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Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO). Voor de tweede keer leggen wij u het verslag 
van het verenigingsjaar op deze informatieve en toegankelijke 
wijze voor. Met deze nieuwe uitstraling maken we niet alleen 
zichtbaar wat we in 2012 hebben bereikt, maar ook dat we als 
VOO zelf veranderen. De VOO heeft zich het afgelopen jaar niet 
alleen bezig gehouden met de behartiging van belangen van het 
(openbaar) onderwijs in het algemeen en ouders in het bijzonder. 
De VOO is in toenemende mate ook een echte dienstverlener aan 
medezeggenschapsraden, ouderraden, scholen en schoolbesturen. 
Zo is het aantal medezeggenschapstrainingen het afgelopen jaar 
verdubbeld en is het aantal trainingen overblijven met 20 pro-
cent gestegen. Ook weten besturen de weg naar de VOO steeds 
beter te vinden. Het afgelopen jaar zijn er door de VOO zeven per-
soneelsdagen georganiseerd, over de thema’s openbare identiteit 
en overblijven. Maar ook als bemiddelaar in (dreigende) geschillen 
tussen zeggenschap en medezeggenschap was de VOO meer dan 
ooit actief. Dit is niet alleen nodig vanwege de inkomsten die met 
deze activiteiten gepaard gaan, in een tijd dat de overheid meer 
en meer terugtreedt, maar ook geheel in lijn met de ambitie van 
de VOO om nog concreter van waarde te zijn voor haar achterban. 
Met trainingen en adviezen wil de VOO een bijdrage leveren aan 
de kracht van het openbaar onderwijs in alle geledingen. 
Als belangenbehartiger heeft de VOO ook dit jaar veel aandacht 
besteed aan passend onderwijs. Met het passeren van de wet 

in de Eerste Kamer is de focus op de implementatie van de wet 
komen te liggen. Op één aspect ervan, de implementatie van me-
dezeggenschap op het nieuwe niveau van de samenwerkings-
verbanden, heeft de VOO in 2012 een rol van betekenis gespeeld. 
Daarbij ging en gaat het ook in 2013 om de invoering van de 
ondersteuningsplanraden, de nieuwe instemmingsbevoegd-
heid ten aanzien van de regionale ondersteuningsplannen en 
de nieuwe adviesbevoegdheden ten aanzien van de schoolon-
dersteuningsprofielen. De VOO werd door het ministerie van 
OCW gevraagd om een plan van aanpak te formuleren en als 
penvoerder van dit project ook bij de uitvoering het voortouw 
te nemen. Die rol is de VOO als expertisecentrum voor medezeg-
genschap op het lijf geschreven. 

Wat treft u verder aan in dit jaarverslag? Wij geven inzicht in de 
kerntaken van de vereniging. Dan gaan we dieper in op de vijf 
belangrijke VOO-thema’s, van medezeggenschap tot mediawijs-
heid, en geven wij u een blik op onze organisatie. En ten slotte 
leest u over onze communicatie met de buitenwereld en over de 
belangrijkste resultaten in cijfers van het afgelopen jaar. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Bert-Jan Kollmer, 
directeur-bestuurder

 InleIdIng
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de VerenIgIng openbaar onderwIjs (Voo)
De Vereniging Openbaar Onderwijs is sinds de oprichting van haar 
rechtsvoorganger (Vereniging tot bevordering van het Volksonder-
wijs) in 1866 de belangenbehartiger van het openbaar onderwijs. 
In 1968 fuseerde de vereniging met de Nederlandse Ouderraad tot 
Vereniging Openbaar Onderwijs. De VOO is er voor ouders, perso-
neelsleden, schoolleiders en schoolbestuurders in het openbaar 
onderwijs. 

De�kracht�van�het�openbaar�onderwijs
Op de openbare school is ieder kind en elke leerkracht welkom, 
ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan 
respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt 
actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen 
tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 
Niet apart, maar samen.

Niet�apart�maar�samen
De lijfspreuk van de Vereniging Openbaar Onderwijs ‘Niet apart 
maar samen’ is actueler dan ooit. Niet apart, als het gaat om de 
samenwerking tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en overheid. 
Samen, als het gaat op de (openbare) school die van en voor de ge-
meenschap is. Maar vooral samen, omdat onze kinderen moeten 
leren omgaan met de mening en cultuur van een ander. De open-
bare school is de plek voor die ontmoeting. Want ook tolerantie is 
iets dat moet worden geleerd. 

 profIel
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onze kernwaarden
Ieder�kind�is�welkom
Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of sek-
suele geaardheid geen rol bij toelating. 

