
JAARVERSLAG 2013



Foto omslag: Amstelveen College



JAARVERSLAG 2013  03

 INHOUD
Inleiding	 05

Profiel	 07
Onze missie 08

Bestuursverslag	 11

Kerntaken	 17
Belangenbehartiging 17
Cursussen en scholing 17
Helpdesk en advies 17

De	thema’s	 19
Medezeggenschap 19
Ouderraden en ouderavonden 20
Tussenschoolse opvang 20
Identiteit openbaar onderwijs 20
Teamtrainingen 21

Organisatie	 23
De leden 23
Het bureau 24
De Raad van Toezicht 25

Communicatie	en	voorlichting	 27

Feiten	en	cijfers	 28



04  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS04  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS



JAARVERSLAG 2013  05

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO). Het is een bewogen jaar geweest, waarin de 
VOO van het ministerie van OCW vernam dat de jarenlange sub-
sidierelatie zou worden beëindigd. Dat besluit is inmiddels uitge-
voerd, waardoor de VOO een forse reorganisatie moest doorvoeren. 
Binnen alle afdelingen van het bureau hebben personeelsleden 
afscheid genomen, waardoor het bureau vanaf 1 mei 2014 met 10 
personeelsleden verder gaat. Ook van onze directeur-bestuurder 
Bert-Jan Kollmer hebben we afscheid genomen, waardoor ik u nu 
via dit jaarverslag op de hoogte breng van de belangrijkste acti-
viteiten van het afgelopen jaar.
Door de beëindiging van de rijkssubsidie zijn veranderingen in de 
organisatie en werkwijze noodzakelijk. Door de verbreding van het 
scholingsaanbod naar teams kan iedereen in de school nu terecht 
bij de VOO voor scholing en ondersteuning: ouders, personeel, be-
sturen en directieleden. De leerlingen worden via het bij de VOO 
gehuisveste steunpunt medezeggenschap passend onderwijs 
betrokken bij de ontwikkelingen in hun scholen en samenwer-
kingsverbanden. Dit steunpunt heeft in 2013 samengewerkt met 
alle organisaties voor ouders, personeel en leerlingen, waarbij de 
afstemming met de sectorraden van groot belang was. De pro-
jectleider die de VOO leverde, speelde daarbij een voorname rol.
De VOO heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de 
Landelijke Ouderraad. Samen met de NKO en de LOBO is de lobby 
gestart teneinde de Kamerleden te overtuigen van de waarde van 

gesubsidieerde belangenbehartiging voor ouders. Die lobby was 
succesvol na het aannemen van de motie Lucas/Mohandis. Inmid-
dels is de Landelijke Ouderraad gestart met haar werkzaamheden.
De VOO heeft in 2013 hard gewerkt aan belangenbehartiging ten 
behoeve van het openbaar onderwijs. Om dat te kunnen doen, is 
de VOO een intensieve samenwerking met VOS/ABB aangegaan. 
Inhoudelijk wordt door beleidsadviseurs samengewerkt en geza-
menlijk wordt ook het magazine School! uitgegeven. Daarnaast 
speelt de VOO in toenemende mate een rol als dienstverlener en 
scholingsinstituut voor basisscholen en scholen voor voortge-
zet onderwijs. De VOO schoolde en begeleidde in het afgelopen 
jaar veel ouderraden, medezeggenschapsraden, schoolleiders en 
schoolbestuurders.
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de belangrijkste acti-
viteiten. De hoofdthema’s van de belangenbehartiging en dienst-
verlening komen aan bod, waarbij de cijfers van het aantal cursus-
sen indrukwekkend zijn. Ook in 2014 werken wij aan een sterke 
toekomst van het openbaar onderwijs en van allen die daarbij 
betrokken zijn.

Wij wensen u veel leesplezier.

Rein van Dijk,
directeur-bestuurder

 INLEIDING
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WAT DOET DE VERENIGING OPENBAAR 
ONDERWIJS (VOO)
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de vereniging voor 
openbare scholen: personeelsleden, ouders, medezeggenschapsra-
den, ouderraden en schoolbesturen krijgen advies en ondersteuning.

