
JAARVERSLAG VOS/ABB 2019

VOS/ABB is dé vereniging van openbare en algemeen 
toegankelijke scholen. De vereniging ondersteunt 
de aangesloten schoolbesturen met als doel en 
uitgangspunt: het beste onderwijs voor elk kind. De 
drie pijlers van VOS/ABB zijn advies en ondersteuning, 
identiteitsontwikkeling en belangenbehartiging.

GROEIEND LEDENAANTAL 

De leden van VOS/ABB zijn voornamelijk schoolbesturen in het primair en voortgezet openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Daarnaast zijn ook gemeentebesturen en samenwerkingsverbanden aangesloten.

2018 2019

Totaal aantal leerlingen VO

Totaal aantal leerlingen PO

210.978 203.639

297.005 320.969
OVERZICHT VAN LEERLINGAANTALLEN
Bij het opmaken van dit jaarverslag over 
2019 is al bekend dat de groei in 2020 
doorzet. Ook in het voortgezet onderwijs 
ontstaat in 2020 weer groei.

 Schoolbesturen PO: 170  Schoolbesturen VO: 84  Schoolbesturen PO/VO: 6   Gemeentebesturen: 19  Samenwerkingsverbanden: 33
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In het verslagjaar 2019 vertoonde het ledenaantal een 
lichte groei, als gekeken wordt naar het aantal leerlingen 
dat de schoolbesturen vertegenwoordigen, met name 
in het primair onderwijs. Dit is opmerkelijk positief 
omdat in bijna het hele land sprake is van krimp van het 
leerlingenaantal. De scholen worden dus kleiner, maar 

VOS/ABB groeit. Deze groei komt volledig tot stand 
door de aanwas van nieuwe leden. Dit is te danken aan 
de ervaren kwaliteit en aan de inzet op ledenbezoek 
in het verslagjaar. Overigens vallen door bestuurlijke 
schaalvergroting steeds meer scholen onder steeds 
minder besturen.

OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE LEDENSOORTEN
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Overig: 16,5 uurHerziening kernwaarden: 159 uur

Diploma Openbaar
Onderwijs: 88 uur

Campagne
School!Week 2019:

285,5 uur

Advisering: 1422 uur

INZET IDENTITEITSONTWIKKELING IN UREN

Hervorming cao: 63 uur

Inkoopcentrum Onderwijs +
Energie voor Scholen: 134 uur

Lobby en externe 
contacten: 514 uur

INZET BELANGENBEHARTIGING IN UREN

Opstellen en revisie katernen: 113,25 uur
Communicatie: 1338 uur

Procederen
(betaalde opdrachten): 178 uur

Betaalde dienstverlening 
algemeen: 3363 uur

Cursussen en scholing: 155 uur

Onderwijsjuristen, 
eerste- en tweedelijns-
advisering: 4917 uur

Contributiedienstverlening 
door beleidsmedewerkers: 1299 uur

INZET ADVIES & ONDERSTEUNING IN UREN

TOTAAL INZET: AANTAL UREN MEDEWERKERS VOS/ABB
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Overhead (administratie, financiën, HRM e.d.)

Ledencontacten totaal
Belangenbehartiging

Identiteitsontwikkeling
Advies & ondersteuning 11362

1971
711

1870
5627

DE PIJLERS VAN VOS/ABB 

De leden van VOS/ABB kunnen rekenen op advies en ondersteuning, identiteits-
ontwikkeling en –versterking en belangenbehartiging. Dit zijn de drie pijlers van VOS/ABB. 

De inzet van VOS/ABB wordt verdeeld over deze drie domeinen. Daarnaast is in 2019 veel 
geïnvesteerd in ledencontacten. De medewerkers zijn bij tal van leden persoonlijk op bezoek 
gegaan om de contacten te versterken.



