEN GOED 
GESPREK MET DE KLAS

Kinderen over 
hun droomschool

waar elk kind welkom isNAAR SCHOOL !

‘G/HVO: PRACHTIG VAK 
EN JUIST NU VAN BELANG’

LUMPSUM OP DE SCHOP? 
NIET DOEN! 

Meer aandacht voor 
hoogbegaafde leerlingen

waar elk kind welkom isNAAR SCHOOL !

MINDER WERKDRUK:
HIER IS HET AL GELUKT

BOEDDHISME 
IN HET WESTLAND

Nieuweschool bewijst: 
passend onderwijs kan wél slagen

waar elk kind welkom isNAAR SCHOOL !

GRIEPPRIK: 
heeft een leraar recht op griep?

VIERDAAGSE SCHOOLWEEK:
meer rust en meer e�ectieve lestijd

Liever passend onderwijs 
dan labelcultuur

waar elk kind welkom isNAAR SCHOOL !

DE OPMARS VAN HET IKC

TWINTIG JAAR VOS/ABB 
VOOR ÁLLE KINDEREN EXTRA!

JUBILEUM
UITGAVE 
VOS/ABB

Magazine  
Naar School! 
verscheen in 2018 
vijf keer.’ 
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Passend onderwijs zoals het  
bedoeld is

Passend onderwijs zoals het bedoeld is: dat brengt 
de Nieuweschool in het Limburgse Panningen da-
gelijks in de praktijk. Dit is een reguliere openbare 
basisschool waar geen enkel kind een diagnose 
of label krijgt, maar wel het juiste, passende, on-
derwijs. Daarbij valt op dat de ziekteverzuimcijfers 
van de leraren extreem laag zijn. 

Gedifferentieerd leren is de norm op deze inclusieve 
school, die lid is van VOS/ABB. ‘We hebben een heel 
diverse populatie, maar geen extra faciliteiten, omdat 
er geen diagnoses zijn’, zegt directeur Johan van den 
Beucken. ‘Wij willen niet stickeren met ADHD, autis-
me, PDD-NOS of wat dan ook. Wél krijgt elk kind de 
aanpak die bij hem of haar past. Dat werkt. We zien 
kinderen hier echt opbloeien.’
De werkdruk voor het personeel beperkt Van den 
Beucken op een andere manier. Er zijn geen vergade-
ringen en hij let erop dat er niet te veel administratief 
werk voor de leerkrachten is. Ook de regelgeving bin-
nen de school houdt hij beperkt, zowel voor leraren 
als leerlingen. ‘Ons credo is: plezier op school leidt tot 
ontwikkeling en resultaat. Wij zijn de enige openbare 
school in de regio en wij zijn die school waar écht ie-
dereen welkom is. Daar zijn we trots op’, aldus Van 
den Beucken.

De Nieuweschool heeft de Nationale 
Onderwijsprijs 2017-2019 gekregen voor 

het diagnosevrij passend onderwijs.

Dit is een samenvatting van een artikel uit magazine Naar School nr.15 (oktober 2018). 
In nr. 16 (december 2018) verscheen een vervolgartikel over diagnosedrift.

11NAAR SCHOOL! NR 16 11NAAR SCHOOL!

EXPERTS PLEITEN VOOR TERUGHOUDENDHEID MET DIAGNOSES

Liever passend onderwijs 
dan labelcultuur
TEKST: LUCY BEKER  BEELD: RUUD JONKERS EN BAS GIJSELHART  CARTOON: AREND VAN DAM

10 NAAR SCHOOL! NR 16

Het aantal diagnoses bij kinderen loopt al jaren op, maar er ontstaat steeds meer 
discussie over. Want waarom hebben tegenwoordig zoveel kinderen een stoornis 
als autisme of adhd, en  heeft zo’n stempel niet juist een negatief e�ect op een kind? 
Steeds meer experts pleiten ervoor terughoudend te zijn met zulke diagnoses bij vaak 
nog jonge kinderen. Ze willen wel degelijk hulp bieden, maar zonder direct labels uit 
te delen. Dat is ook precies hoe passend onderwijs in de kern is bedoeld. En er zijn al 
scholen die zo werken – met succes.



20

Lumpsum: systematiek goed,  
bedrag te laag

De lumpsumfinanciering is weliswaar niet toerei-
kend voor het primair en voortgezet onderwijs, 
maar de systematiek is goed. 

Dat heeft directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB 
in de Eerste Kamer betoogd op een discussiebijeen-
komst van de Onderwijsraad, die in 2018 een advies 
voorbereidde over de lumpsumfinanciering. Eerder 
had VOS/ABB haar leden om hun mening gevraagd. 
Zij bleken vooral positief over de lumpsumbekostiging 
vanwege de bestedingsvrijheid. Schoolbesturen kun-
nen het geld nu zelf inzetten waar dit het meest nodig 
is. Dat maakt onderwijs op maat mogelijk. Wel gaven 
de leden het signaal af dat het budget ontoereikend 
is. 

Advies Onderwijsraad
Het advies van de Onderwijsraad kwam in juli 2018. De 
raad concludeerde dat de lumpsumbekostiging moet 
blijven, omdat deze systematiek recht doet aan de  
autonomie van de scholen. Wel vindt de Onderwijsraad 
dat de lumpsum moet worden geactualiseerd en ver-
eenvoudigd en vooral ook dat het bedrag toereikend 
moet zijn. Het advies Inzicht in en verantwoording  
van onderwijsgelden is te downloaden van de website 
van VOS/ABB.

Naar aanleiding van dit advies gaven de onderwijs- 
ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan vast 
te houden aan de lumpsumfinanciering, juist omdat die 
schoolbesturen beleidsvrijheid geeft. Een deel van de 
Tweede Kamer, met name SP, D66 en de PVV, bleef 
zich hiertegen verzetten. Daarop kondigde Slob in  

november 2018 aan dat hij nieuw onderzoek laat doen 
naar de lumpsum om vast te stellen of de bekostiging 
van het primair en voortgezet onderwijs ‘toereikend en 
doelmatig’ is.

4 .  P O L I T I E K 

Hans Teegelbekcers, directeur VOS/ABB
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‘Pas op voor hokjesscholen en 
segregatie’

VOS/ABB heeft zich niet onbetuigd gelaten in de 
discussie over het wetsvoorstel Meer ruimte voor 
nieuwe scholen, dat in 2018 naar de Tweede Kamer 
is gestuurd. We hebben gewaarschuwd voor ‘hok-
jesscholen’ en toenemende segregatie. 

Het wetsvoorstel beoogt het mogelijk te maken een 
school te stichten op basis van belangstelling van ou-
ders en leerlingen. Daarbij zal het niet nodig zijn om 
een bepaalde (levensbeschouwelijke) richting te kie-
zen. Ook een onderwijsconcept kan dan aan de basis 
van een school liggen. Volgens minister Arie Slob ont-
staat er met dit wetsvoorstel meer ruimte voor scho-
len die beter aansluiten bij de wensen van ouders en 
leerlingen.

Onze politiek en juridisch adviseur Ronald Bloemers 
heeft in een rondetafelgesprek met de vaste commis-
sie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de 
Tweede Kamer op 6 december 2018 onze bezwaren 
tegen dit wetsvoorstel toegelicht. Hij vroeg om waar-
borgen om verdergaande segregatie tegen te gaan. 
Meer vrijheid klinkt wellicht positief, maar het gevolg 
van het wetsvoorstel zal in werkelijkheid zijn dat kinde-
ren met dezelfde achtergrond naar bepaalde scholen 
gaan, waardoor segregatie zich zal versterken. Een 
gevolg hiervan kan zijn dat ook de kansenongelijkheid 
tussen verschillende groepen kinderen toeneemt. In-
voering van algemene acceptatieplicht kan dit risico 
enigszins beperken.

Daarnaast pleitte Bloemers ervoor de eerste school in 
een nieuwbouwwijk altijd openbaar te laten zijn, om-

dat van tevoren niet duidelijk is wie er in die wijk gaan 
wonen en welke school daar dan het beste bij past. 
Later kunnen andere scholen erbij komen op basis van 
particulier initiatief.

VOS/ABB voert regelmatig met Tweede Kamerleden 
dit soort gesprekken over actuele onderwerpen. 

4 .  P O L I T I E K 

Ronald Bloemers, politiek en juridisch adviseur.
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Gelijke behandeling 
samenwerkingsscholen

in 2018 is de wetgeving voor samenwerkingsscholen 
versoepeld. Dat helpt scholen in gebieden die te kam-
pen hebben met demografische krimp om samen te 
blijven zorgen voor een sterk onderwijsaanbod. 
Op 1 januari 2018 trad de Wet vereenvoudiging sa-
menwerkingsschool in werking. Dankzij deze wet is 
het onder meer mogelijk geworden dat een samen-
werkingsschool onder openbaar bestuur valt. Dit was 
voorheen niet mogelijk. VOS/ABB heeft er steeds voor 
gepleit dit aan te passen, omdat het een ongelijke be-
handeling van schoolbesturen was. Dit is dus in 2018 
gelukt. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet is een handreiking over de samenwer-
kingsschool verschenen. Deze is samengesteld door 
VOS/ABB in samenwerking met collega-organisaties 
en in oktober 2018 aan minister Arie Slob aangebo-
den.
 
Openbaar bestuur
Ook werd de vorming van een samenwerkingsbestuur 
versoepeld. De regel dat een fusie tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs alleen mogelijk was als er een 
school mee gered werd, is van de baan. Dit is van be-
lang voor bijvoorbeeld eenpitterbesturen die zich graag 
willen aansluiten bij een groter bestuur. Zij hoeven nu 
niet meer te wachten tot hun school op omvallen staat. 
Al eerder (in 2017) werd het dankzij de afschaffing van 
de fusietoets mogelijk grotere besturen te vormen, 
waardoor kleinere scholen en keuzevrijheid in stand 
kunnen blijven.