Wederzijds�respect
Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de 
diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Waarden�en�normen
Op de openbare school worden de normen en waarden van de 
Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden 
geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

School�en�de�samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de om-
geving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief 
deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing�en�godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en 
godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de sa-
menleving.

onze mIssIe
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat elke school 
in Nederland open staat voor elk kind en iedere docent. Scholen 
moeten kwalitatief goed onderwijs geven, maar hebben daar-
naast de plicht om voorwaarden voor emancipatie en tolerantie 
te scheppen. De VOO vindt daarom dat elke school moet uit-
gaan van een principiële gelijkwaardigheid van opvattingen 
over godsdienst, levensbeschouwing en maatschappelijke di-
versiteit. De huidige richtingen (denominaties) in het onderwijs, 
zoals katholiek, protestants-christelijk of islamitisch, verliezen 
daarmee hun bestaansrecht en ook het naambordje ‘openbaar’ 
kan dan vervallen. Dan spreken we voortaan over een SCHOOL; 
niet apart maar samen. De VOO pleit daarom voor modernise-
ring van artikel 23 van de Grondwet. Kijk voor meer informatie 
op www.voo.nl/school. •

 profiel
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In dit verslag komen onder meer de resultaten van het verander-
traject van de Vereniging Openbaar Onderwijs en het overleg met 
het ministerie van OCW en de ouderorganisaties aan bod, even-
als de contacten met andere onderwijsorganisaties en de samen-
werking met VOS/ABB. Ook wordt verslag gedaan van het eind 
2012 gestarte Implementatieproject Medezeggenschap Passend 
Onderwijs en de specifieke rol van de VOO hierbij. Daarnaast wordt 
kort stilgestaan bij de verschillende dossiers die door de vereniging 
zijn gevolgd en waarop is gereageerd en wordt stilgestaan bij de 
resultaten die deze inspanningen hebben opgeleverd.

In 2012 heeft de VOO zich actief geprofileerd in haar nieuwe rol 
van dienstverlener naast die van belangenbehartiger. Deze be-
weging was noodzakelijk om teruglopende subsidie-inkomsten 
op te kunnen vangen. De meer marktgerichte beweging heeft tot 
goede resultaten geleid. In een onderwijsmarkt die door een terug-
tredende overheid onder druk staat en krimpt, heeft de VOO haar 
activiteiten op het gebied van trainingen, cursussen en advisering 
met 50 procent weten te laten groeien. 

In haar rol als landelijk vertegenwoordiger heeft de VOO verschil-
lende beleidsontwikkelingen actief gevolgd en beïnvloed, waarbij 
ook op adviezen van de Onderwijsraad is gereageerd. Voorstellen 
van het ministerie aan de Tweede Kamer op de dossiers waar de 
VOO zich direct mee bezighoudt, zijn van een reactie aan de on-

derwijsspecialisten in de Kamer voorzien. Met hen is regelmatig 
contact onderhouden. 

Het overleg met het ministerie van OCW heeft met de doorge-
voerde bezuinigingen ook een meer zakelijk karakter gekregen. 
Het ministerie legt steeds vaker de nadruk op het meetbaar maken 
van resultaten, terwijl de financiële middelen krapper worden. Dat 
heeft onder meer geleid tot het maken van concrete prestatieaf-
spraken met het ministerie. Naast een intensievere samenwerking 
met VOS/ABB is de VOO in overleg gegaan over de mogelijkheden 
van het versterken van de landelijke stem van ouders. Hiertoe 
hebben de vier algemene ouderorganisaties OUDERS&COO, NKO, 
LOBO en VOO, ook op verzoek van OCW, nadrukkelijk naar meer 
samenwerking gezocht. Met de prestatieafspraken begeeft het 
ministerie zich in toenemende mate ook op het terrein van uit-
voering. De VOO heeft daarom haar rol als onafhankelijke onder-
wijsorganisatie, met een eigen visie op het onderwijs, nadrukkelijk 
bewaakt. Wil ook bij toekomstige wetgeving de stem en invloed 
van ouders herkenbaar blijven of zelfs sterker worden, dan zullen 
de ouderorganisaties hun eigenstandige positie moeten kunnen 
behouden.