Elke dag zetten wij onze expertise in voor onze ruim 2.000 leden 
(scholen, MR’en en ouderraden) en 4.000 individuele leden. Om-
dat wij vinden dat goed onderwijs een groot goed is. De school 
bereidt kinderen voor op een leven in vrijheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit. 

    VOO behartigt de belangen van haar leden: zo’n 2.000 open-
bare scholen, in het bijzonder hun medezeggenschapsraden en 
ouderraden, en persoonlijke leden;

    VOO biedt professionele deskundigheid op alle terreinen van 
het primair en voortgezet onderwijs waarmee personeelsleden 
en ouders in medezeggenschapsraden te maken hebben. Voor-
beelden zijn financiën, fusie, onderwijskundige en juridische 
zaken en huisvesting;

    VOO adviseert openbare scholen en schoolbesturen (samen 
met VOS/ABB) bij hun identiteit en profilering;

    VOO organiseert cursussen voor MR-leden en overblijfmede-
werkers in heel Nederland;

    VOO organiseert voor leden gratis regiobijeenkomsten over 

actuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap 
en passend onderwijs;

    VOO heeft een professionele helpdesk voor leden, die elke 
schooldag gratis bereikbaar is tussen 10.00 en 13.00 uur;

    VOO geeft voor leden het magazine School! uit, gezamenlijk 
met VOS/ABB.

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  
samenleving.

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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VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP
De Tweede Kamer sprak zich uit voor versterking van de mede-
zeggenschap in het funderend. Het gaat om vier verbeterpunten, 
waar de VOO zich in de belangenbehartiging van medezeggen-
schapsraden hard voor heeft gemaakt. De eerste is dat mede-
zeggenschapsraden een recht op rechtsbijstand krijgen. Verder 
hoeven medezeggenschapsraden – in geval de WMS niet wordt 
nageleefd – niet meer naar de Ondernemingskamer om naleving 
van de wet af te dwingen, maar kunnen zij een geschil aanmelden 
bij de laagdrempeliger Geschillencommissie WMS. Voor een gang 
naar de Ondernemingskamer is het verplicht een advocaat mee te 
nemen, bij de Geschillencommissie geldt die voorwaarde niet. Het 
derde verbeterpunt is dat medezeggenschapsraden reeds genomen 
besluiten kunnen terugdraaien als zij geen gelegenheid hebben 
gehad om hierover mee te praten en mee te beslissen. En ten slotte 
gaat het scholingsbudget voortaan rechtstreeks naar de MR; nu is 
eerst nog toestemming van het schoolbestuur nodig.

G/HVO
De subsidie van 10 miljoen euro voor godsdienstig en humanis-
tisch vormingsonderwijs op openbare scholen is behouden geble-
ven. De VOO drong eerder aan op behoud van deze belangrijke 
voorziening in het openbaar onderwijs. Enkele jaren geleden stelde 
de Tweede Kamer rijkssubsidie beschikbaar voor godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen. In 2013 

besloot het kabinet aanvankelijk dat deze subsidie zou worden 
beëindigd. Die maatregel dreigde zo’n 70.000 leerlingen in het 
openbaar onderwijs te treffen, die via het Dienstencentrum GVO 
en HVO godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs krijgen.  
Voor het zomerreces nam de Tweede Kamer een motie aan voor 
het behoud van de structurele subsidie voor godsdienstig en  
humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen, 
waarmee de rijksbekostiging in stand blijft. 

