OVEREENKOMST

De VO-Raad, Besturenraad, ISBO, LVGS, VBS, VGS, VKO en VOS/ABB, hierna te noemen
partijen:

overwegende dat



het wenselijk en noodzakelijk is voor de sector van het voortgezet onderwijs in
Nederland – voor wat betreft de belangenbehartiging – richting de politiek en de
samenleving met een gezamenlijk en eenduidig standpunt naar buiten te treden;



reeds maandelijks tussen partijen overleg plaatsvindt over alle strategische
vraagstukken in het voortgezet onderwijs.



de verkenning van strategische vraagstukken in dit overleg op constructieve wijze en
in een goede sfeer verloopt;



uit oogpunt van transparantie, effectiviteit en versterking van het draagvlak het
zowel voor partijen en hun leden als voor de samenleving in de rede ligt om de
gezamenlijke verkenning en afstemming van strategische vraagstukken in het
voortgezet onderwijs te versterken en te formaliseren.

komen overeen de versterking en formalisering van de samenwerking gestalte te geven met
inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en kaders:

1. Partijen stellen de Overlegraad VO in, die de voortzetting vormt van het maandelijks
overleg, zoals genoemd in de considerans van deze overeenkomst. De Overlegraad
VO gaat van start – mits de algemene vergaderingen van partijen in de loop van
november 2012 besluiten met deze overeenkomst in te stemmen – met ingang van 1
december 2012.
2. De Overlegraad VO zet het gezamenlijk overleg over strategische vraagstukken, zoals
dat de afgelopen 5 jaar heeft plaatsgevonden, voort. Uitgangspunt voor dit overleg is
de gelijkwaardigheid van partijen. Besluitvorming over het bepalen van standpunten
met betrekking tot de strategische vraagstukken vindt plaats op basis van consensus.
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3. Naast de onder 2 genoemde functie is het de taak van de Overlegraad VO om een
voorstel op te stellen met betrekking tot de oprichting en inrichting van een
Vereniging VO. Dit voorstel, waaronder begrepen de uitwerking in de vorm van
concept statuten, dient uiterlijk 1 september 2013 gereed te zijn. Vervolgens
besluiten de algemene vergaderingen van partijen in de loop van november 2013
over de oprichting van de Vereniging VO, waarna – bij een positief besluit – de
Vereniging VO begin 2014 van start kan gaan.

4. Bij het ontwikkelen van een voorstel tot oprichting en inrichting van de Vereniging
VO neemt de Overlegraad VO in ieder geval de volgende uitgangspunten in acht:
a. De Vereniging VO wordt de rechtsopvolger van de VO-Raad.
b. De Vereniging VO is een vereniging van schoolbesturen. De Vereniging VO spreekt
met één stem naar buiten.
c. De Vereniging VO maakt in het proces van besluitvorming ruimte voor de inbreng
en invloed van verschillende belanghebbenden in het voortgezet onderwijs. Voor
de schoolleiders van de leden wordt dit vorm gegeven in een verenigingskamer,
die aan het bestuur en aan de algemene vergadering van de Vereniging VO
gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Met personeel, ouders en leerlingen van
de leden wordt het overleg vorm gegeven in een periodiek door het bestuur van
de Vereniging VO te organiseren VO-Forum, waarvoor de vertegenwoordigende
organisaties van deze groeperingen worden uitgenodigd.
d. De Vereniging VO draagt er zorg voor dat verschillen tussen de leden c.q. scholen
worden gerespecteerd. Dat kan gaan om verschillen in omvang, denominatie en
pedagogisch-didactische inspiratie. De verschillen tussen scholen kunnen in de
standpunten van de Vereniging VO doorklinken. De inrichting van de Vereniging
VO zullen partijen zodanig vorm geven dat de ruimte voor deze verschillende
inbreng in de besluitvorming gewaarborgd wordt.
e. Individuele schoolbesturen zijn lid van de Vereniging VO en betalen daarvoor
contributie.
f. De contributie is afhankelijk van het leerlingenaantal op de door het lid in stand
gehouden school of scholen. Er worden nadere afspraken gemaakt over door de
Vereniging VO te verstrekken dienstverlening binnen die contributie (helpdesk,
netwerken etc.).
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De huidige besturenorganisaties besluiten – na de totstandkoming van de Vereniging VO,
zoals beschreven onder punt 4 van deze overeenkomst – welke activiteiten zij zelfstandig
voortzetten. Een besturenorganisatie kan er voor kiezen om voor de eigen leden een of
meer taken uit te voeren zoals het verzorgen van (betaalde) dienstverlening of het
ontwikkelen van ondersteuningsactiviteiten met betrekking tot een specifieke denominatie
en/of pedagogisch-didactische beginselen. De VO-raad zal geen betaalde dienstverlening
verrichten.

Utrecht, ……. 2012
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