Inzet voor openbaar voortgezet 
onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

VOS/ABB heeft zich ingezet om het openbaar voortge-
zet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Dat 
is uiteindelijk niet gelukt, maar wel hebben we ervoor 
kunnen zorgen dat in de overblijvende fusieschool ac-
tieve pluriformiteit en algemene toegankelijkheid ge-
waarborgd zijn.
De laatste openbare school voor voortgezet onderwijs 
in Zeeuws-Vlaanderen is in augustus 2018 opgehe-
ven. Vier schoolbesturen, de gemeente Terneuzen, de 
provincie Zeeland en twee ministeries hebben er geza-
menlijk en onder tijdsdruk voor gekozen om de laatste 
openbare middelbare school in dit krimpgebied te laten 
opgaan in het christelijke Zeldenrust-Steelantcollege.
VOS/ABB heeft hier bezwaar tegen gemaakt op basis 
van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van 
onderwijs. Artikel 23 bepaalt nadrukkelijk dat overal in 
het land openbaar onderwijs moet zijn. in deze regio 
had een samenwerkingsschool kunnen komen onder 
openbaar bestuur, om te voldoen aan die grondwet-
telijke eis. De minister schoof onze bezwaren echter 
terzijde. Wel werd uiteindelijk een overeenkomst ge-
sloten waarin de actief-pluriforme opdracht van de 
nieuwe school expliciet wordt genoemd. Ook kreeg de 
gemeenteraad van Terneuzen een toezichthoudende 
rol ten aanzien van de algemene toegankelijkheid. in 
de praktijk lijkt de overblijvende school daarmee meer 
een openbare dan een christelijke school. Wellicht 
hebben we hiermee de eerste echte ‘School!’ gecre-
eerd, een school die boven de denominaties uitstijgt. 
Daarom heeft VOS/ABB het eerder aangespannen 
kort geding ingetrokken.
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Nooit kinderen uitsluiten vanwege 
ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage blijft onderwerp van 
discussie. VOS/ABB vindt dat scholen geen enkele 
leerling mogen uitsluiten van activiteiten, of de ou-
ders nu wel of niet de vrijwillige ouderbijdrage be-
talen. Dat heeft directeur Hans Teegelbeckers al bij 
diverse gelegenheden betoogd. 

‘Goed onderwijs dient voor álle kinderen toegankelijk 
te zijn. Dat betekent dat het hele aanbod van de school 
voor elke leerling bereikbaar moet zijn’, aldus Teegel-
beckers, onder meer in diverse commentaren op de 
website www.vosabb.nl en in magazine Naar School! 
in het oktobernummer wijst hij op het risico dat hoge 
ouderbijdragen voor bijvoorbeeld extra leerkrachten 
kunnen leiden tot segregatie en ongelijke kansen. in 
het aprilnummer opperde hij dat scholen wellicht min-
der extra’s moeten organiseren om de ouderbijdrage 
beperkt te kunnen houden. ‘Met de hele klas op skiva-
kantie? Waarom zou je?’

De fracties van GroenLinks en SP hebben inmiddels 
een initiatiefwetsvoorstel aangekondigd om vast te leg-
gen dat kinderen nooit mogen worden uitgesloten van 
schoolactiviteiten. De discussie zet zich in 2019 voort 
en spitst zich onder meer toe op de kosten van tablets 
en laptops, die wettelijk niet worden gezien als leermid-
delen, waardoor er geen bekostiging voor is. 
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Wil je gelijk of geluk?

Een goed mediationtraject kent alleen winnaars, 
geen verliezers, vertelt mr. Janine Eshuis van  
VOS/ABB. Eshuis is geregistreerd mediator bij de 
Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

‘Het gaat er niet om wie er gelijk krijgt. Het gaat erom 
een oplossing te vinden die voor beide partijen accep-
tabel is’, zegt Eshuis. ‘Gelijk of geluk, dat scheelt maar 
één lettertje, maar het is een wereld van verschil. Word 
je er gelukkig van als je gelijk krijgt? Dat is lang niet 
altijd zo’. 

Eshuis kan voor de leden mediationtrajecten begelei-
den, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstoor-
de arbeidsrelatie, misverstanden binnen een college 
van bestuur of raad van toezicht, maar ook als er op 
een school problemen zijn tussen een ouder en een 
leerkracht. Dit aanbod past bij het uitgangspunt van  
VOS/ABB dat het altijd het beste is om problemen op 
te lossen vanuit het harmoniemodel. 

Het grote voordeel van mediation is volgens Eshuis 
dat mensen zelf invloed hebben op de oplossing van 
het geschil. Bij een gerechtelijke procedure ligt de be-
slissing uiteindelijk bij de rechter. Een ander voordeel 
is dat mediation informeel verloopt in een aantal ge-
sprekken onder leiding van de mediator’. 
Aan mediation is wel de voorwaarde verbonden dat 
de partijen zich willen inspannen om er samen uit te 
komen. Ten slotte zijn mediationtrajecten sneller en 
goedkoper dan juridische procedures.

VOS/ABB biedt mediation aan met ledenvoordeel. 
Meer informatie? Ga naar www.vosabb.nl of mail met 
Janine Eshuis: jeshuis@vosabb.nl.

5 .  L E D E N V O O R D E E L

Janine Eshuis. ‘Word je er gelukkiger van als je  
gelijk krijgt? Dat is lang niet altijd zo’.
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Inkoop Centrum Onderwijs:  
van energie tot afvalverwerking

VOS/ABB participeert in het Inkoop Centrum  
Onderwijs (ICO), een initiatief van de gezamenlijke 
profielorganisaties. Veel leden maken gebruik van 
de voordelige inkoopcollectieven. Een voorbeeld 
is Energie voor Scholen, waar ruim 6000 scholen 
aan meedoen.
 
Deze grote aantallen maken dat er scherpe inkoopprij-
zen voor gas en elektriciteit worden gerealiseerd. in 
2018 is een nieuwe aanbesteding voorbereid voor de 
periode 2021 tot en met 2025. De deelnemers kunnen 
ook gebruikmaken van het EnergyPanel, een online 
monitoringsysteem dat continu inzicht geeft in verbruik 
en kosten. De deelnemers waarderen het collectief 
met een 8+.

Naast Energie voor Scholen heeft het iCO inkoopcol-
lectieven voor: 
• Zonnepanelen
• Afdrukvoorzieningen
• Kantoorartikelen
• Sanitaire producten
• Duurzame afvalverwerking
• Bedrijfshulpverlening

Schoolbesturen kunnen bij al deze inkoopcollectieven 
gemakkelijk aanhaken. Ook is het mogelijk bij het iCO 
een inkoopanalyse te laten maken. Daarmee krijgt een 
schoolorganisatie inzicht in alle inkoopkosten. 
Het iCO beschikt over een uitgebreide website:  
www.inkoopcentrumondewijs.nl

www.inkoopcentrumonderwijs.nl

inkoopadvies
collectieve overeenkomsten
individuele inkooptrajecten
aanbestedingen

Naast forse kostenbesparingen 
nadrukkelijke aandacht voor 

ontzorging en gemak! 
Allemaal via uw vertrouwde 

profielorganisatie. 

Onbezorgd samen 
inkopen met 7000 

scholen?
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Crisiscommunicatie en mediatraining
Niemand weet van tevoren wanneer een crisis zich 
voordoet, maar je kunt je er wel op voorbereiden. 
VOS/ABB organiseert daarom mediatrainingen, 
speciaal voor mensen uit het onderwijs. Ook kun-
nen leden via VOS/ABB een professionele com-
municatieadviseur op locatie krijgen als zich een 
calamiteit voordoet.

Elk jaar krijgt een aantal scholen met een crisis te  
maken. Zij maken dankbaar gebruik van de hulp van 
een crisiscommunicatieadviseur. Het gaat dan bijvoor-
beeld om het opstellen van brieven aan ouders en het 
te woord staan van de media. VOS/ABB heeft een net-
werk opgezet van ervaren adviseurs in het hele land. 
Zij kunnen achter de schermen adviseren en indien 
nodig voor de schermen optreden als woordvoerder.

Dat laatste kunnen schoolleiders natuurlijk ook zelf, 
en helemaal als ze daarvoor de mediatraining van  
VOS/ABB hebben gevolgd – met ledenkorting. Elk jaar 
wordt de training enkele keren gegeven: met maximaal 
zes deelnemers en veel rollenspellen om te oefenen in 
de praktijk.

Lees meer over de voorwaaden van crisiscommuni-
catieadvies op www.vosabb.nl/crisiscommunicatie-
gratis-adviseur. 

Veel voordelige verzekeringen

Dankzij een samenwerkingsverband met advi-
seur in risicomanagement Aon kan VOS/ABB haar 
leden een scala aan voordelige verzekeringen  
bieden. Daarvan kunnen zowel werkgevers als 
werknemers in het onderwijs profiteren.

Onze leden kunnen op de website www.vosabbverze-
keringen.nl alle informatie vinden over schadeverzeke-
ringen en een collectieve zorgverzekering. Ook staan 
er voordelige privé-verzekeringen op, waar het perso-
neel van de scholen gebruik van kan maken. 
Vrij recent is de cyberverzekering toegevoegd. Dit is 
een onmisbare verzekering voor scholen, omdat be-
stuurders- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 
geen dekking bieden tegen cybercrime en datalekken. 

Overzicht verzekeringen voor leden van VOS/ABB
• Brandschade
• Computer
• Inventaris 
• Rechtsbijstand
• Zorg
• Bedrijfsaansprakelijkheid
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Doorlopende reis en annulering
• Ongevallen
• Auto
• Pakket passend onderwijs voor samenwerkings- 
 verbanden
• Cybercrime en datalekken
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Ledenvoordeel op een rijtje

Op alle onderstaande onderwerpen kunnen leden van 
VOS/ABB-korting krijgen:
• Inkoop Centrum Onderwijs
• Aanbestedingen
• Check jaarverslag
• 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
• Mediation
• Personeelsadvertenties in kranten
• Taaltraining Onze Taal
• Verzekering samenwerkingsverband
• VOS/ABB Verzekeringen

Elke dag goed gesprek met de klas

‘Voelen jullie je altijd thuis in deze klas?’ Docent 
Jessy van Rijn is aan het woord. Het is dinsdag-
ochtend en klas 1 b van het openbare Gilde Col-
lege in Hengelo. Aan de hand van het lesmateriaal 
Goedemorgen! heeft zij het in de mentorles over 
de betekenis van ‘samen’. 