STEUNPUNT MEDEZEGGENSCHAP 
PASSEND ONDERWIJS
In het kader van de invoering van passend onderwijs per augus-
tus 2014 is het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs 
in december 2012 gestart. Het steunpunt is gehuisvest bij de VOO, 
die als penvoerder van het project optreedt. De invoering van pas-
send onderwijs betekent wijzigingen in de Wet medezeggenschap 
op scholen (WMS). De gezamenlijke landelijke leerling-, ouder- en 
personeelsorganisaties, waaronder de VOO, hebben zich in het 
steunpunt verbonden. Zij geven samen met de organisaties voor 
schoolbesturen en het ministerie vorm en inhoud aan de medezeg-
genschap bij de voorbereiding en invoering van passend onderwijs. 
Dit heeft betrekking op het niveau van de school, het schoolbe-
stuur, de samenwerkingsverbanden en steeds in relatie tot per-
soneel en ouders (in voortgezet onderwijs tevens leerlingen) en 
de medezeggenschap. Het steunpunt bestaat tot 1 augustus 

 BESTUURSVERSLAG
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2014. Adviseurs van de VOO hebben in tientallen plaatsen gead-
viseerd bij de totstandkoming van samenwerkingsverbanden en 
ondersteuningsplanraden.

INSTANDHOUDING OPENBARE SCHOLEN 
De VOO heeft bij de staatssecretaris aangedrongen op aanpassing 
van wetgeving inzake de instandhouding en stichting van open-
bare scholen. De staatssecretaris heeft in 2013 toegezegd een aantal 
zaken te regelen dat rechtdoet aan de verzelfstandigde positie van 
veel openbare schoolbesturen. Met het kunnen stichten en ophef-
fen van een openbare school door een verzelfstandigd bestuur, 
alsmede het initiatiefrecht van ouders voor het stichten van een 
openbare school voor primair onderwijs, wordt een gelijkwaar-
dige positie ten opzichte van het bijzonder onderwijs bevorderd. 
Tegelijkertijd acht de VOO het uitgesloten dat de formeel bedachte 
regeling ‘overname door de gemeenteraad van een volgens het 
verzelfstandigde schoolbestuur te sluiten school’ in de praktijk zal 
voorkomen. Het eigenlijke probleem dat is genoemd, raakt de rijks-
bekostiging van kleine basisscholen, waardoor schoolbesturen 
(zowel openbare als bijzondere) kleinere basisscholen niet altijd 
meer kwalitatief goed in stand kunnen houden.

De VOO pleitte daarom aanvullend voor:
    Een volwaardige rijksbekostiging van alle basisscholen vanuit 
het primaat dat de bekostiging garandeert dat ook kleine scholen  

altijd minimaal drie (combinatie-) groepen kunnen vormen 
en alle wettelijk vereiste taken goed kunnen uitvoeren. Hierop 
is immers het inspectietoezicht gebaseerd. Een volwaardige 
bekostiging vereist een voet in het bekostigingssysteem; 

    Een verruiming van de mogelijkheid om samenwerkingsbestu-
ren en samenwerkingsscholen te vormen. Dit is van belang en 
kan stimulerend op schaalvergroting werken zonder de kwa-
liteit aan te tasten. Dat betekent dat in overleg met het veld 
barrières die de oprichting van samenwerkingsscholen in de 
weg staan, moeten worden opgeruimd. Dat past in de in het 
regeerakkoord vastgelegde afspraak dat denominaties hierin 
geen rol mogen spelen; 

    De mogelijkheid dat schoolbesturen hun aanbod diversifiëren 
met bijvoorbeeld ook kinderopvang, vve en peuteropvang;  

    De mogelijkheid dat ook openbare schoolbesturen een samen-
werkingsschool in hun bestand kunnen hebben.

GRATIS LEERMIDDELEN IN VOORTGEZET 
ONDERWIJS
De VOO heeft zich in het verleden opgesteld als pleitbezorger van 
gratis onderwijs en daarmee van de bekostiging van schoolboe-
ken in het voortgezet onderwijs. In de politieke discussie in 2013 
heeft de VOO in 2013 laten weten er begrip voor te hebben dat de 
leermiddelen toch weer door ouders moeten worden betaald, met 
dien verstande dat de tegemoetkomingen voor ouders die het 

 BESTUURSVERSLAG



JAARVERSLAG 2013  13JAARVERSLAG 2013  13



14  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS14  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS14  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS



JAARVERSLAG 2013  15

minder breed hebben ook opnieuw worden ingevoerd. De gratis 
leermiddelen in het voortgezet onderwijs blijven echter bestaan. 
Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP wer-
den het daar in het begrotingsakkoord over eens.

