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Vereniging VOS/ABB zoekt: 
 
 

Twee inspirerende bestuursleden 
 
 

Algemene functie-eisen 

 Werkzaam als directeur/bestuurder voor een bij VOS/ABB 
aangesloten organisatie; 

 Affiniteit met 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 een oordeel te vormen over de 
voorgelegde kwesties. 
 

 
Competenties 
Betrokken, kritisch, integer, onafhankelijk, strategisch en analytisch. 
 
 
Aanbod 
De vergoeding voor de leden van het bestuur bedraagt € 1500 per jaar.  
 
 
Procedure 
U kunt uw sollicitatie tot 1 september 2015 richten aan het secretariaat 
van de vereniging VOS/ABB, postbus 162, 3440 AD Woerden of 
secretariaatvereniging@vosabb.nl. 
 
 
Inlichtingen 
Bij de heer Peter Snijders, bestuursvoorzitter VOS/ABB, 
peter.snijders@hardenberg.nl of de heer Ritske van der Veen, directeur 
VOS/ABB, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl. 
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De vereniging VOS/ABB vertegenwoordigt op landelijk niveau de 
belangen van 264 schoolbesturen met in totaal circa 2000 scholen voor 
openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Op 
deze scholen zitten circa 700.000 leerlingen. 
Tevens zijn bij VOS/ABB 23 samenwerkingsverbanden voor passend 
onderwijs aangesloten alsmede 27 gemeenten. 
 
Het bestuur van de vereniging VOS/ABB heeft tot taak het houden van 
toezicht op het functioneren van de directie van VOS/ABB en op de 
algemene gang van zaken binnen de vereniging. Bij het vervullen van 
hun taak richten de bestuurders zich op het belang van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. 
Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar in vergadering bijeen of 
meer als dit noodzakelijk is. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen: 
 

 De heer Peter Snijders, burgemeester van gemeente Hardenberg, 
voorzitter; 

 De heer Lambèrt van Genugten, directeur-bestuurder Stichting 
Openbaar Onderwijs Jan van Brabant, Helmond (voortgezet 
onderwijs); 

 Mevrouw Annemie Martens, bestuurder Stichting PlatOO, 
Zuidoost-Brabant (primair onderwijs); 

 De heer Kees Vreugdenhil, directeur-bestuurder Dr. Nassau 
College, Assen (voortgezet onderwijs); 

 De heer Rudi Meulenbroek, algemeen directeur Stichting 
Openbaar Onderwijs Kampen (primair onderwijs). 

 De heer Hans Kelderman, bestuursvoorzitter Aloysius Stichting, 
Voorhout (speciaal onderwijs). 

 Mevrouw Annemarie Juli, bestuurder Openbare ScholenGroep 
Schoonoord, Zeist (voortgezet onderwijs). 

 
Mevrouw Martens en de heer Vreugdenhil treden beiden terug als 
bestuurslid, omdat zij de statutair vastgestelde maximale 
bestuursperiode bereiken.  
 
De voordracht van de twee nieuwe bestuursleden komt ter stemming op 
de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 25 november 2015.  