De les begon met een kort filmpje waarin drie figuur-
tjes worden gepest door soortgenoten. Ze nemen het 
voor elkaar op en vormen een nieuwe vriendengroep. 
De klas praat over het filmpje en de docent trekt het 

breder: ‘Gebeuren dit soort dingen ook in de klas?’ De 
leerlingen vertellen over hun eigen ervaringen.

De mentorles op het Gilde College begint vaak met zo’n 
groepsgesprek. Het materiaal daarvoor vindt de do-
cent op de website van Goedemorgen!. Daarop staan 
filmpjes, opdrachten en teksten, speciaal gemaakt om 
de brede actualiteit in de klas te bespreken. De onder-
werpen passen bij burgerschap en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Ook is er aandacht voor wereldreligies. 
De docent daagt de leerlingen uit erover na te denken, 
hun mening te geven en mee te discussiëren. Van Rijn 
vindt dit belangrijk: ‘Want er is een groot verschil in 
wat leerlingen van huis uit meekrijgen. Vaak ontbreekt 
voorkennis en moet er nog veel worden uitgelegd, ze-
ker als het gaat over politiek.’ 

Dankzij het abonnement op Goedemorgen! heeft 
het ‘goede gesprek’ nu een vaste plek op het Gilde  
College in Hengelo. Leden van VOS/ABB krijgen  
150 euro korting op het abonnement. Meer informatie op  
www.goedemorgenopschool.nl.

De filmpjes en opdrachten zijn  
speciaal gemaakt om de actualiteit in de 

klas te bespreken

Dit is een samenvatting van een artikel uit magazine Naar School nr. 12 (februari 2018).
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leerlingen hier op school iets van meekrij-
gen. Het materiaal van Goedemorgen! is in 
principe gemaakt voor korte gesprekken 
van tien minuten, terwijl het Gilde College 
een halfuur op het rooster heeft staan. Van 
Rijn bedenkt er daarom altijd extra vra-
gen en invalshoeken bij. Ze bekijkt de drie 
onderwerpen die  per dag worden aange-
boden en kiest er dan een uit. Vaak kiest ze 
iets met een filmpje, omdat dat aanslaat bij 
de leerlingen. Ook houdt ze rekening met 
de leeftijd. Een onderwerp als #metoo vond 
ze bijvoorbeeld te zwaar voor de brugklas. 

Later opstaan
De school is blij dat het gesprek over de 
actualiteit dankzij het abonnement op 
Goedemorgen! nu een vaste plek op school 
heeft en wil het brugklas-experiment graag 
uitbreiden. Als het aan teamleider André 
van Weeghel ligt, wordt Goedemorgen! 
schoolbreed ingezet, maar voorlopig 
worden de lessen alleen in de onderbouw 
gegeven. Of de leerlingen dat net zo leuk 
vinden als de docenten? ‘Leuk is niet het 
goede woord, want school is niet leuk,’ zegt 
Duco. Maar de mentorles elke ochtend 
werkt wel heel goed. Dat is goed te merken 
aan de sfeer in de klas! 

Korting op abonnement 
Goedemorgen!

Met Goedemorgen! kan de docent 
werken aan burgerschap en ook met 
zijn klas stilstaan bij de actualiteit. 
Het materiaal volgt een thematische 
aanpak, waarbij dagelijks drie items 
worden aangeboden. Er is steeds een 
beknopte tekst met achtergrondinfor-
matie en didactische tips. Daar staan 
altijd gespreksvragen en/of oefeningen 
bij en vaak een link naar een filmpje. 

Dit jaar nog met de hele school aan de 
slag met Goedemorgen! kan voor een 
vast bedrag van 600 euro. 
Leden van VOS/ABB krijgen 150 euro 
korting en betalen dus slechts 450 
euro!  Meer informatie op: 
www.goedemorgenopschool.nl 

derwerpen zijn helemaal nieuw voor ze. Ook is docent 
Van Rijn blij met de aandacht voor wereldreligies in het 
materiaal. Zoals het stukje over het Indiase jaïnisme, waar-
van de aanhangers niet alleen vegetariër zijn, maar zelfs 
een mondkapje dragen om niet per ongeluk een vliegje in 
te slikken. ‘De leerlingen raakten daar niet over uitgepraat - 
het sprak erg aan! En voor ons als docenten was het ook 
helemaal nieuw. Leuk!’ vindt Van Rijn. 

Voorkennis 
Volgens Van Rijn is er een groot verschil in wat leerlingen 
van huis uit meekrijgen. Vaak ontbreekt de voorkennis en 
moet er nog veel uitgelegd worden, zeker wanneer het 
gaat over politiek. Het is dan fijn dat ze meer tijd heeft dan 
Goedemorgen! voorschrijft, want ze vindt het belangrijk dat 
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Elke dag een goed 
gesprek met de klas

‘Voelen jullie je altijd thuis in deze klas?’ Docent Jessy van Rijn 
is aan het woord. Het is dinsdagochtend half 9 en klas 1b van 

het openbare Gilde College in Hengelo heeft zoals elke dag 
mentorles. Aan de hand van het lesmateriaal Goedemorgen! 

voert Van Rijn vandaag een gesprek over de betekenis van 
‘samen’. Het is stil in de klas na Jessy’s vraag. Dan gaat er één 

vinger omhoog. ‘Ik niet altijd,’ geeft één leerling toe. 

D
e les begon met een kort filmpje. 
Hierin zijn een schaar, een pa-
piertje en een steen te zien, die 
alle drie door hun soortgenoten 

gepest worden. Het papiertje neemt het 
echter op voor de schaar en de steen biedt 
hulp aan het papier. Vervolgens vormen ze 
een nieuwe vriendengroep. De klas praat 
over het filmpje door. Dat begint heel klein: 
welke personages zie je? Hoe helpen ze el-
kaar? Dan trekt Van Rijn het gesprek breder. 
Gebeurt dit ook in de klas? Ben je alleen 
‘samen’ met mensen die hetzelfde zijn? De 
leerlingen zijn verrassend open en vertellen 
hoe ze het ooit opnamen voor hun broertje 
of voor een klasgenoot. En ze bedenken 
hoe ze die ene klasgenoot die zich niet altijd 
thuis voelt in de klas, kunnen helpen, door 
vaker naast haar te gaan zitten.

Zwarte Piet
De mentorles op het Gilde College begint 
vaak met zo’n gesprek. Op deze manier 
wordt aandacht besteed aan mediawijsheid, 
loopbaanoriëntatie of de ‘waan van de dag’. 
Voor dat laatste gebruikt de docent het ma-
teriaal van de website Goedemorgen!. Daar 
vindt ze filmpjes, opdrachten en teksten, 
speciaal gemaakt om de brede actualiteit 
in de klas te bespreken. De onderwerpen 
passen bij burgerschap en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Vaak sluiten 
ze aan op het nieuws van de dag. Zoals 
die keer dat het over de moord op Anne 

Faber ging, wat diepe indruk maakte op de 
leerlingen. Of die pittige discussie die ze 
voerden over Zwarte Piet, waarbij iedereen 
door elkaar schreeuwde. Over de vraag 
wat het nut van zo’n discussie is, moeten 
de leerlingen even nadenken. ‘Ik denk dat 
iedereen het met elkaar eens moet worden,’ 
zegt Shannen (13). ‘Maar dat is onmogelijk,’ 
stelt Duco (13). Volgens hem is het belangrijk 
dat iedereen gehoord wordt. De anderen 
zijn het daarmee eens. ‘Maar dat is wel lastig 
als iedereen zijn mening wil geven!’ vult 
Fabiënne (13) aan. 

Eigen mening  
Dat de leerlingen om hun mening gevraagd 
wordt, is iets wat bij andere vakken niet 
vaak voorkomt. Dat is dus best een beetje 
wennen. En sommige onderwerpen zijn 
lastiger dan andere. ‘Het onderwerp van 
vandaag, samen, hebben we ook al vaak op 
de basisschool gehad, dus dat was makke-
lijk,’ zegt Sefa (12). Ook de anderen vinden 
dat ze vanochtend weinig nieuws hebben 
geleerd. Toch vinden ze ‘erbij horen’ wel een 
belangrijk onderwerp, omdat er nog steeds 
gepest wordt - in de klas en online. ‘En sinds 
vanochtend weet ik wat mijn klasgenoten 
hiervan vinden,’ zegt Fabiënne. ‘Dat wist ik 
gisteren nog niet.’  

Vliegje
Soms komen leerlingen de klas al binnen 
met het nieuws van de dag. Maar veel on-

TEKST: MAXINE HERINX   BEELD: FRANK ROOSSINK

‘Bl� me� d� 
aandach� voor 
wereldreligi� i� 
he� materiaa�’

 Docente Jessy van Rijn 
begint de mentorles met een 
filmpje van Goedemorgen!

 De brugklassers van het 
Gilde College in Hengelo vinden 
de klassengesprekken goed 
voor de sfeer.
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Directie en team van VOS/ABB

Het team van VOS/ABB werkt in het kantoor in 
Woerden. In totaal werken hier 22 mensen, het 
team telt 18 fte. In 2018 zijn drie nieuwe medewer-
kers in dienst getreden. In beperkte mate wordt  
samengewerkt met externen. 

Hans Teegelbeckers,  
directeur
Hans zet zich in voor de belangen van 
openbare en algemeen toegankelijke 
scholen. Hij richt zich op samenwer-

king met alle stakeholders in het onderwijs en zet zich 
in voor het toekomstideaal School!, de school die bo-
ven de denominaties uitstijgt.

Karin Peters,  
office manager
Karin ondersteunt de directeur en het 
bestuur. Als office manager is zij ook 
verantwoordelijk voor facilitaire zaken 

en personeelsadministratie.

Mr. Céline Haket-Adriaansen, 
onderwijsjurist
Céline is onder andere deskundig op 
het terrein van arbeidsvoorwaarden, 
ontslagrecht, socialezekerheidsrecht, 

toelating, schorsing en verwijdering 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. 