INFORMATIE EN ADVIES
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, 
directies en besturen door middel van nieuwsberichten en ach-
tergrondinformatie. Leden en niet-leden vinden op de sites ant-
woorden op hun vragen. Het bezoekersaantal van de website is 
uitgekomen op 71.526. Het onderwijsmagazine SCHOOL! is zeven 
keer verschenen. Met SCHOOL! worden ook alle schoolbesturen in 
het openbaar onderwijs bereikt. Het onderwijsmagazine is daar-
naast aan de leden en relaties van de VOO verzonden en kosteloos 
aan openbare bibliotheken. Door het (dubbel)lidmaatschap van 
ouderraden, medezeggenschapsraden 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. 

 BESTUURSVERSLAG
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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.

ONDERWIJSOPLEIDER EN KENNISINSTITUUT
De VOO is de grootste opleider in het onderwijs op het gebied van 
medezeggenschap, tussenschoolse opvang, teamtrainingen, ou-
derbetrokkenheid en identiteit. Wij verzorgen onze cursussen en 
trainingen met aandacht voor de mensen op school: professionals, 
ouders en leerlingen. Deskundigheidsbevordering van schoollei-
ders, team en ouders is speerpunt in beleid.

HELPDESK EN ADVIES
Gratis VOO-Helpdesk voor leden: 036 711 6178 | Elke schooldag tus-
sen 10.00 en 13.00 uur

Altijd deskundig antwoord door VOO-adviseurs voor schoollei-
ders, personeelsleden, MR, ouderraad en ouders (van aangesloten 
scholen)

    Voor al uw vragen (ook per e-mail, binnen 48 uur reactie)
    Als sparringpartner (bij u, bij ons of op afstand). •

 KERNTAKEN
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    Medezeggenschap: informatie, cursussen en ondersteuning 
voor de MR, GMR, schoolleiding, schoolbestuur en team.

    Personeelsleden: informatie en teamtrainingen over taakbe-
lasting, ouderparticipatie, oudergesprekken, burgerschaps-
vorming, ontmoetingsonderwijs, profilering, schooltijden, 
tussenschoolse opvang en de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs.

    Ouderraden, ouders en tussenschoolse opvang: cursussen voor 
overblijfmedewerkers en informatie en ouderavonden over on-
der meer passend onderwijs, huiswerk, pesten, meedenken met 
school, effectief communiceren, leesplezier en boeken.

    Politieke lobby: betrokkenheid bij voorbereiding van wetgeving 
en specifieke belangenbehartiging voor ouders en openbare 
scholen.

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 2013 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 2013 is een aantal nieuwe medezeggenschapscursussen en 
producten ontwikkeld. 

WMS-congres
Het Landelijke WMS-Congres in Ede stond in het teken van mede-
zeggenschap en passend onderwijs. 
Adviseurs Janny Arends en Jan de Vos namen vier workshops voor 
hun rekening: over digitale verkiezingen en de ondersteunings-
planraad, over medezeggenschap in de praktijk, communicatie 
binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs en het 
OPR-reglement. Ook adviseur Jan de Vos verzorgde als project-
leider van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs 
een tweetal workshops. 

Nieuw	zakboek	WMS
De nieuwe geactualiseerde versie van het zakboek medezeggen-
schap WMS is verschenen. Deze derde uitgave van het zakboek is 
uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijs-
geschillen en aangepast aan de recente ontwikkelingen. Het Zak-
boek is geschreven door Janny Arends, adviseur van VOO.

 DE THEMA’S ONZE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
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Ondersteuning
Nadat BOOR (openbaar onderwijs in Rotterdam  met 85 aange-
sloten scholen) de afgelopen jaren een aantal keren negatief in 
het nieuws was gekomen, adviseerde een onderzoekscommissie 
onder leiding van Job Cohen, om de medezeggenschap in de hele 
organisatie te verbeteren. Hiervoor werd contact opgenomen met 
de VOO die sinds afgelopen najaar de scholing en advisering van 
alle (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ook de 
schoolleiders verzorgt. 