Behalve het overleg met het ministerie van OCW, de Tweede  
Kamer en de Onderwijsinspectie was er regelmatig overleg met 
diverse onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad,  

 bestuursVerslag
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VO-raad, LAKS, AOb, VNVO, en VOS/ABB. Ook met Forum heeft 
regelmatig overleg plaatsgevonden. De ouderorganisaties LOBO, 
NKO, OUDERS&COO, Balans, CG-raad en VG-platform zijn partners 
bij passend onderwijs en in de informatiedienst voor ouders 5010. 
Met de Onderwijsinspectie is enige malen per jaar overleg. De 
contacten met de PO-Raad en de VO-raad kwamen in 2012 steeds 
vaker in het kader van ouderbetrokkenheid te staan. De kabinets-
plannen met betrekking tot opbrengstgericht werken gaan uit 
van een sterke ouderbetrokkenheid als kritische succesfactor. De 
minister van OCW heeft zich hier publiekelijk hard voor gemaakt. 
In de bestuursakkoorden met de sectororganisaties wordt hier aan-
dacht aan besteed. Met de VO-raad zijn de ouderorganisaties een 
project ouderbetrokkenheid gestart, wat heeft geresulteerd in 20 
interessante pilots met scholen in het voortgezet onderwijs. Ook 
in het overleg met de PO-Raad staat ouderbetrokkenheid hoog op 
de agenda.

In 2012 heeft een aantal belangrijke politieke onderwijsdossiers 
veel aandacht van de VOO gevergd. Belangrijk was het verschij-
nen van het advies van de Onderwijsraad ‘Artikel 23 Grondwet in 
maatschappelijk perspectief’. De VOO pleit voor modernisering van 
het grondwetsartikel op een aantal punten. Terwijl richting en ver-
zuiling dé uitgangspunten zijn van dit 100 jaar oude wetsartikel, 
blijkt uit ieder onderzoek dat de denominatie een zeer beperkte 
rol speelt bij de schoolkeuze van ouders. De VOO vindt het advies 

van de Onderwijsraad, waarin de kern van het grondwetsartikel 
intact wordt gelaten, niet van deze tijd. De raad richt zich in haar 
advies, net zoals het gedateerde grondwetsartikel dat doet, te veel 
op het stichten van scholen, terwijl de grote uitdaging voor Neder-
land nu en in de toekomst vooral ligt op het vlak van het in stand 
houden van scholen en het te lijf te gaan van krimpproblemen. Op 
dit moment ontbreekt het besturen in bijvoorbeeld Zeeland, Zuid-
Limburg en Noordoost-Groningen aan voldoende wettelijke instru-
menten om nog minimaal één kwalitatief goede school in een wijk 
of buurtschap open te houden. Over een aantal jaren neemt in een 
groot deel van Nederland het aantal leerlingen af. Ook zegt het 
advies niets over de te verwachten problemen op het gebied van 
toegankelijkheid en passend onderwijs. De VOO is het ook oneens 
met het advies dat het stichten van scholen op basis van nieuwe 
(religieuze) richtingen mogelijk zou moeten maken. In een samen-
leving, die meer divers is dan ooit, is juist grote behoefte aan sociale 
binding en ontmoeting, in plaats van toenemende gescheidenheid. 
De VOO, haar lijfspreuk `niet apart maar samen’ indachtig, pleit 
daarom voor invoering van het ideaal SCHOOL als alternatief voor 
het duale stelsel.  In SCHOOL wordt een ongedeelde leeromgeving 
geboden voor ieder kind. Waar het in alle vrijheid aan de ontwik-
keling van de eigen persoonlijkheid kan werken, met respect en 
begrip voor ieder ander. Een weg waarop door schoolteams op 
een efficiënte - want ongedeelde - wijze kan worden gewerkt aan 
maximale onderwijskwaliteit. Een weg die schoolbesturen 

 bestuursverslag
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in krimpgebieden de mogelijkheid biedt om los van denominatie, 
nog een kwalitatief goede school in stand te houden. Een weg die 
kinderen met een ondersteuningsvraag een directe weg biedt naar 
een passende oplossing. 

Een ander dossier was het wetsvoorstel Passend Onderwijs. Na 
behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer, waarbij 
via amendementen nog een aantal belangrijke zaken voor ouders 
zoals een geschillenregeling kon worden geregeld, is het wetsvoor-
stel doorgestuurd naar de Eerste Kamer en ook daar aangenomen. 
In 2012 is vervolgens op verzoek van de directie JOZ van OCW door 
de VOO een implementatieplan opgesteld voor de invoering van 
medezeggenschap op het bovenbestuurlijke niveau. Bij de uit-
voering zijn alle ‘gebruikers’ van medezeggenschap betrokken: 
ouderorganisaties, LAKS en de vakbonden. Zij vormen met elkaar 
de stuurgroep van het project. Met de PO-Raad en VO-raad is een 
nauw overleg gestart, zodat scholen en besturen van eenduidige 
informatie en hulp worden voorzien. Doel van het project is om 
alle 150 samenwerkingsverbanden te ondersteunen. De VOO is 
penvoerder van het project dat op 1 november 2012 is gestart en 
op de NOT in januari 2013 een officiële aftrap heeft gekregen in 
aanwezigheid van de staatssecretaris. 