Reden van lidmaatschap
Gevraagd naar de reden van het 
lidmaatschap, noemen de leden 
met name de dienstverlening van 
de Onderwijsjuristen, de expertise 
van de VOS/ABB-adviseurs, de 
nieuws- en informatievoorziening 
en de ondersteuning van het 
bestuursbureau. De versterking 
van de openbare identiteit is vooral 
voor het primair onderwijs reden 
voor lidmaatschap van VOS/ABB. 
Opmerkelijk genoeg scoort het 
ledenvoordeel niet het hoogst. Vrijwel 
alle onderwerpen scoren boven de 3 
op een schaal van 5.

Onderscheidend vermogen
De leden geven aan dat VOS/ABB 
zich onderscheidt van de 
PO-Raad en de VO-raad door de 
korte lijnen, praktisch advies, 
juridische hulpverlening, de 
belangenbehartiging voor 
het openbaar onderwijs en 
de netwerkbijeenkomsten en 
trainingen. Verder wordt hier 
spontaan toegevoegd: ‘Daadkrachtig, 
toegankelijk, snel, direct, deskundig’. 

Stafmedewerker/
beleidsmedewerker: 39%

Lid Raad van toezicht: 6%

Afdelingshoofd/manager: 4%
Leerkracht/docent : 2%

Anders: 13% Directeur/bestuurder: 36%

RESULTATEN LEDENPEILING

0 1 2 3 4 5

Gemeentebesturen

Samenwerkingsverbanden

PO/VO

VO

PO

Totaal excl VOS/ABB 4,16

4,19

4,02

4,29

4,2

3,75

TEVREDENHEID OVER VOS/ABB
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REDEN VAN LIDMAATSCHAP

WAARDERING DOOR DE LEDEN  

De waardering van de leden voor het 
werk van VOS/ABB is hoog, zo bleek 
uit een ledenpeiling die in 2019 is 
gehouden. Gemiddeld scoort VOS/ABB 
hier een 4 op een schaal van 5. Een 
viersterren-waardering dus, waar de 
vereniging trots op mag zijn. 

De enquête werd voornamelijk 
ingevuld door schooldirecteuren, 
schoolbestuurders en staf- en 
beleidsmedewerkers (samen 75%). 
Verreweg de meeste van de 280 
respondenten (80%) zijn werkzaam in 
het openbaar onderwijs, maar er is ook 
gereageerd door leden in het (algemeen) 
bijzonder onderwijs of vanuit een 
samenwerkingsverband. 

1. VIER STERREN IN LEDENPEILING 2019 
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IKC-ontwikkeling
Aanbod ledenvoordeel

Passend onderwijs
Strategische beleidsvorming

Fusie(begeleiding)
Brochures, handreikingen en katernen

Netwerken / contactgroepen
Bestuur, toezicht, medezeggenschap

Nieuws-/informatievoorziening
Financiën

Cursussen / bijeenkomsten
Tools, modellen, rekeninstrumenten

HRM
Juridische dienstverlening

TEVREDENHEID BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING

BEKENDHEID THEMA’S 
BELANGENBEHARTIGING

WAAR MOET VOS/ABB ZICH OP 
INSPANNEN?

INDENTITEIT OPENBAAR ONDERWIJS

Advies en ondersteuning
Als het gaat om tevredenheid over de 
dienstverlening, scoort de vereniging 
hoog bij de leden. Vrijwel alle diensten 
worden gewaardeerd met een 4 op een 
schaal van 5. Slechts enkele domeinen 
blijven net onder de 4. 