Mr. Christiaan Rooseboom, 
onderwijsjurist
Christiaan is met name deskundig op 
het gebied van arbeidsrecht en arbeids-
verhoudingen.  

Mr. Cécile van der Goot-Koenig, 
onderwijsjurist
Cécile heeft zich gespecialiseerd in het 
arbeidsrecht en is deskundig op het 
gebied van ontslag, disfunctioneren en 

arbeidsvoorwaarden. 

6 .  H E T T E A M  VA N  V O S / A B B  i N  2 0 1 8
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Mr. Ronald Bloemers, 
juridisch adviseur
Ronald is onder meer deskundig op het 
gebied van instandhouding van scholen, 
taakbeleid en bekostiging. Daarnaast is 
hij belangenbehartiger bij de Tweede Ka-

mer, het ministerie van OCW en de sectororganisaties  
PO-Raad en VO-raad.

Mr. Janine Eshuis, senior 
beleidsmedewerker
Janine zet zich in voor de relatie tussen 
het openbaar onderwijs en de gemeen-
ten, good governance en medezeggen-

schap. Zij is ook gecertificeerd mediator.  

Ron van der Raaij, senior 
beleidsmedewerker
Ron is gespecialiseerd in financiën, be-
drijfsvoering en bestuurlijke processen. 
Daarnaast is hij de interne controller 

van VOS/ABB en coördinator van de VOS/ABB-leden-
voordelen.

Drs. Ivo Israel, senior beleidsmede-
werker
Ivo is expert op beleidsthema’s als stra-
tegisch HRM, bestuur en management 
en functievorming en –waardering. Hij 

is coördinator FUWASYS.

Drs. Arjen Toet, senior 
beleidsmedewerker
Arjen Toet zet zich in op diverse be-
leidsthema’s, zoals onderwijs(kwaliteit), 
communicatie en governance.

Drs. Tamar Kopmels, senior 
beleidsmedewerker
Tamar richt  zich op de de actief plurifor-
me opdracht van de openbare school. 
Aandachtsgebieden zijn onder meer: 

identiteit bij fusietrajecten, nieuwe vormen van gods-
dienstig en humanistisch vormingsonderwijs en bur-
gerschapsvorming.



30

Marleen Lammers MSC, 
beleidsmedewerker
Marleen begeleidt en adviseert scho-
len en besturen over de versterking 
van identiteit en imago, burgerschaps-

vorming, levensbeschouwing en zaken die te maken 
hebben met het artikel 23 van de Grondwet over de 
vrijheid van onderwijs.

Eline Bakker BSC, 
beleidsmedewerker
Elines expertise ligt op het gebied 
van levensbeschouwelijke vorming en  
burgerschapsvorming in het openbaar 

onderwijs.

Drs. Rozemarijn Boer, 
beleidsmedewerker
Rozemarijn zet zich in op verschillende 
beleidsthema’s, waaronder passend on-
derwijs en integrale kindcentra..

Eline Vrenken MSC, junior 
beleidsmedewerker
Eline richt zich op passend onderwijs, 
integrale kindcentra en thema’s rond 
de identiteit van het openbaar onder-

wijs.

Drs. Martin van den Bogaerdt, 
woordvoerder/journalist
Martin is verantwoordelijk voor de com-
municatiekanalen van VOS/ABB, waar-
onder de website, de e-mailnieuwsbrie-

ven en het Twitteraccount, en is aanspreekpunt voor 
de media. Ook geeft hij leden communicatieadvies 
in tijden van crisis en schrijft hij voor magazine Naar 
School!. 

Lucy Beker, 
redacteur
Lucy Beker is hoofdredacteur van  
magazine Naar School! en de vaste ver-
vanger van Martin van den Bogaerdt. 

    H E T T E A M  VA N  V O S / A B B  i N  2 0 1 8
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Pim van den Bogaerdt MSC, 
webmaster
Pim is sinds 2014 de webmaster van 
VOS/ABB. Buiten VOS/ABB werkt hij 
als technisch informaticus. Tevens  

ontwerpt en beheert hij websites, onder andere voor 
een kunstgalerie in Rotterdam en een muziekensem-
ble in Groningen.

Erica Horsten, 
administratief medewerker
Erica ondersteunt onder andere de ad-
ministratieve processen bij scholingen 
en bijeenkomsten.

Barbara van Eck, 
administratief medewerker
Barbara versterkt enkele dagen per 
week het secretariaat en verzorgt dan 
onder meer de facturering.

 

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.

    H E T T E A M  VA N  V O S / A B B  i N  2 0 1 8
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Het financiële verslagjaar 2018 kende voor het fun-
derend onderwijs een aantal in het oog springende 
gebeurtenissen. Zo klonk de roep om hogere salaris-
sen en waren er stakingen. Ook was er de nodige aan-
dacht voor onder andere het onderwijsachterstanden-
beleid en de bekostiging van nieuwkomers. Het jaar 
2018 stond ook in het licht van demografische krimp. 
Nu die in het basisonderwijs over het hoogtepunt heen 
is, voelt het voortgezet onderwijs het in steeds sterkere 
mate. Dit zet de bekostiging en daarmee de instand-
houding van scholen onder druk.

in deze gevallen, maar ook bij alle andere onderwer-
pen die het funderend onderwijs aangaan, zat VOS/
ABB ‘erbovenop’. Er werd gelobbyd in Den Haag, maar 
natuurlijk ook op regionaal en lokaal niveau. Onze le-
den konden er ook in 2018 weer op rekenen dat wij da-
gelijks voor hen klaarstonden voor ondersteuning op 
diverse beleidsterreinen. Het werk van de Onderwijs-
juristen van VOS/ABB en van al onze andere (beleids)
medewerkers was (en is!) erop gericht het beste open-
baar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet 
onderwijs te realiseren en in stand te houden. 
Hoe wij dat in 2018 deden en met welke inzet van mid-
delen, kunt u lezen in deze financiële verantwoording. 

Net als in 2017 realiseerde VOS/ABB in het verslag-
jaar 2018 meer dan een dekkende exploitatierekening. 
in 2017 was het batig saldo € 52.508, in 2018 was dat 
€ 51.627. 
Uit het saldo van 2017 werd € 20.000 gereserveerd 
voor de viering van het 20-jarig jubileum van VOS/
ABB. in aansluiting op de algemene ledenvergadering 
op 14 november vierde VOS/ABB dit heuglijke feit in 
het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar waren veel 
leden bij aanwezig. De kosten van de jubileumviering 

zijn in de exploitatie van 2018 opgenomen, maar kon-
den bij de resultaatsbestemming over 2018 ten laste 
van de gevormde bestemmingsreserve 2017 worden 
gebracht. 
in het verslagjaar 2018 is VOS/ABB de aanzet gege-
ven tot het actualiseren van de kernwaarden voor het 
openbaar onderwijs. Daarop worden mensen en mid-
delen gealloceerd. Om die reden achten directie en 
bestuur van VOS/ABB het in financiële zin verstandig 
om ten behoeve van de lancering van de geactuali-
seerde kernwaarden een bestemmingsreserve te vor-
men van € 40.000. 

Net als in het financieel jaarverslag 2017, is er ook nu 
een separate vergelijking met de begroting opgeno-
men. 
De toegevoegde jaarstukken 2018 (balans/exploitatie-
rekening en de toelichting daarop, inclusief de contro-
leverklaring van de accountant) geven een verklaring 
voor de verschillen tussen de cijfers over 2017 en 
2018. Op deze plek leggen we verantwoording af over 
de verschillen tussen de onderdelen van de vastge-
stelde begroting voor 2018 en de realisatie over 2018

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



33

Toelichting

Baten
De totale baten zijn in 2018 ruim € 100.000 hoger dan 
begroot. Op onderdelen zijn er verschillen en is een 
toelichting van toepassing.
in tegenstelling tot voorgaande verslagjaren zijn de 
contributie-inkomsten hoger dan begroot. Tussen het 

tijdstip van opstellen van de begroting en de realisatie 
kan een nadelig verschil optreden als zich meer leden 
af- dan aanmelden. in het verslagjaar 2018 kwamen 
er bij VOS/ABB meer leden bij. De abonnementen op 
dienstverlening en de reguliere dienstverlening, waar-
onder opleidingen en cursussen, werden volgens de 
begroting gerealiseerd. 

!
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De contractdienstverlening kwam ruim € 50.000 bo-
ven de begroting uit. Dit komt enerzijds door de voort-
durende vraag van leden naar additionele dienstverle-
ning door VOS/ABB en anderzijds doordat het in 2017 
nieuw aangenomen personeel volledig en goed was 
ingewerkt. De overige opbrengsten kwamen hoger uit 
dan begroot door een groeiende vraag naar adverten-
ties. Schoolbesturen maken graag gebruik van onze ad-
vertentiemogelijkheden in ons magazine Naar School!, 
op onze website www.vosabb.nl en in onze wekelijkse 
e-mailnieuwsbrieven. De overige opbrengsten werden 
gevormd door de baten uit ledenvoordelen en Energie 
Voor Scholen als dekking voor de daaraan verbonden 
kosten voor personeel en middeleninzet.

Lasten
De totale lasten waren in 2018 ruim € 55.000 hoger 
dan begroot (€ 1.913.959 min € 1.858.225). Enkele 
plussen en minnen lichten we graag toe. 

Personeelskosten en overige personeelskosten:
De personeelskosten zijn ruim € 60.000 hoger dan de 
begroting, de overige personeelskosten komen circa 
€ 10.000 lager uit. in 2018 werd gebruikgemaakt van 
enkele tijdelijke uitbreidingen om de ondersteuning ten 
behoeve van de dienstverlening te kunnen garande-
ren. Ook de verhoging van de premielast (onder ande-
re pensioen) door de gestegen salarissen speelt een 
voor de begroting nadelige rol. Voor een deel vingen 
we dit op met een lagere besteding van de post ‘ove-
rige personeelskosten’.