Ook het wetsvoorstel Toetsing werd door de VOO becommen-
tarieerd. De invoering van een verplicht leerlingvolgsysteem 

juicht de VOO toe, maar de verplichte invoering van de Cito-eind-
toets vindt de VOO een slechte zaak. Ook al is het de bedoeling dat 
deze later in het jaar wordt afgenomen, is het risico dat scholen 
in het voortgezet onderwijs zich bij de toelating van leerlingen 
voornamelijk op dit criterium baseren aanzienlijk. 

Andere dossiers waar de VOO zich het afgelopen jaar mee bezig 
heeft gehouden, zijn de overgang van vmbo-tl naar havo-4, de be-
leidsagenda openbaar onderwijs, de vereniging als bestuursvorm 
in het openbaar onderwijs, de krimpproblematiek, leerlingenver-
voer, de vrijwillige ouderbijdragen, de bekwaamheidseisen van 
personeel, de evaluatie van de WMS, taal en ouders in samenwer-
king met Forum en ten slotte gezonde scholen. 

Via het onderwijsmagazine SCHOOL!, dat gezamenlijk wordt uit-
gegeven door VOO en VOS/ABB, en de website www.voo.nl wordt 
algemene voorlichting gegeven aan personeelsleden, ouders, di-
recties en besturen door middel van nieuwsberichten en achter-
grondinformatie. 
Leden en niet-leden vinden op de sites antwoorden op hun vra-
gen. Het bezoekersaantal van de website is uitgekomen op 90.381. 
Het onderwijsmagazine SCHOOL! is zeven keer verschenen. Met 
SCHOOL! worden ook alle schoolbesturen in het openbaar onder-
wijs bereikt. Het onderwijsmagazine is daarnaast aan de leden 
en relaties van de VOO verzonden en kosteloos aan openbare 

 bestuursverslag
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bibliotheken. Door het (dubbel)lidmaatschap van ouderraden, me-
dezeggenschapsraden en schoolbesturen is meer dan het aantal 
openbare scholen direct bereikt. Het aantal lezers is aanmerkelijk 
hoger dan de oplage van circa 12.000 gezien de opname van het 
magazine in tijdschriftenmappen en dergelijke. Driemaal per week, 
in totaal 109 keer, is een digitale knipselkrant VOOrOnderwijs met 
artikelen uit de media verschenen bij wijze van ledenservice. Daar-
naast is een themabrief met betrekking tot medezeggenschap di-
gitaal uitgegeven met een oplage van 3.456.

Het bevorderen en ondersteunen van medezeggenschap in het on-
derwijs is een van de belangrijkste activiteiten van de VOO. Meer dan 
2.450 mensen namen deel aan een van de trainingen. De VOO heeft 
deelgenomen aan het landelijk congres medezeggenschap door vier 
workshops uit te voeren. Dagelijks wordt de VOO per telefoon en e-
mail benaderd met vragen over medezeggenschap, naast de vragen 
die via 5010 binnenkomen. In 2012 zijn zo’n 1.000 vragen beantwoord. 
De door de VOO ontwikkelde rekentool om te bepalen welke middelen 
het schoolbestuur ontvangt ten behoeve van de medezeggenschap en 
waarop een (G)MR beroep kan doen, staat voor iedereen toeganke-
lijk op de website. De rekentool is 405 keer aangevraagd. Samen met 
VOS/ABB is een module medezeggenschap voor schoolleiders ontwik-
keld; deze is zes keer uitgevoerd. Eén keer per zes weken is de digitale 
themabrief medezeggenschap verschenen. Op ondersteuning in de 
vorm van MR-advies is 23 keer een beroep gedaan. 