2. DE PIJLERS VAN VOS/ABB NADER BEKEKEN 

• Kansengelijkheid
• Stichten nieuwe scholen / eerste school 

nieuwbouwwijk / MRvNS
• Openbaar onderwijs / nieuwe 

kernwaarden
• Vereenvoudiging bekostiging
• Fusietoets / fusiegelden
• Afschaffing Artikel 23
• Cao/cao-vereenvoudiging
• Krimp in Zeeland

• School! (afschaffen artikel 23)
• Sociale gelijkheid / segregatie /

kansengelijkheid
• Cao-aangelegenheden
• Bekostiging (vereenvoudiging & 

toereikendheid). MI
• Lerarentekort
• Huisvesting (en onderhoud)
• Salarissen directie en OOP
• Inzet ICT en betaalbaarheid ervan
• Identiteit
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Relevantie School!Week

Waardering

Relevantie

2,92

3,24

3,25

Belangenbehartiging
Gevraagd naar de bekendheid met de 
inspanningen van VOS/ABB op het gebied 
van politieke lobby, noemen de leden een 
scala aan thema’s waarop de vereniging 
de belangen van het onderwijs behartigt. 
Deze activiteiten worden gewaardeerd 
met een gemiddelde van 3,1 op een 
schaal van 5. Hieruit valt te concluderen 
dat VOS/ABB deze inspanningen nog 
meer zichtbaar kan maken.

Identiteit
De ondersteuning van scholen bij de 
ontwikkeling en versterking van hun 
openbare identiteit is een belangrijke 
pijler van VOS/ABB. De relevantie 
daarvan wordt beoordeeld met 3,25, de 
inzet wordt gewaardeerd met een ruime 
3 op een schaal van 5. De School!Week, 
de jaarlijkse campagne voor het 
openbaar onderwijs, wordt iets lager 
gewaardeerd met een 2,9. 



De lichte groei van het aantal 
leerlingen in combinatie met een 
realisatie van lasten volgens de 
begroting, resulteert voor VOS/ABB 
in een positieve exploitatierekening 
voor 2019 en een voldoende 
financiële buffer voor de toekomst.

1 exploitatie
De baten van VOS/ABB bestaan 
uit de door de schoolbesturen 
betaalde contributie en de overige 
inkomsten waaronder de betaalde 
dienstverlening. De contributie is 
een bedrag per leerling en voor de 
additionele diensten gelden gunstige 
ledentarieven. De totale baten in 2019 
zijn hoger dan in 2018 en zelfs iets 
hoger dan de begroting voor 2019. 

Gelijk aan de situatie voor onze 
leden bestaan de lasten van  
VOS/ABB voor het grootste deel uit 
personeelskosten. De overige lasten 
bestaan uit een beperkte inkoop 
voor dienstverlening, kosten voor 
voorlichting en bijeenkomsten voor 
onze leden en de bureaukosten 
(huisvesting en overige lasten). 
Voor 2019 was uitbreiding van 
personeel voorzien. Dit is voor een 
deel in 2019 gerealiseerd en wordt 
in 2020 verder ingevuld. Er was voor 
2019 een dekkende exploitatie cq 
een gering positief saldo begroot. 
Gelijk aan 2018 is er sprake van een 
geringe positieve marge boven de 
begroting. 

baten 2019baten 2018baten 2017

€ 1.836.000 € 1.965.000 € 2.097.000

DE TOTALE BATEN

Overige opbrengsten

Betaalde dienstverlening

Abonnementen diensten

Contributie
€ 1.351.000 € 508.000 

€ 149.000 
€ 89.000 

VERDELING BATEN: € 2.097

Voorlichting leden

Bureaukosten Huisvesting

Inkoop diensten Personeelskosten
€ 1.351.000 € 166.000 

€ 131.000 

€ 139.000 

€ 106.000 

VERDELING LASTEN: € 2.042

JA: 55% NEE: 45%

GEBRUIK BETAALDE 
DIENSTVERLENING

Betaalde dienstverlening
In de ledenpeiling van 2019 is ook 
gevraagd naar de waardering van de 
betaalde dienstverlening (maatwerk-
ondersteuning) door de adviseurs 
van VOS/ABB. Ruim de helft van de 
respondenten (55%) maakt hier gebruik 
van en de gemiddelde waardering is een 
ruime 4 op een schaal van 5. 
Van de leden die geen gebruikmaken 
van de betaalde dienstverlening, geeft 
32% aan niet bekend te zijn met deze 
service en 50% geeft geen reden op. 
Nog eens 16% vindt niet het juiste 