Reis- en verblijfkosten:
Bij deze kosten is sprake van een geringe onderschrij-
ding van ruim €3.000. VOS/ABB probeert de afspra-
ken met leden zo efficiënt mogelijk in te richten door 
middel van combinaties van afspraken. Toch houden 

wij vast aan het beleid om in alle regio’s van Nederland 
aanwezig te zijn in de vorm van netwerken, bijeenkom-
sten en ledenbezoeken.

inkoop diensten:
Dit betreft ingekochte diensten die verband houden 
met de contractdienstverlening. Er was rekening ge-
houden met een inkoop van ruim 40%. in werkelijkheid 
zijn we uitgekomen op slechts 30% (€ 119.510). Dit 
komt doordat VOS/ABB de in 2018 uitgevoerde con-
tractdienstverlening voor het overgrote deel met eigen 
personeel uitvoerde. Dit schiep een voordeel van bijna 
€ 26.000 in de exploitatierekening. 

Huisvesting en kantoorkosten:
De rubriek huisvesting was begroot voor € 118.450, 
maar kwam uit op € 104.245. Mede als gevolg van 
een voortzetting van doelmatig beleid kon het niveau 
van de uitgaven voor deze rubrieken – in tegenstelling 
tot de verwachting- nagenoeg gelijkblijven aan het uit-
gaveniveau van 2017. 

Voorlichting:
Deze rubriek bestaat uit de kosten van het VOS/ABB-
magazine Naar School! en door VOS/ABB georga-
niseerde bijeenkomsten en overleggen, inclusief de 
algemene ledenvergadering. in deze rubriek zijn ook 
de kosten van de viering van het 20-jarig VOS/ABB-
jubileum opgenomen. Deze bedragen circa € 25.000 
en worden gedekt uit de bestemmingsreserve van € 
20.000.
In 2018 is een expertmeeting Nederland-Vlaanderen 
georganiseerd die niet was begroot. Het resterende 
deel van de overschrijding is veroorzaakt door de keu-
ze van VOS/ABB om daar waar mogelijk bijeenkom-
sten voor leden gratis of tegen een geringe bijdrage 
aan te bieden. 
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Overige kosten:
De overige kosten bestaan uit de accountantskosten, 
verzekeringen, salarisadministratie en enkele overige 
uitgaven. Deze kosten zijn licht boven de begroting uit-
gekomen (plus € 6.000). Een deel van de overschrij-
ving is toe te schrijven aan een niet begroot lidmaat-
schap (branchevereniging voor verenigingen) en een 
iets lagere uitkomst van de jaarlijkse herberekening 
van de voordruk van de btw. 

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. Liquidi-
teit is feitelijk een ander woord voor kasgeld, inclusief 
korte-termijnvorderingen. Het weerstandsvermogen 
geeft aan in hoeverre de organisatie beschikt over een 
financiële buffer voor de langere termijn. De huisves-
tings- en personeelskostenratio zijn verhoudingsgetal-
len met betrekking tot het aandeel ten opzichte van de 
totale lasten.
Voor het financiële inzicht van VOS/ABB 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, VOS/
ABB verricht diensten op basis van contributies en re-
tributies. Feitelijk zijn dit indirecte publieke middelen. 
Schoolbesturen verkrijgen hun inkomsten op basis van 
het aantal leerlingen, terwijl VOS/ABB bestaat op ba-
sis van lidmaatschapsbijdragen en de inkomsten van-
uit additionele dienstverlening. Met betrekking tot de 
kengetallen geeft uitsluitend het weerstandsvermogen 

een wellicht onvergelijkbare uitkomst.
VOS/ABB durft echter op basis van het overzicht te 
stellen dat er binnen de vereniging sprake is van een 
gezonde financiële huishouding.

Begroting
in de algemene ledenvergadering van woensdag 14 
november 2018 is de meerjarenbegroting 2019-2023 
gepresenteerd, met daarin voor het verslagjaar 2019 
een positief resultaat van €17.000. 
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Zie onderstaand overzicht.

Met opzet vermelden wij op deze plek de voor 2019 
en latere jaren vastgestelde begroting, omdat de af-
zonderlijke posten nadere informatie geven over de 
realisatie in het verslagjaar 2018. Vanuit de algemene 
ledenvergadering in 2018 heeft VOS/ABB de opdracht 
meegekregen om met name voor de periode vanaf 

2021 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. 
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Bestemming
Samenvattend stelt het VOS/ABB-bestuur aan de al-
gemene ledenvergadering voor om vanuit het resultaat 
een bestemming te vormen voor de lancering van de 
nieuwe kernwaarden (€ 40.000), voor de financiering 
van de viering van het 20-jarig jubileum € 20.000 te 
onttrekken en het restant ad € 31.627 toe te voegen 
aan de instandhoudingsreserve. Vooruitlopend op dit 
besluit zijn deze bedragen op deze wijze in de jaar-
rekening 2018 verwerkt en toegelicht.
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Relatiecode Relatienaam
409144 SWV Passend Onderwijs RIBA
500012 SWV Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee
510239 Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen
510877 SWV Kind op 1
511839 Samenwerkingsverband IJssel/Berkel
511857 SWV Passend Onderwijs IJmond
511861 SWV Utrecht PO
511924 SWV PO Kop van Noord-Holland
513696 SWV Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
513856 Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten Rozenburg
515029 Samenwerkingsverband Driegang
515067 SWV VO Regio Utrecht West
515068 Samenwerkingsverband VO/VSO MHR
515135 SWV Passend Primair Onderwijs Rotterdam
600199 Passend Onderwijs Almere
600263 Stg SWV PO De Eem
803390 Vereniging SWV Passend Onderwijs Drechtsteden
803528 SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02
803560 SWV V(S)O Nijmegen e.o.
803615 SWV Helmond-Peelland VO
803737 Sine Limite, coöperatie Passend Onderwijs Deventer
803748 Stg Almere Speciaal
803870 SWV Kindkracht
810136 Samenwerkingsverband PO Profi Pendi
810155 Stichting SWV Passenderwijs
810177 SWV Passend Onderwijs PO Drechtsteden
810178 SWV Passend Onderwijs VO Drechtsteden

510002 Gemeente Haarlem
510444 Gemeente Vlissingen
510451 Gemeente Venlo
510499 Gemeente De Wolden 
510509 Gemeente Westland
510533 Gemeente Lochem
510572 Gemeente Oud-Beijerland
510829 Gemeente Aa en Hunze
511755 Gemeente Neder-Betuwe
513677 Gemeente Gooise Meren
515061 Gemeente Altena
515185 Gemeente Peel en Maas
600488 Gemeente Amsterdam
803673 Gemeente Zandvoort
803862 Gemeente Apeldoorn
803887 Gemeente Delft
810070 Gemeente Ouder-Amstel

508432 Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO)
513224 HAN Hogeschool Arnhem - PABO
515016 Hogeschool De Kempel
515024 Stenden Hogeschool 
515033 Hogeschool Windesheim
515039 Hogeschool Utrecht - PABO
515059 Hogeschool Rotterdam, afdeling PABO
515101 Fontys Hogescholen
515102 Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO)
515103 Hogeschool Inholland - PABO Alkmaar
515104 Hogeschool Zeeland - Pabo

L E D E N L i J S T
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803378 Fontys Hogeschool Kind en Educatie
803379 Fontys Hogeschool Kind en Educatie
803386 Stenden Hogeschool 
803464 Hogeschool Leiden
803580 Stenden Hogeschool 