In 2012 werden 5 personeelsdagen georganiseerd over de kern-
waarden van het openbaar onderwijs. Daarnaast werden twee 
scholingsdagen georganiseerd voor medewerkers in de tussen-
schoolse opvang. Dagelijks zijn coördinatoren en overblijfkrachten 
per e-mail of telefoon geadviseerd. De cursussen voor overblijf-
krachten en overblijfcoördinatoren konden om ruim 1.600 deelne-
mers rekenen. Tevens zijn 17 themabijeenkomsten over overblijven 
georganiseerd die door 246 deelnemers zijn bezocht. •

 bestuursverslag



jaarverslag 2012  17

belangenbehartIgIng
De taak van belangenbehartiger van het openbaar onderwijs 
vervult de VOO met trots en passie: voor alle leerlingen, ouders, 
leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, ouderraden en me-
dezeggenschapsraden in het openbaar onderwijs.
De VOO behartigt op landelijk niveau de belangen van de openba-
re scholen en ondersteunt scholen, directies en schoolbesturen bij 
het versterken van hun kwaliteit en de identiteit van de openbare 
school. De VOO heeft daartoe specifieke trainingen en scholing 
ontwikkeld. 

Cursussen en sCholIng
De VOO is de grootste opleider in het onderwijs op het gebied van 
medezeggenschap, tussenschoolse opvang, mediawijsheid, ou-
derbetrokkenheid en identiteit. Wij verzorgen onze cursussen en 
trainingen met aandacht voor de mensen op school: professionals, 
ouders en leerlingen. 

InformatIe en adVIes
Ouders en MR-leden kunnen voor direct antwoord gratis terecht 
bij 0800-5010, de informatiedienst voor vragen over onderwijs. 
Beleidsadviseurs van de VOO beantwoorden elke schooldag tus-
sen 10.00 uur en 15.00 uur tientallen vragen en geven advies over 
eventuele vervolgstappen. Ook schoolleiders en schoolbestuurders 
vinden steeds vaker de weg naar de VOO en worden waar mogelijk 
met raad en daad terzijde gestaan. •

 kerntaken
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medezeggensChap
De VOO is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in 
het onderwijs: grondlegger van de WMS, de grootste opleider voor 
medezeggenschap en initiatiefnemer van de Landelijke Commis-
sie voor Geschillen. Met gespecialiseerde adviseurs en een lan-
delijk netwerk van trainers worden individuele (G)MR-leden en 
MR’en op maat geschoold en begeleid. 

In 2012 wisten meer dan 2.500 leden van (gemeenschappelijke) me-
dezeggenschapsraden hun weg te vinden naar de VOO voor infor-
matie, advies, scholing of ondersteuning. Veel (G)MR-leden namen 
deel aan een scholingsbijeenkomst, maar ook vertegenwoordigers 
van schoolbesturen vroegen de VOO om advies of lieten zich scho-
len. In 2012 is een aantal nieuwe medezeggenschapscursussen en 
producten ontwikkeld. Medezeggenschap is niet gebonden aan 
denominatie en dit kwam dan ook tot uiting in een toename van 
het aantal deelnemers in het bijzonder onderwijs.

Overzicht�cursussen�medezeggenschap
    MR Start 
    MR basis PO
    MR Verdieping 
    MR Compact VO
    MR op maat

    Expertisemiddagen voor schoolleiders
    Communicatie MR - ouderraad – team
    Themabijeenkomst passend onderwijs
    Themabijeenkomst bezuinigingen
    Infobijeenkomst ondersteuningsplanraad

ouderbetrokkenheId
De VOO helpt ouders, ouderraden en scholen met advies én een 
ruim aanbod van trainingen en ouderavonden. Met als doel een 
goede samenwerking tussen scholen en ouders. Scholen profiteren 
van de ervaring van de VOO als belangenbehartiger en kenniscen-
trum voor ouders en scholen.
De VOO verzorgde in 2012 trainingen voor ouderraden in het 
basis- en voortgezet onderwijs. Voor scholen en ouders bood de 
VOO voor het eerst ouderavonden aan over onder meer media-
wijsheid.

Overzicht�trainingen�en�ouderavonden
    Training ouderraden open inschrijving
    Training ouderraden op locatie
    Ouderavond ouders en sociale media PO
    Ouderavond `Mijn puber en sociale media’ VO
    Communicatie tussen MR - ouderraad – team
    Training communiceren met ouders

 de thema’s Onze activiteiten en prOjecten
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tussensChoolse opVang
Een goede kwaliteit van de tussenschoolse opvang betekent een 
grote meerwaarde. De VOO helpt scholen hierbij. Voor overblijf-
medewerkers en coördinatoren zijn er uitstekende kortdurende 
cursussen, zoals TSO Compact en TSO Lastig Gedrag, die nauw 
aansluiten bij de wensen van de overblijfpraktijk. 