Op verzoek van de algemene directie en de GMR van stichting 
Meerwerf in Den Helder heeft de VOO een begeleidingstraject uit-
gevoerd met als doel om de bovenschoolse medezeggenschap te 
verbeteren. Op basis van gesprekken met alle betrokkenen is een 
plan ontwikkeld dat voorzag in een kwalitatieve impuls aan de 
bovenschoolse medezeggenschap, en tegelijkertijd gericht was 
op het herstel van vertrouwen en verbeteren van de onderlinge 
verhoudingen. Na een klein jaar begeleiding kan worden vastge-
steld dat de bovenschoolse medezeggenschap onmiskenbaar is 
verbeterd doordat beide partijen – GMR en algemene directie – zich 
hier uitdrukkelijk voor hebben ingespannen.

OUDERRADEN EN OUDERAVONDEN
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 2013 trainingen 
voor ouderraden in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor scho-
len en ouders bood de VOO voor het eerst ouderavonden aan over 
onder meer mediawijsheid.

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.

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 

 DE THEMA’S
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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. 

TEAMTRAININGEN
De VOO heeft in 2013 haar dienstenpakket uitgebreid met nieuwe 
teamtrainingen voor personeel. Scholen en schoolbesturen kun-
nen de teamtrainingen en studiemiddagen op hun eigen locatie 
aanvragen. Scholen die lid zijn van VOO krijgen korting. Een van 
de thema’s is de communicatie met ouders. Gesprekken met ouders 
zijn voor veel leerkrachten een van de lastigste onderdelen van het 
onderwijs. Vooral als het om een slecht nieuws gesprek gaat. Erva-
ring met dit soort gesprekken en gesprekstechnieken zorgt ervoor 
dat je je zekerder voelt in deze situaties en met vertrouwen een 
positieve uitkomst tegemoet gaat. In de training Communiceren 
met ouders wordt dieper ingegaan op de communicatie met ouders, 
zowel vanuit het perspectief van de leerkracht, als van de ouder.•
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DE LEDEN

    VOO behartigt de belangen van bijna 2.000 medezeggenschaps-
raden, ouderraden en scholen, met in totaal circa 600.000 ou-
ders;

    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 onder-
wijs, passend onderwijs en tussenschoolse opvang.

    VOO helpt schoolleiders en MR-leden via de VOO Helpdesk;
    VOO adviseert persoonlijke leden via de VOO Helpdesk;
    VOO biedt via de website www.voo.nl en wekelijkse nieuws-
brieven en themabrieven actuele informatie voor ouders en per-
soneelsleden in het openbaar onderwijs. Ook geeft de Vereniging 
Openbaar Onderwijs samen met VOS/ABB het magazine School! 
uit.

 ORGANISATIE

Lidmaatschap	 Aantal
Persoonlijk lid 3594
Donateur 372
Erelid 11
MR 930
GMR 20
Ouderraad 683
Bestuur 53
Bestuur (alle scholen) 4

Lidmaatschap	 Aantal
School 10
TSO-lid 6
Relatie / openbare bibliotheek 203
Bedrijf 22
Bibliotheek 4
Totaal	 5912
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HET BUREAU
Het landelijk bureau van de Vereniging Openbaar Onderwijs be-
reidde in 2013 een reorganisatie voor, die in de eerste maanden van 
2014 zijn beslag krijgt. Aanleiding is de beëindiging van de rijks-
subsidie voor de landelijke ouderorganisaties. De reorganisatie  

leidde tot het vertrek van enkele medewerkers en directeur/ 
bestuurder Bert-Jan Kollmer. 