409114 Stichting Praktijkonderwijs 's Hertogenbosch
500006 Stichting Eduvier Onderwijsgroep
510001 Stichting Purmerendse SG
510020 Stichting voor OVO Cambium College
510028 Stichting Scholen aan Zee
510044 Stichting VO Zeeuws Vlaanderen
510047 Stichting Media College Amsterdam
510069 Stichting ROC West Brabant
510073 Stichting Samenwerkingsschool De Overlaat
510108 Stichting Regius College Schagen
510145 Stg Stedelijk VO Zoetermeer
510152 Stichting OVO Willem de Zwijger College
510217 Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
510249 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
510252 Stg Openbare Basisscholen Helmond
510254 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
510259 Stichting Anna van Rijn College
510265 Stichting De Korenburg
510268 Stichting OSG Hengelo
510287 Stichting Het Stedelijk Lyceum
510292 Stichting voor VO Winkler Prins
510297 Openbare Stichting SG Reigersbos
510300 Stichting OSG Erasmus
510340 Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG)
510343 Stichting Openbaar PO Almelo
510345 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede
510346 Stichting OVO Noordwijk
510348 Stg Esdal College, SG voor OVO in Emmen e.o.
510349 Stg OVO Walcheren - bestuur Mondia Scholengroep
510353 Stichting Staring College
510354 SOVOR
510358 ROOBOL
510362 Stg primair & voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
510363 Stichting RSG Slingerbos/Levant
510367 Stg Dr. Aletta Jacobs College
510369 De Basis, Stichting voor OPO Arnhem
510370 Stichting OVO van Wageningen en Omstreken
510373 Onderwijsgroep Amersfoort
510374 Stichting Meerkring, OPO Amersfoort
510375 Stichting BLICK op onderwijs
510377 Stichting Openbaar Onderwijs Westland
510380 Stichting OVO Noord-Holland-Noord
510383 Stg OVO Delft
510385 Stichting Scala College
510386 Stg Minkema College voor OVO Woerden e.o.
510404 Wereldkidz - Stg OPO Rijn- en Heuvelland
510411 Stg Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede
510420 Stichting OPO Winterswijk
510442 Stichting Voorschotense Openbare School
510445 Stg Openbaar Onderwijs Vlieland
510447 B en W van Westerwolde
510453 B en W van Veenendaal / Rembrandt College
510464 Stichting OSG De Hogeberg
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510465 B en W van Terschelling
510488 Stichting PRIMO Schiedam
510501 Stichting Robijn
510545 Stg Proloog - Primair Openb. Onderwijs Leeuwarden
510550 Onderwijsstichting MOVARE
510557 Scholengroep Veluwezoom, Stichting voor OPO
510566 Stg openbaar primair en spec. onderwijs Purmerend
510574 Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
510578 Comperio OPO (Comprix)
510581 Stg OPO Sluis -  Escaldascholen
510619 Stg OVO Coevorden e.o. - De Nieuwe Veste
510629 Stichting Edu Ley Goirle (voorheen BOOG)
510630 Albero
510643 Bcie OBS Mesch - Eijsden-Margraten
510649 B en W van Emmen
510655 Proominent Primair Onderwijs
510658 Stichting Ante, OBO Dronten en Zeewolde
510661 Stichting openbaar PO Dordrecht (OPOD)
510670 Stichting OVO Noordoost Veluwe
510678 Stichting OVO Zaanstad
510681 Stichting STC-group
510682 Samenwerkingsstichting voor VO Uden
510685 Stichting Openbaar Onderwijs Houten
510686 Stichting Talent, OBO Hoorn
510687 Stichting Ultiem
510688 Bijeen! - Stg OPO Hoogeveen
510691 STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum
510712 Meerwerf Basisscholen Den Helder
510741 De Omnisscholen - OPO Borsele
510743 Stg Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn
510753 Stichting Strabrecht College
510764 BasisBuren
510773 Stichting Spaarnesant
510774 Stichting OVO Vlagtwedde
510775 Stichting Singelland - OVO
510787 Stg VO Noord- en Midden-Drenthe
510790 Stichting Trigoon
510792 Stichting OPO Furore
510794 Stichting Eduquaat
510796 NUOVO - Stg OVO Utrecht
510800 Stichting Burgemeester Harmsmaschool (bestuur)
510805 Stichting RSG 't Rijks
510806 Stg Openbaar VO Goeree-Overflakkee
510811 Stg OBO Midden Drenthe - Kits Primair
510832 Amstelwijs, Stg voor openbaar primair onderwijs
510834 B en W van Ameland
510837 Stg voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht
510839 Stichting OPO Albrandswaard (SOPOA)
510856 Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
510885 Stichting PlatOO
511068 Stg Alg.Toeg. Onderwijs 3-Stromenland (ATOS)
511151 Stichting Johan de Witt-gymnasium
511169 Stichting Scholengroep Pontes
511175 Stg Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
511219 Stichting Openbaar VO 'De Waerdenborch'
511233 Stichting RSG Enkhuizen
511244 VARIO Onderwijsgroep (vh SSVO)
511544 Dynamiek Scholengroep
511641 Stg Openbaar VO Schoonhoven (STOVOS)
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511644 Aves, stichting voor primair onderwijs
511649 Stichting Zaan Primair
511651 Regionaal OVO Kampen-Dronten
511656 Stichting Openbaar VO Tiel - RSG Linge College
511670 Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
511673 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci
511675 Archipel Scholen
511676 Openbaar Onderwijs Present
511677 Reflexis OBO (Paraat scholen)
511678 Intergem. St. Openbaar Basisonderwijs (ISOB)
511679 Schoolbestuur Lauwers & Eems
511680 SAAM Scholen
511681 Stichting Pro College Regio Nijmegen
511682 Lentiz Onderwijsgroep
511683 Stichting OVO Amstelveen
511724 Stichting Prisma
511813 Stg OVO Hoogeveen - RSG Wolfsbos
511887 Stichting OPO Hof van Twente
511895 Stg Alg.Toegankelijk Onderwijs 's Hertogenbosch eo
511907 Stichting kom Leren
511961 Allure, Stg voor Openbaar Primair Onderwijs
512001 Stichting Carmelcollege
512057 Stichting Altra
512060 Stichting ORS Lek en Linge (COVO)
512063 Sine Limite - Stg Orthoped. Inst. Deventer e.o
512116 Stg voor Openbaar Ver. Onderwijs in Gorinchem
512118 Stichting SKOPOS
512182 Bcie Openbaar Basisonderwijs Ameland
512183 Stichting SCALA
512361 Stichting OBO Duin- en Bollenstreek (OBODB)
512363 De Gearhing
512365 Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
512366 Stg SPOM, samenwerkingsbestuur PO Maas&Waal
512372 Koninklijke Auris Groep
512374 Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
512377 Stichting PROO Noord Veluwe
512435 Stichting Gabriël
512442 Stg Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
512453 Stg Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding
512584 Stichting Akkoord! primair onderwijs
513001 Renn4
513027 Stichting Onderwijs Primair
513028 Stichting Primair onderwijs Venray (SPOV)
513031 Stichting ACIS
513032 Stichting SPOOR
513033 Stichting Regionaal Openbaar BO Surplus
513037 Stg de Onderwijsspecialisten/Het Onderwijshuis
513038 Onderwijsgroep Perspecto
513040 Stichting Morgenwijzer
513041 Bestuurscommissie Master Frankeskoalle
513042 Stichting Invitare - Openbaar Onderwijs
513043 Stg BRAVOO Brabants Ver. Openbaar Onderwijs
513154 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West
513395 Stichting Liemers Novum
513419 Stg Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief
513461 Elan Onderwijsgroep (vh Onderwijsgroep Fier)
513492 Stichting PPO de Link
513493 Stg voor praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht
513495 Scholengroep Holland - Stichting voor OPO
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511644 Aves, stichting voor primair onderwijs
511649 Stichting Zaan Primair
511651 Regionaal OVO Kampen-Dronten
511656 Stichting Openbaar VO Tiel - RSG Linge College
511670 Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
511673 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci
511675 Archipel Scholen
511676 Openbaar Onderwijs Present
511677 Reflexis OBO (Paraat scholen)
511678 Intergem. St. Openbaar Basisonderwijs (ISOB)
511679 Schoolbestuur Lauwers & Eems
511680 SAAM Scholen
511681 Stichting Pro College Regio Nijmegen
511682 Lentiz Onderwijsgroep
511683 Stichting OVO Amstelveen
511724 Stichting Prisma
511813 Stg OVO Hoogeveen - RSG Wolfsbos
511887 Stichting OPO Hof van Twente
511895 Stg Alg.Toegankelijk Onderwijs 's Hertogenbosch eo
511907 Stichting kom Leren
511961 Allure, Stg voor Openbaar Primair Onderwijs
512001 Stichting Carmelcollege
512057 Stichting Altra
512060 Stichting ORS Lek en Linge (COVO)
512063 Sine Limite - Stg Orthoped. Inst. Deventer e.o
512116 Stg voor Openbaar Ver. Onderwijs in Gorinchem
512118 Stichting SKOPOS
512182 Bcie Openbaar Basisonderwijs Ameland
512183 Stichting SCALA
512361 Stichting OBO Duin- en Bollenstreek (OBODB)
512363 De Gearhing
512365 Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
512366 Stg SPOM, samenwerkingsbestuur PO Maas&Waal
512372 Koninklijke Auris Groep
512374 Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
512377 Stichting PROO Noord Veluwe
512435 Stichting Gabriël
512442 Stg Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
512453 Stg Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding
512584 Stichting Akkoord! primair onderwijs
513001 Renn4
513027 Stichting Onderwijs Primair
513028 Stichting Primair onderwijs Venray (SPOV)
513031 Stichting ACIS
513032 Stichting SPOOR
513033 Stichting Regionaal Openbaar BO Surplus
513037 Stg de Onderwijsspecialisten/Het Onderwijshuis
513038 Onderwijsgroep Perspecto
513040 Stichting Morgenwijzer
513041 Bestuurscommissie Master Frankeskoalle
513042 Stichting Invitare - Openbaar Onderwijs
513043 Stg BRAVOO Brabants Ver. Openbaar Onderwijs
513154 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West
513395 Stichting Liemers Novum
513419 Stg Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief
513461 Elan Onderwijsgroep (vh Onderwijsgroep Fier)
513492 Stichting PPO de Link
513493 Stg voor praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht
513495 Scholengroep Holland - Stichting voor OPO

513497 Stichting OPO Goeree-Overflakkee (SOPOGO)
513498 Stichting ROOS
513499 Stichting OPO Zuid-Kennemerland
513500 Stg Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
513506 Stichting De Blauwe Loper
513507 Stichting Poolster (Primair OO Lochem)
513704 Stichting Fluvium
513713 Stg OPO Papendrecht-Sliedrecht
513714 Wijzer in Opvang en Onderwijs
513717 OBASE
513719 Stg voor Openbaar Onderwijs Marenland
513720 Stichting De Mare
513849 Stg Het Poortje Jeugdinrichtingen
513984 Stichting Openbaar Onderwijs Baasis
513985 Stichting PO Mondriaan Abcoude
513986 Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
513990 Stichting OBS De Regenboog
513991 Stichting Quadraten
513992 Stg Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar
513993 Stichting Scholengroep Primato
513994 Stichting Talent Westerveld
513995 OcTHO - Stg Openbaar Primair Onderwijs Tholen
513997 OOK - Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
514002 Stichting Markant Onderwijs
514023 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena
514044 Stichting OPO-R (Rivierenland)
514048 Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
514050 Stichting Ronduit
514051 Stichting PrimAH
514054 Stichting Openbare Scholen Groep Schoonoord
514057 Stichting VO De Vechtstreek
514059 Stichting Wolderwijs
514064 Stichting Keender
514073 Stg Krimpenerwaard College
514076 Stichting SchOOL (Openbaar Onderwijs Lelystad)
514077 Stg  Instituut Van Kinsbergen
514078 Stichting OVO Hoeksche Waard
514087 Stg Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA)
514088 Stg Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-I-Ambacht
515026 Stichting SPON
515042 Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande
515093 Stichting Herman Broerenschool Delft
515170 Stichting Praktijkonderwijs Roermond
600023 Stichting Openbaar VO Gouda (StOVOG)
600025 Delta-onderwijs
600026 Stichting AURO (Aalsmeer,Uithoorn,De Ronde Venen)
600046 Onderwijsgroep Galilei
600047 Stichting Spinoza lyceum
600052 Onderwijsgroep Primo VPR
600100 Stichting RK- en OPO "Panta Rhei"
600104 Stichting Schooltij
600110 Stichting Opmaat (OBO Midden Brabant)
600159 Stichting Tangent, Palet van basisscholen
600177 Stichting Oeverwal
600185 Stichting SOM - Samen Onderwijs Maken
600198 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
600200 Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
600209 Stichting Prokind Scholengroep
600224 Stg OPO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden O2A5
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600228 Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)
600245 Stichting Promes
600255 Stichting Signum
600297 Stichting OVO Tilburg
600310 Stg voor openbaar onderwijs Odyssee
600311 STROOMM Stg Reg. Openbaar Ond. Maas en Meierij
600395 Stichting OPO Slochteren (OPOS)
600418 Conexus
600419 Scholengroep OPRON
600437 Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad
600442 Stichting Respont
600459 Stichting OP KOP
600461 Stichting Freinetschool Heiloo
600467 Stg Onderwijscentrum Leijpark
803357 Futura College (bestuur)
803380 Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg
803416 Stichting Vitus Zuid
803430 Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk
803532 Stg Katholiek PO Etten-Leur SKPOEL
803590 Stg Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
803650 Stichting De Amsterdamse Mavo & Havo
803780 Stichting Onderwijs Centrum Almelo
803809 Stichting Monton
803810 Stichting Jan Ligthartschool
803858 Stichting De Sprong
803860 Stichting Samenlevingsscholen Steenwijkerland
803863 Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ)
810031 Stichting De Werf
810139 Stichting Floreo
810174 Stg Montessori basisonderwijs Doesburg
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600228 Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)
600245 Stichting Promes
600255 Stichting Signum
600297 Stichting OVO Tilburg
600310 Stg voor openbaar onderwijs Odyssee
600311 STROOMM Stg Reg. Openbaar Ond. Maas en Meierij
600395 Stichting OPO Slochteren (OPOS)
600418 Conexus
600419 Scholengroep OPRON
600437 Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad
600442 Stichting Respont
600459 Stichting OP KOP
600461 Stichting Freinetschool Heiloo
600467 Stg Onderwijscentrum Leijpark
803357 Futura College (bestuur)
803380 Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg
803416 Stichting Vitus Zuid
803430 Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk
803532 Stg Katholiek PO Etten-Leur SKPOEL
803590 Stg Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
803650 Stichting De Amsterdamse Mavo & Havo
803780 Stichting Onderwijs Centrum Almelo
803809 Stichting Monton
803810 Stichting Jan Ligthartschool
803858 Stichting De Sprong
803860 Stichting Samenlevingsscholen Steenwijkerland
803863 Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ)
810031 Stichting De Werf
810139 Stichting Floreo
810174 Stg Montessori basisonderwijs Doesburg