Cursussen�en�scholingsdagen
    TSO Compact I
    TSO Compact II
    TSO Lastig Gedrag
    TSO Basiscursus
    TSO Vervolgcursus
    TSO Coördinatorcursus
    TSO Cursus spelen en speelgoed
    TSO EHBO / BHV
    TSO Herhalingscursus EHBO / BHV
    TSO Op maat modules
    TSO Themabijeenkomst
    TSO Scholingsdag

IdentIteIt openbaar onderwIjs
De VOO behartigt de belangen van de openbare scholen en on-
dersteunt scholen, directies en schoolbesturen bij het versterken 
van hun kwaliteit en de identiteit van de openbare school. De VOO 

heeft daartoe een aantal specifieke trainingen en begeleidings-
trajecten ontwikkeld. 

Tijdens de trainingen over openbaar onderwijs verkennen school-
teams, vaak samen met de MR en de ouderraad, de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs. Wat betekent openbaar onderwijs in 
de schoolpraktijk? Hoe benut je de meerwaarde van diversiteit op 
uw scholen? Hoe besteed je actief aandacht aan de overeenkom-
sten en verschillen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting? 
En hoe stimuleer je de leerlingen tot actieve betrokkenheid bij el-
kaar en de omgeving van de school (burgerschap)? Ook de ouders 
spelen daarbij een belangrijke rol. 

Trainingen�en�scholingsdagen
    Identiteit Compact 
    Personeelsdag openbaar onderwijs
    Het verhaal van uw school
    Identiteit, kwaliteit en profilering
    Diploma Openbaar Onderwijs

Samen met de openbare schoolbesturen Comperio (Oldeberkoop), 
Arcade (Hardenberg), Sopow (Winterswijk), Allure (Hoogwoud) 
en ZaanPrimair (Zaanstad) organiseerde de VOO in 2012 perso-
neelsdagen voor leerkrachten en schoolleiders, over de kernwaar-
den van het openbaar onderwijs. Kijk voor meer informatie op 

 de thema’s
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www.voo.nl/openbaaronderwijs. Beleidsadviseurs van de VOO ga-
ven een aantal workshops, en ook beleidsadviseurs van VOS/ABB 
namen workshops voor hun rekening.

medIawIjsheId
Mediawijsheid is door internet en sociale media inmiddels een 
voorwaarde om te kunnen slagen in onze maatschappij. Dat bete-
kent dat zowel scholen als kinderen moeten leren hoe ze omgaan 
met de invloed van media. De VOO helpt scholen en ouders om 
mediawijs te worden.
Samen met Stichting Mijn Kind Online heeft de VOO een aantal 
gerichte trainingen ontwikkeld voor schoolleiders en leerkrachten. 
Daarin werken schoolteams onder meer aan de identiteit van hun 
school op internet. Hoe zorgt u ervoor dat die overeenkomt met 
waar uw school echt voor staat? Hoe maakt u de kracht van uw 
school zichtbaar?
Bij mediawijsheid hoort ook dat kinderen leren na te denken over 
hun online identiteit. Hoe kom ik zelf over op internet? Hoe ga 
ik met anderen op internet om en welke indruk laat ik daarmee 
achter? In de trainingen van de VOO doen leerkrachten ideeën op 
om hiermee in de klas aan de slag te gaan.

Trainingen
    Ouderavond Ouders & Sociale Media’ PO
    Ouderavond Mijn Puber & Sociale Media’ VO

    Masterclass Schoolprofilering met sociale media  
voor schoolleiders

    Masterclass Sociale media in de Klas’ voor leerkrachten
    Teambijeenkomst Samen Mediawijs voor schoolteams
    Personeelsdag Sociale Media •
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de leden

    VOO behartigt de belangen van bijna 2.000 medezeggen-
schapsraden en ouderraden, met in totaal circa 600.000 ouders;

    VOO behartigt de belangen van bijna 4.000 persoonlijke leden 
die zich verbonden voelen met het openbaar onderwijs;

    VOO biedt professionele deskundigheid op het gebied van 
mede zeggenschap, ouderparticipatie, kernwaarden openbaar 
onderwijs, passend onderwijs en tussenschoolse opvang.