Eind 2013 was de feitelijke samenstelling van het bureau (14,6 fte) 
als volgt:

Algemeen	secretariaat
Wendy Melis 100%
Bep ten Wolde 50%
Zohra de Haan 50%

Cursusbureau
Saïda Oulad Youssef 80%
José Pieneman 100%

Ledenadministratie
Arianne Walther 20%

Boekhouding
Gerard Rutten 80%
Arianne Walther 40%
Sjoerdtje Vos-Lettinga 80%

Informatiespecialist
Inge Özertem 60%

Communicatie/marketing
Michiel Jongewaard 100%
Stephen van Dijk 80%

5010
Paul Bijlsma 100%

Beleidsadviseurs
Janny Arends 80%
Rein van Dijk 100%
Flora Breemer   80%
Jan de Vos  80%

Directiesecretariaat
Angelique Böekling 80%

Directie
Bert-Jan Kollmer 100%
Rein van Dijk (vanaf 18/11/2013) 100%

 ORGANISATIE
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DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht van de VOO nam in 2013 afscheid van een 
aantal leden. Eric Balemans beëindigde zijn lidmaatschap in febru-
ari en Yvonne Kemmerling en Peter Buijs waren aftredend en niet 
herkiesbaar. Korrie Louwes, Metin Çelik, Erik de Groot en Jeroen 
Hatenboer traden toe als lid. 

Woensdag 2 oktober overleed Raad van Toezicht-lid Yvonne Blom-
mendaal. Zij werd in 2004 gekozen in het hoofdbestuur, inmid-
dels omgevormd tot Raad van Toezicht. De VOO verliest in Yvonne 
Blommendaal een zeer betrokken lid van de raad van toezicht, die 
geloofde in de openbare school. 

Samenstelling	raad	van	toezicht	per	31	december	2013
    Mevrouw M.A. (Marijke) van Hees (voorzitter), 
wethouder Enschede       

    C. (Christa) Tydeman, 
lid oprichtingsbestuur Landelijke Ouderraad

    K. (Korrie) Louwes, 
wethouder Rotterdam

    E. (Erik) de Groot, 
advocaat bij Velisena Advocatuur en fractievoorzitter 
van de PvdA in Amsterdam-West

    F. (Fouad) Sidali, 
directeur a.i. Connect Initiatieven, lid RvT VARA  
en partijbestuur PvdA

    M. (Metin) Celik, 
Waarnemend teamchef bestuursondersteuning Politie 
Eenheid Rotterdam, lid oprichtingsbestuur Landelijke 
Ouderraad

    J. (Jeroen) Hatenboer, 
wethouder Enschede 
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ONDERWIJSMAGAZINE SCHOOL!
In 2013 werd de 4e jaargang van onderwijsmagazine School! vorm-
gegeven en gedrukt door de Stadsdrukkerij Amsterdam. In 2013 
verschenen zeven nummers van het nieuwe magazine School!, 
de gezamenlijke uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs 
en VOS/ABB. Met het nieuwe magazine (oplage ca. 12.000) wor-
den nu behalve de al bestaande doelgroepen van de VOO ook de 
schoolbesturen in het openbaar onderwijs bereikt. Inhoudelijk 
werd het nieuwe magazine in 2013 daarmee nog gevarieerder en 
aantrekkelijker voor de lezers. 

VOO.NL
De website van de Vereniging Openbaar Onderwijs werd in 2013 
in totaal 71.526 keer bezocht.

VOO IN DE PERS
In 2013 werd de VOO veelvuldig door journalisten benaderd voor 
haar mening en voor achtergrondinformatie. De VOO werd ge-
citeerd in zowel regionale als landelijke media, waaronder de 
Volkskrant, Trouw en het Noordhollands Dagblad. Onderwerpen 
waren onder meer de Cito-eindtoets, pesten, medezeggenschap 
en het openbaar onderwijs. Ook was de woordvoerder van de VOO 
te horen op radio 1, BNR nieuwsradio en radio Noord-Holland. •

 COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

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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De VOO geeft cursussen op meer dan 50 plaatsen in het land, waar deelnemers op kunnen inschrijven. Scholen kunnen ook op hun eigen 
locatie een cursus of adviseringsgesprek organiseren. Daar werd in 2013 in toenemende mate gebruik van gemaakt. In totaal namen 
in 2013 bijna 5.000 mensen deel aan een cursus medezeggenschap of tussenschoolse opvang van de VOO. Daarnaast werden tientallen 
scholen en ouderraden geadviseerd door een van de adviseurs. •