Contactpersoon: Plaats Classificatie
RIDDERKERK samenwerkingsverband
MIDDELHARNIS samenwerkingsverband
TERNEUZEN samenwerkingsverband
GOES samenwerkingsverband
ZUTPHEN samenwerkingsverband
BEVERWIJK samenwerkingsverband
UTRECHT samenwerkingsverband
ALKMAAR samenwerkingsverband
SCHIEDAM samenwerkingsverband
ROTTERDAM samenwerkingsverband
GORINCHEM samenwerkingsverband
WOERDEN samenwerkingsverband
GOUDA samenwerkingsverband
ROTTERDAM samenwerkingsverband
ALMERE samenwerkingsverband
LEUSDEN samenwerkingsverband
PAPENDRECHT samenwerkingsverband
EMMEN samenwerkingsverband
NIJMEGEN samenwerkingsverband
HELMOND samenwerkingsverband
DEVENTER samenwerkingsverband
ALMERE samenwerkingsverband
ABBENBROEK samenwerkingsverband
NIEUWEGEIN samenwerkingsverband
WOERDEN samenwerkingsverband
PAPENDRECHT samenwerkingsverband
PAPENDRECHT samenwerkingsverband

HAARLEM Gemeente
VLISSINGEN Gemeente
VENLO Gemeente
HOOGEVEEN Gemeente
NAALDWIJK Gemeente
LOCHEM Gemeente
OUD BEIJERLAND Gemeente
GIETEN Gemeente
OPHEUSDEN Gemeente
BUSSUM Gemeente
WOUDRICHEM Gemeente
PANNINGEN Gemeente
AMSTERDAM Gemeente
ZANDVOORT Gemeente
APELDOORN Gemeente
DELFT Gemeente
OUDERKERK A/D AMSTEL Gemeente

ENSCHEDE PABO
ARNHEM PABO
HELMOND PABO
MEPPEL PABO
ZWOLLE PABO
UTRECHT PABO
ROTTERDAM PABO
EINDHOVEN PABO
ENSCHEDE PABO
ALKMAAR PABO
VLISSINGEN PABO
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'S HERTOGENBOSCH PABO
TILBURG PABO
EMMEN PABO
LEIDEN PABO
ASSEN PABO

S-HERTOGENBOSCH Schoolbestuur
Lelystad Schoolbestuur
PURMEREND Schoolbestuur
ZALTBOMMEL Schoolbestuur
DEN HELDER Schoolbestuur
TERNEUZEN Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
ETTEN-LEUR Schoolbestuur
WAALWIJK Schoolbestuur
SCHAGEN Schoolbestuur
ZOETERMEER Schoolbestuur
PAPENDRECHT Schoolbestuur
ASSEN Schoolbestuur
DEVENTER Schoolbestuur
HELMOND Schoolbestuur
HAARLEM Schoolbestuur
NIEUWEGEIN Schoolbestuur
WINTERSWIJK Schoolbestuur
HENGELO Schoolbestuur
ENSCHEDE Schoolbestuur
VEENDAM Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
ALMELO Schoolbestuur
GROESBEEK Schoolbestuur
ALMELO Schoolbestuur
EDE Schoolbestuur
NOORDWIJK Schoolbestuur
EMMEN Schoolbestuur
MIDDELBURG Schoolbestuur
LOCHEM Schoolbestuur
ROOSENDAAL Schoolbestuur
BUITENPOST Schoolbestuur
EINDHOVEN Schoolbestuur
HARDERWIJK Schoolbestuur
HOOGEZAND Schoolbestuur
ARNHEM Schoolbestuur
WAGENINGEN Schoolbestuur
AMERSFOORT Schoolbestuur
AMERSFOORT Schoolbestuur
CAPELLE A/D IJSSEL Schoolbestuur
NAALDWIJK Schoolbestuur
ALKMAAR Schoolbestuur
DELFT Schoolbestuur
ALPHEN A/D RIJN Schoolbestuur
WOERDEN Schoolbestuur
ZEIST Schoolbestuur
WIJK BIJ DUURSTEDE Schoolbestuur
WINTERSWIJK Schoolbestuur
VOORSCHOTEN Schoolbestuur
FRANEKER Schoolbestuur
SELLINGEN Schoolbestuur
VEENENDAAL Schoolbestuur
DEN BURG Schoolbestuur
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'S HERTOGENBOSCH PABO
TILBURG PABO
EMMEN PABO
LEIDEN PABO
ASSEN PABO

S-HERTOGENBOSCH Schoolbestuur
Lelystad Schoolbestuur
PURMEREND Schoolbestuur
ZALTBOMMEL Schoolbestuur
DEN HELDER Schoolbestuur
TERNEUZEN Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
ETTEN-LEUR Schoolbestuur
WAALWIJK Schoolbestuur
SCHAGEN Schoolbestuur
ZOETERMEER Schoolbestuur
PAPENDRECHT Schoolbestuur
ASSEN Schoolbestuur
DEVENTER Schoolbestuur
HELMOND Schoolbestuur
HAARLEM Schoolbestuur
NIEUWEGEIN Schoolbestuur
WINTERSWIJK Schoolbestuur
HENGELO Schoolbestuur
ENSCHEDE Schoolbestuur
VEENDAM Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
ALMELO Schoolbestuur
GROESBEEK Schoolbestuur
ALMELO Schoolbestuur
EDE Schoolbestuur
NOORDWIJK Schoolbestuur
EMMEN Schoolbestuur
MIDDELBURG Schoolbestuur
LOCHEM Schoolbestuur
ROOSENDAAL Schoolbestuur
BUITENPOST Schoolbestuur
EINDHOVEN Schoolbestuur
HARDERWIJK Schoolbestuur
HOOGEZAND Schoolbestuur
ARNHEM Schoolbestuur
WAGENINGEN Schoolbestuur
AMERSFOORT Schoolbestuur
AMERSFOORT Schoolbestuur
CAPELLE A/D IJSSEL Schoolbestuur
NAALDWIJK Schoolbestuur
ALKMAAR Schoolbestuur
DELFT Schoolbestuur
ALPHEN A/D RIJN Schoolbestuur
WOERDEN Schoolbestuur
ZEIST Schoolbestuur
WIJK BIJ DUURSTEDE Schoolbestuur
WINTERSWIJK Schoolbestuur
VOORSCHOTEN Schoolbestuur
FRANEKER Schoolbestuur
SELLINGEN Schoolbestuur
VEENENDAAL Schoolbestuur
DEN BURG Schoolbestuur