    VOO adviseert individuele ouders via 0800-5010;

    VOO biedt via de website www.voo.nl en wekelijkse nieuws-
brieven en themabrieven actuele informatie voor ouders 
en personeelsleden in het openbaar onderwijs. Ook geeft  
de Vereniging Openbaar Onderwijs samen met VOS/ABB het 
magazine School! uit.

 organIsatIe

Lidmaatschap� Aantal
Persoonlijk lid 3914
Donateur 372
Erelid 11
MR 987
GMR 19
Ouderraad 778
Bestuur 53
Bestuur (alle scholen) 3

Lidmaatschap� Aantal
School 1
TSO-lid 3
Relatie / openbare bibl. 203
School! abonnement 18
School! servicekaart 5
Bedrijf 22
Bibliotheek 4
Totaal� 6393
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het bureau
Organisatorisch is er ook sprake geweest van een behoorlijke dy-
namiek. In het verandertraject zijn taken en verantwoordelijkhe-
den anders belegd in de organisatie. Op het inhoudelijke vlak is 
de nieuwe functie van ‘woordvoerder VOO’ ontstaan, met als doel 
deze belangrijke activiteit beter te borgen in de organisatie. Deze 
nieuwe taak is bij de huidige communicatiemedewerker belegd. 
Zowel op de cursus- als de financiële administratie is er sprake 

geweest van tijdelijke uitbreiding als gevolg van de toenemende 
activiteiten. De marktgerichte dynamiek heeft ook geleid tot het 
onderscheiden van ‘binnendienst’ en ‘buitendienst’ taken die door 
de cursusadministratie respectievelijk beleidsadviseurs ter hand 
zijn genomen. Tot slot kan worden gemeld dat er een werving & 
selectie procedure succesvol is doorlopen met het oog op de ver-
vanging van twee beleidsadviseurs. Het bureau is daarmee weer 
klaar voor de toekomst.

Algemeen�secretariaat
Wendy Melis, Bep ten Wolde

Cursusbureau
Saïda Oulad Youssef, José Pieneman

Ledenadministratie
Arianne Walther

Boekhouding
Gerard Rutten, Arianne Walther

Informatiespecialist
Inge Özertem

Communicatie/woordvoering
Michiel Jongewaard

Marketing
Stephen van Dijk

5010
Paul Bijlsma 

Beleidsadviseurs
Janny Arends, Rein van Dijk  
en Jan de Vos

Directiesecretariaat
Angelique Böekling

Directie
Bert-Jan Kollmer

 organisatie
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de raad Van toezICht
Het jaar 2012 was voor de Raad van Toezicht (RvT) een intensief 
jaar. De noodzaak tot een meer commerciële druk op de te behalen 
omzet van de organisatie gaf aanleiding tot zorgen. Deze betroffen 
zowel de financiële continuïteit als de noodzakelijke verandering 
van werkwijzen door het personeel van VOO. Landelijke bezuini-
gingen zetten het tempo van gewenste veranderingen onder druk. 
In nauwe samenwerking met de medewerkers is omgegaan met 

de spanning die de veranderingen in de organisatie hebben gege-
ven. De RvT heeft hierbij samen met de directeur een actieve rol 
gespeeld. Daarbij is externe begeleiding van het team ingezet. Voor 
de RvT betekende dit extra vergaderingen. De aandacht moest uit-
gaan naar de bedrijfsvoering ten koste van een meer inhoudelijke 
klankbordrol. De RvT verwacht dat de organisatie na de omslag in 
het afgelopen jaar met meer veerkracht kan functioneren. Het ver-
trouwen in het team en de toekomst van VOO is volop aanwezig. 

Samenstelling�raad�van�
toezicht�per�31�december�2012
Marijke van Hees voorzitter (Enschede) 
Peter Buijs  (Wouw) 
Christa Tydeman  (Utrecht) 
Yvonne Blommendaal  (Utrecht) 
Yvonne Kemmerling  (Maarssen) 
Eric Balemans   (Utrecht)
Fouad Sidali  (Amsterdam) 
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onderwIjsmagazIne sChool!
In 2012 werd de 3e jaargang van onderwijsmagazine School! vorm-
gegeven en gedrukt door SDA Print+Media. In 2012 verschenen 
zeven nummers van het nieuwe magazine School!, de gezamen-
lijke uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB. 
Met het nieuwe magazine (oplage ca. 12.000) worden nu behalve 
de al bestaande doelgroepen van de VOO ook de schoolbesturen 
in het openbaar onderwijs bereikt. Inhoudelijk werd het nieuwe 
magazine in 2012 daarmee nog gevarieerder en aantrekkelijker 
voor de lezers. 

Voo.nl
De website van de Vereniging Openbaar Onderwijs werd in 2012 
in totaal 79.894 keer bezocht, door 57.861 unieke bezoekers. 