aanbod. Zij missen dienstverlening 
op het gebied van speciaal onderwijs 
en onderwijskwaliteit. Prijstechnisch 
is er bepaald geen kritiek: niemand 
kruist aan dat deze diensten ‘te duur’ 
zouden zijn. Hieruit valt te concluderen 
dat de maatwerkondersteuning wordt 
gewaardeerd, maar dat er meer 
bekendheid aan moet worden gegeven. 
Tegelijkertijd blijft voor VOS/ABB het 
verenigingswerk voorop staan. De 
vereniging wil geen consultancybureau 
worden. 

DE FINANCIËN:  EEN POSITIEF RESULTAAT  
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Versteviging openbaar onderwijs
Toekomstvisie 'School!'

Passend onderwijs
Levenbeschouwing

Lerarentekort
Ledenvoordeel
Kwaliteitszorg

Karakter openbaar onderwijs
Kansen(on)gelijkheid

Juridische ondersteuning
Inclusief onderwijs

IKC Ontwikkeling
Huisvesting

HRM
Good Governance

Gemeente en toezicht
Fusiebegeleiding

Burgerschapsvorming
Artikel 23 / vrijheid van onderwijs

10-14 onderwijs

%

BELANGRIJKSTE BELEIDSTERREINEN KOMENDE 4 JAAR
Op grond van de input uit de 
ledenpeiling 2019 maakt VOS/ABB 
een toekomstvisie op voor de 
komende vier jaar. De inzet zal 
zich richten op de belangrijkste 
beleidsterreinen, die naar voren 
komen uit de ledenpeiling.
Dat zijn:
1. Juridische ondersteuning
2. Karakter openbaar onderwijs 

en concept School! (voorbij de 
denominaties)

3. HRM
4. Lerarentekort
5. Kwaliteitszorg
6. Good governance
7. Passend onderwijs en inclusief 

onderwijs

In 2019 zijn de activiteiten gestart 
voor de ontwikkeling en presentatie 
van de nieuwe kernwaarden in 2020.

Jaarverslag 2019 VOS/ABB
Redactie: Lucy Beker
Vormgeving: Caro Grafico

Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor schoolbesturen in het openbaar en/of algemeen toegankelijk onderwijs. De contributie wordt 
betaald per leerling. Ook gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen lid worden van VOS/ABB. Kijk voor meer informatie op www.vosabb.nl.

Vereniging VOS/ABB
Houttuinlaan 8
3447 GM Woerden
Tel. 0348-405200

COLOFON

2 Balans en vermogen
Met de in het verleden 
behaalde jaarlijkse resultaten 
houdt VOS/ABB een algemene 
instandhoudingsreserve aan 
voor calamiteiten. Ook dit in 
analogie met de schoolbesturen, 
onze leden. VOS/ABB houdt een 
instandhoudingsreserve aan van 
ruim 1,2 miljoen. Dit is circa 90% van 
het eigen vermogen. De overige 10% 
zijn bestemmingsreserves. Een deel 
is bestemd voor de ontwikkeling van 
nieuwe kernwaarden, die in 2020 
worden gepresenteerd. Voor de 
liquide middelen hanteert VOS/ABB 
een beleid dat gericht is op een zo 
laag mogelijk risico. 

E-mail: welkom@vosabb.nl
Website: www.vosabb.nl
Twitter: @VOSABB

Bestemmingsreserves
€ 140.000  

Instandhoudingsreserve
€ 1.244.000  

VERDELING EIGEN VERMOGEN €1.384.000

Voor het volledige financiële jaarverslag 2019 van VOS/ABB verwijzen we 
naar onze website.

TOEKOMSTVISIE  

http://www.bekertekstenredactie.nl
https://www.carografico.nl
http://www.vosabb.nl
mailto:welkom@vosabb.nl
http://www.vosabb.nl