WEST-TERSCHELLING Schoolbestuur
VLAARDINGEN Schoolbestuur
NIEUWEGEIN Schoolbestuur
LEEUWARDEN Schoolbestuur
KERKRADE Schoolbestuur
RHEDEN Schoolbestuur
PURMEREND Schoolbestuur
BARENDRECHT Schoolbestuur
WOLVEGA Schoolbestuur
OOSTBURG Schoolbestuur
COEVORDEN Schoolbestuur
GOIRLE Schoolbestuur
GOES Schoolbestuur
MESCH-EIJSDEN Schoolbestuur
EMMEN Schoolbestuur
EDE Schoolbestuur
DRONTEN Schoolbestuur
DORDRECHT Schoolbestuur
EPE Schoolbestuur
ZAANDAM Schoolbestuur
ROTTERDAM Schoolbestuur
UDEN Schoolbestuur
HOUTEN Schoolbestuur
HOORN Schoolbestuur
HOOGEZAND Schoolbestuur
HOOGEVEEN Schoolbestuur
HILVERSUM Schoolbestuur
DEN HELDER Schoolbestuur
GOES Schoolbestuur
BORGER Schoolbestuur
GELDROP Schoolbestuur
BUREN Schoolbestuur
HAARLEM Schoolbestuur
TER APEL Schoolbestuur
DRACHTEN Schoolbestuur
ASSEN Schoolbestuur
HOORN Schoolbestuur
DRACHTEN Schoolbestuur
WEERT Schoolbestuur
UTRECHT Schoolbestuur
GORREDIJK Schoolbestuur
BERGEN OP ZOOM Schoolbestuur
MIDDELHARNIS Schoolbestuur
BEILEN Schoolbestuur
AMSTELVEEN Schoolbestuur
HOLLUM Schoolbestuur
DORDRECHT Schoolbestuur
POORTUGAAL Schoolbestuur
RODEN Schoolbestuur
HELMOND Schoolbestuur
Bemmel Schoolbestuur
DORDRECHT Schoolbestuur
GOES Schoolbestuur
HELMOND Schoolbestuur
HOLTEN Schoolbestuur
ENKHUIZEN Schoolbestuur
EMMELOORD Schoolbestuur
HORST Schoolbestuur
SCHOONHOVEN Schoolbestuur
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EMMELOORD Schoolbestuur
ZAANDAM Schoolbestuur
KAMPEN Schoolbestuur
TIEL Schoolbestuur
ROTTERDAM Schoolbestuur
LEIDEN Schoolbestuur
VLISSINGEN Schoolbestuur
GROOTEBROEK Schoolbestuur
ULFT Schoolbestuur
CASTRICUM Schoolbestuur
WARFFUM Schoolbestuur
OSS Schoolbestuur
NIJMEGEN Schoolbestuur
VLAARDINGEN Schoolbestuur
AMSTELVEEN Schoolbestuur
PANNINGEN Schoolbestuur
HOOGEVEEN Schoolbestuur
GOOR Schoolbestuur
ROSMALEN Schoolbestuur
MAASTRICHT Schoolbestuur
WOGNUM Schoolbestuur
HENGELO Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
CULEMBORG Schoolbestuur
DEVENTER Schoolbestuur
GORINCHEM Schoolbestuur
SCHIJNDEL Schoolbestuur
BALLUM Schoolbestuur
ELSHOUT Schoolbestuur
NOORDWIJK Schoolbestuur
BOLSWARD Schoolbestuur
VOORHOUT Schoolbestuur
DRUTEN Schoolbestuur
ROTTERDAM Schoolbestuur
VELSERBROEK Schoolbestuur
HARDERWIJK Schoolbestuur
'S HERTOGENBOSCH Schoolbestuur
HILVERSUM Schoolbestuur
ROERMOND Schoolbestuur
VENLO Schoolbestuur
GRONINGEN Schoolbestuur
STOLWIJK Schoolbestuur
VENRAY Schoolbestuur
PUTTERSHOEK Schoolbestuur
PURMEREND Schoolbestuur
ANNA PAULOWNA Schoolbestuur
ARNHEM Schoolbestuur
AXEL Schoolbestuur
ALPHEN AAN DEN RIJN Schoolbestuur
EARNWALD Schoolbestuur
GRAVE Schoolbestuur
KAATSHEUVEL Schoolbestuur
DEN HAAG Schoolbestuur
ZEVENAAR Schoolbestuur
AMERSFOORT Schoolbestuur
STIENS Schoolbestuur
RHENEN Schoolbestuur
DORDRECHT Schoolbestuur
NIEUWERKERK A/D IJSSEL Schoolbestuur



69

EMMELOORD Schoolbestuur
ZAANDAM Schoolbestuur
KAMPEN Schoolbestuur
TIEL Schoolbestuur
ROTTERDAM Schoolbestuur
LEIDEN Schoolbestuur
VLISSINGEN Schoolbestuur
GROOTEBROEK Schoolbestuur
ULFT Schoolbestuur
CASTRICUM Schoolbestuur
WARFFUM Schoolbestuur
OSS Schoolbestuur
NIJMEGEN Schoolbestuur
VLAARDINGEN Schoolbestuur
AMSTELVEEN Schoolbestuur
PANNINGEN Schoolbestuur
HOOGEVEEN Schoolbestuur
GOOR Schoolbestuur
ROSMALEN Schoolbestuur
MAASTRICHT Schoolbestuur
WOGNUM Schoolbestuur
HENGELO Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
CULEMBORG Schoolbestuur
DEVENTER Schoolbestuur
GORINCHEM Schoolbestuur
SCHIJNDEL Schoolbestuur
BALLUM Schoolbestuur
ELSHOUT Schoolbestuur
NOORDWIJK Schoolbestuur
BOLSWARD Schoolbestuur
VOORHOUT Schoolbestuur
DRUTEN Schoolbestuur
ROTTERDAM Schoolbestuur
VELSERBROEK Schoolbestuur
HARDERWIJK Schoolbestuur
'S HERTOGENBOSCH Schoolbestuur
HILVERSUM Schoolbestuur
ROERMOND Schoolbestuur
VENLO Schoolbestuur
GRONINGEN Schoolbestuur
STOLWIJK Schoolbestuur
VENRAY Schoolbestuur
PUTTERSHOEK Schoolbestuur
PURMEREND Schoolbestuur
ANNA PAULOWNA Schoolbestuur
ARNHEM Schoolbestuur
AXEL Schoolbestuur
ALPHEN AAN DEN RIJN Schoolbestuur
EARNWALD Schoolbestuur
GRAVE Schoolbestuur
KAATSHEUVEL Schoolbestuur
DEN HAAG Schoolbestuur
ZEVENAAR Schoolbestuur
AMERSFOORT Schoolbestuur
STIENS Schoolbestuur
RHENEN Schoolbestuur
DORDRECHT Schoolbestuur
NIEUWERKERK A/D IJSSEL Schoolbestuur

OUDE TONGE Schoolbestuur
RIJSSEN Schoolbestuur
HEEMSTEDE Schoolbestuur
ROOSENDAAL Schoolbestuur
HEERHUGOWAARD Schoolbestuur
LOCHEM Schoolbestuur
GELDERMALSEN Schoolbestuur
PAPENDRECHT Schoolbestuur
VLAARDINGEN Schoolbestuur
ZIERIKZEE Schoolbestuur
APPINGEDAM Schoolbestuur
RAALTE Schoolbestuur
GRONINGEN Schoolbestuur
ZUIDLAREN Schoolbestuur
ABCOUDE Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
BREUKELEN Schoolbestuur
GROOTEGAST Schoolbestuur
WASSENAAR Schoolbestuur
HENGELO Schoolbestuur
DWINGELOO Schoolbestuur
ZIERIKZEE Schoolbestuur
KAMPEN Schoolbestuur
BREDA Schoolbestuur
SLEEUWIJK Schoolbestuur
TIEL Schoolbestuur
LEIDEN Schoolbestuur
ALKMAAR Schoolbestuur
GIETEN Schoolbestuur
ZEIST Schoolbestuur
BREUKELEN Schoolbestuur
RUINERWOLD Schoolbestuur
HAAKSBERGEN Schoolbestuur
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Schoolbestuur
LELYSTAD Schoolbestuur
ELBURG Schoolbestuur
PUTTERSHOEK Schoolbestuur
ALBLASSERDAM Schoolbestuur
HENDRIK-IDO-AMBACHT Schoolbestuur
PAPENDRECHT Schoolbestuur
SCHIERMONNIKOOG Schoolbestuur
DELFT Schoolbestuur
ROERMOND Schoolbestuur
GOUDA Schoolbestuur
OOSTERHOUT Schoolbestuur
MIJDRECHT Schoolbestuur
BRIELLE Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
ABBENBROEK Schoolbestuur
VOORBURG Schoolbestuur
ANNA PAULOWNA Schoolbestuur
TILBURG Schoolbestuur
TILBURG Schoolbestuur
DRUTEN Schoolbestuur
BERGEN OP ZOOM Schoolbestuur
WINSCHOTEN Schoolbestuur
EINDHOVEN Schoolbestuur
ABBENBROEK Schoolbestuur
ARKEL Schoolbestuur
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VLAARDINGEN Schoolbestuur
MEPPEL Schoolbestuur
ROSMALEN Schoolbestuur
TILBURG Schoolbestuur
SNEEK Schoolbestuur
KERKDRIEL Schoolbestuur
SLOCHTEREN Schoolbestuur
NIJMEGEN Schoolbestuur
VEENDAM Schoolbestuur
LELYSTAD Schoolbestuur
MIDDELBURG Schoolbestuur
GIETHOORN Schoolbestuur
CASTRICUM Schoolbestuur
TILBURG Schoolbestuur
WOERDEN Schoolbestuur
TILBURG Schoolbestuur
EINDHOVEN Schoolbestuur
DEVENTER Schoolbestuur
ETTEN-LEUR Schoolbestuur
ABBENBROEK Schoolbestuur
AMSTERDAM Schoolbestuur
ALMELO Schoolbestuur
AMERSFOORT Schoolbestuur
HOOGEZAND Schoolbestuur
MAARSBERGEN Schoolbestuur
GIETHOORN Schoolbestuur
ZUNDERT Schoolbestuur
ZAANDIJK Schoolbestuur
MAASSLUIS Schoolbestuur
DOESBURG Schoolbestuur
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Dit is VOS/ABB

VOS/ABB behartigt de belangen van 261 schoolbestu-
ren in het openbaar en algemeen toegankelijk primair 
en voortgezet onderwijs met in totaal 1821 scholen. Op 
deze scholen zitten ruim 525.000 leerlingen. De ver-
eniging biedt daarnaast professionele deskundigheid 
aan bestuur en management van deze scholen, onder 
andere op het gebied van bestuurlijke organisatie, me-
dezeggenschap, onderwijskundige en juridische zaken, 
financiën, HRM en onderwijshuisvesting. De Onderwijs-
juristen van VOS/ABB bestaan uit een team van vier ge-
specialiseerde juristen. Zij zijn dagelijks voor de leden 
van VOS/ABB bereikbaar voor direct advies.

Dit jaarverslag geeft een beeld van de actuele onder-
werpen waarmee de vereniging zich bezighoudt. Te-
vens staan er samenvattingen in van enkele artikelen 
die in 2018 in het het VOS/ABB-magazine Naar School! 
zijn verschenen.