 FEITEN EN CIJFERS

Medezeggenschap
Open	inschrijving												
MR Start  1.134
MR Basis  86
MR Verdieping  61
MR Krimp  208
Totaal	deelnemers	 	 1.489

Op	locatie																																		
MR Start  36
MR op Maat PO  26
VOO Service kaart PO  21
VOO Service kaart VO  3
MR op Maat VO  5
Expertise bijeenkomst  3
MR Basis PO  14
MR Verdieping  15
MR Compact VO  7
Communicatie MR/OR/Team  3
Totaal	bijeenkomsten	 	 133

Totaal	personen	 	 1.596

Tussenschoolse	opvang
Open	inschrijving													
TSO Compact  258
TSO Lastig gedrag  36
TSO Coördinatoren  47
Totaal	deelnemers	 	 341
	
Op	locatie																
TSO Compact   37
TSO Module  7
TSO Basis  30
TSO Vervolg  11
TSO Coördinatoren  2
TSO Scholingsdag  2
TSO Lastig gedrag  14
Totaal	bijeenkomsten	 	 103
Totaal	personen	 	 1.236
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De VOO adviseerde en schoolde ouderraden met algemene trai-
ning en specifiek over onder meer schooltijden en mediawijsheid 
in de volgende plaatsen:
Alkmaar, Almere, Alphen a/d Rijn, Arnhem, Beek en Donk, Best, 
Breda, Capelle a/d IJssel, Delfzijl, Drachten, Enschede, Emmen, 

Etten-Leur, Enspijk, Geleen, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, 
Heerhugowaard, Helmond, Hoenderloo, Leek, Lieren, Midden-
meer, Monnickendam, Nijverdal, Noord-Scharwoude, Oldenzaal,  
Oosterbeek, Oostzaan, Ravenstein, Rotterda, Utrecht, Tegelen, 
Veenwouden, Velserbroek, Warnsveld, Stadskanaal en Zeist.

Akkrum, Albergen, Alkmaar, Almere, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bakel, Beilen, Beuningen,  
Borger, Breda, Buren GLD, Castricum, Cuijk, Culemborg, Delfzijl, 
Dronten, Den Bosch, Den Burg, Den Haag, Den Helder, Deventer, 
Dordrecht, Drachten, Eindhoven, Elst GLD, Emmen, Emmerloord, 
Enkhuizen, Enschede, Etten-Leur, Gendringen, Goes, Gouda, 
Gramsbergen, Groessen, Groningen, Haarlem, Harderwijk, Heeren-
veen, Heerlen, Heeze, Helmond, Hengelo,  Hilversum, Hoogeveen,  

Horssen, Hoorn, Ijmuiden, Joure, Lochem, Leeuwarden, Leiden, 
Lopik, Maastricht, Meppel, Middelburg, Middenmeer, Nijmegen, 
Oegstgeest, Oosterbeek, Opmeer, Oss, Oudenbosch, Purmerend, 
Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Ruurlo, Den Haag, Sittard, 
Sittard-Geleen, Sneek, Terwolde, Tholen, Tilburg, Utrecht, Valkens-
waard, Varsseveld, Venlo, Vlaardingen, Voorhout, Vugth, Weert, 
West-Graftdijk, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaanstad en 
Zwolle. •

OUDERRADEN

ADVISEURS EN TRAINERS VAN DE VOO WAREN ACTIEF IN DE VOLGENDE PLAATSEN:
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SCHOOLTEAMS EN SCHOOLBESTUREN
De VOO adviseerde schoolteams en schoolbesturen in Breukelen, 
Den Helder, Denekamp, Leeuwarden, Roden en Warnsveld.
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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

Fotografie
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.  





Louis Armstrongweg 120
Postbus 60182
1320 AE Almere

T 036 533 15 00
F 036 534 04 64
www.voo.nl


