
 

Hart voor openbaar onderwijs? 
Kom ons bestuur versterken! 
 
De vereniging VOS/ABB behartigt de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk primair en 
voortgezet onderwijs in Nederland. Bij ons zijn circa 275 schoolbesturen aangesloten met in totaal 
ongeveer 2000 scholen. Op deze scholen zitten bijna 525.000 leerlingen.  
 
Wij zetten met onze leden de ideologie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs stevig 
op de kaart. Ook voeren we een actieve politieke lobby en ondersteunen we bestuur en management. 
Dat doen we op allerlei gebieden. De advisering van onze Onderwijsjuristen is vermaard! 
 
VOS/ABB richt zich daarnaast op samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, gemeenten en 
administratiekantoren in het onderwijs. Tevens ondersteunt VOS/ABB pabo’s die de leergang Diploma 
Openbaar Onderwijs aanbieden. We organiseren elk jaar een campagneweek, waarmee openbare 
scholen in het hele land zich kunnen profileren. 
 
De vereniging VOS/ABB zoekt per aanvang schooljaar 2020-2021: 
 

Een inspirerend en betrokken bestuurslid 
 
Algemene functie-eisen 
· Werkzaam in bestuur of bovenschools management van een bij VOS/ABB aangesloten organisatie; 
· Onderschrijft de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs; 
· Algemene bestuurlijke vaardigheden; 
· Juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
· Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
· Vaardigheden om op hoofdlijnen te oordelen. 
 
Eigenschappen  
Betrokken, kritisch, integer, onafhankelijk, strategisch en analytisch. 
 
Het bestuur van VOS/ABB ziet toe op het functioneren van de directie van VOS/ABB en op de 
algemene gang van zaken binnen de vereniging. Daarbij staat het belang van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs voorop. Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen of meer 
als dit noodzakelijk is.  
 
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: 
- Ron den Hartog, college van bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda (voorzitter); 
- Sandra Beuving, SAAM Scholen, primair onderwijs in regio Veghel-Oss; 
- Patrick Went, Stichting OBO Duin- en Bollenstreek, primair onderwijs in Noordwijk en omstreken; 
- Pieter Schram, college van bestuur OSG Singelland in Drachten, voortgezet onderwijs; 
- Roel Hoogendoorn, college van bestuur van Stichting Talent Primair, primair onderwijs in Huizen 

en omstreken; 
 
De voordracht van een nieuw bestuurslid komt ter stemming op de algemene ledenvergadering van 
VOS/ABB op 18 maart 2020. De benoeming zal aanvangen per 1 augustus 
 
Vergoeding 
De vergoeding voor de leden van het bestuur bedraagt € 1500 per jaar. 
 
Procedure 
U kunt uw sollicitatie tot 25 februari 2020 richten aan de voorzitter van de vereniging VOS/ABB, per e-
mail aan solliciteren@vosabb.nl.  
 
Inlichtingen 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

Ron den Hartog, bestuursvoorzitter VOS/ABB,  rondenhartog@stovog.nl, of met  
Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB,   hteegelbeckers@vosabb.nl   06-5160 3209 
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