Voo In de pers
In 2012 werd de VOO veelvuldig door journalisten benaderd voor 
haar mening en voor achtergrondinformatie. De VOO werd geci-
teerd in zowel regionale als landelijke media, waaronder de Volks-
krant, Trouw en het Noordhollands Dagblad. •

 CommunICatIe

MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS
Nummer 6, november 2012

Sc
ho

ol
!

Katholieke vlag dekt  
de lading niet meer

Uitdagend onderwijs voor toppers: nieuwe trend?

Academische leerkracht als 
impuls voor kwaliteit

MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS
Nummer 7, december 2012

Sc
ho

ol
!

 ‘ Onderwijsraad naïef 
over verzuiling’

Steunpunt  
medezeggenschap  
passend onderwijs  
van start

 ‘Maak van burgerschap 
verplicht eindexamenvak’
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Cursussen
Adviseurs en trainers van de VOO verzorgden in 2012 in totaal ruim 560 cursussen en trainingen voor ouders, leerkrachten, overblijf-
medewerkers en schoolleiders. •

 feIten en CIjfers

Cursussen� Deelnemers� Bijeenkomsten
Medezeggenschap
MR-start open inschrijving 1.383 74
MR start op locatie 566 47
MR verdieping 77 8
MR compact VO 55 5
MR basis PO 124 10
MR op maat (modules) 288 24
GMR scholing 162 27
Communicatie MR-OR-Team 256 5
MR ondersteuning op maat n.v.t. 23
Themabijeenkomst  
passend onderwijs  79 7
VOO-Servicekaart MR n.v.t. 27
Subtotaal� 2.990� 257

Tussenschoolse�opvang
TSO Compact open inschrijving 593 41
TSO Compact op locatie 515 38

Cursussen� Deelnemers� Bijeenkomsten
TSO Lastig Gedrag 65 5
TSO basiscursus 196 19
TSO vervolgcursus 147 7
TSO coördinatorcursus 21 2
TSO EHBO/BHV start 50 3
TSO EHBO/BHV vervolg 23 2
TSO Spel en spelvormen 45 5
TSO op maat modules 430 39
TSO scholingsdag 100 2
Subtotaal� 3.781� 276� �
�
Ouderbetrokkenheid�/�Mediawijsheid
Training Ouderraden PO 321 19
Training Ouderraden VO 20 1
Ouderavond 168 7
Masterclass Schoolprofilering 41 4
Subtotaal� 550� 31
Totaal� 7.321� 564
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Steunpunt�Medezeggenschap�Passend�Onderwijs
Voor ouders en personeelsleden is het Steunpunt mede-
zeggenschap passend onderwijs tot stand gekomen. De 
VOO coördineer t het steunpunt, dat bereikbaar is via 
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl en de helpdesk 
0800 - 2700 400 (gratis).

Workshops�openbaar�onderwijs
Samen met de openbare schoolbesturen Comperio (Oldeberkoop), 
Arcade (Hardenberg), Sopow (Winterswijk), Allure (Hoogwoud) en 
Zaan Primair (Zaanstad) organiseerde de VOO personeelsdagen 
voor leerkrachten en schoolleiders, over de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.voo.nl/
openbaaronderwijs

Een�waardevolle�bijdrage
Aan al onze activiteiten nemen ouders, leerkrachten en school-
leiders deel. Vaak gezamenlijk, omdat het belangrijk is dat scho-
len en ouders met elkaar samenwerken. Goed onderwijs bereik 
je immers het beste ‘niet apart maar samen’. VOO helpt scholen 
daarom op weg bij medezeggenschap, biedt ondersteuning om de 

relatie met ouders te versterken en helpt bij zichtbaar maken van 
de kracht van openbaar onderwijs: waar leerkrachten met de hulp 
van ouders zorgen voor goed onderwijs, waar elk kind welkom is 
en waar verschillende meningen niet als lastig maar als leerzaam 
worden ervaren. Dat bereiken we alleen samen met u. Lees er alles 
over op www.voo.nl. •

wat we hebben bereIkt In 2012

wat we wIllen bereIken In 2013

 doelstellIngen
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Colofon
Tekst
Bureau en raad van toezicht 
Vereniging Openbaar Onderwijs

Eindredactie
Michiel Jongewaard, redacteur 
Vereniging Openbaar Onderwijs

Vormgeving
Aryen Bouwmeester, SDA Print+Media

Drukwerk
SDA Print+Media

Fotografi�e
Foto’s zijn eerder gepubliceerd in magazine School!. Bij 
de samenstelling van dit jaarverslag hebben de makers 
getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen 
die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, 
worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog 
in een regeling te voorzien.  






