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04  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO). Het jaar 2014 is het eerste jaar waarin de VOO zonder de subsidie 
van het ministerie van OCW de organisatie in stand moest houden en 
zijn werk moest uitvoeren. Door het vertrek van acht werknemers waar-
onder de directeur moesten taken worden herverdeeld en was de VOO 
genoodzaakt een meer commerciële richting te zoeken. Die nieuwe rich-
ting betekende dat kritisch werd gekeken naar het bestaande aanbod 
van cursussen en dienstverlening. Nieuwe producten en diensten ont-
stonden, waaronder een breder assortiment ouderavonden en nieuwe 
trainingen voor teams, medezeggenschapsraden en personeelsleden.  
Ook de tariefstelling van de verschillende cursussen werd aange-
scherpt. Door het wegvallen van de ouderorganisaties in het bijzon-
der onderwijs ontstond bij de medezeggenschapsorganen en ouder-
raden een vacuüm voor wat betreft hun ondersteuningswensen.  
De VOO heeft daarop ingespeeld door actief deze ondersteuning 
aan te bieden en deze scholen een aanbod te doen om lid te worden 
van onze vereniging. Voor die ouderraden en medezeggenschaps-
raden in het bijzonder onderwijs is het niet het VOO-gedachte-
goed dat hen aan onze vereniging bindt, maar de dienstverlening.  
Met een lidmaatschap is die dienstverlening bovendien goedkoper. Er 
zijn daardoor nieuwe lidmaatschappen afgesloten met scholen in het 
bijzonder onderwijs.

Actief heeft het VOO-personeel gewerkt aan het omzetten van 
de bestaande OR- en MR-lidmaatschappen naar schoollidmaat-

schappen. Met een schoollidmaatschap is meteen iedere  ouder 
en ieder personeelslid aangesloten bij de VOO en kan gebruik 
worden gemaakt van onze dienstverlening. Om de vragen 
van die ouders en personeelsleden nog beter te kunnen afhan-
delen is een speciaal helpdesknummer beschikbaar gesteld:  
036 711 61 78. Dagelijks wordt de VOO tussen 10 en 13 uur gebeld 
door leden die een vraag stellen of verdere ondersteuning wen-
sen. De VOO-beleidsadviseurs worden ingezet om deze helpdesk 
te bemensen.

Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, dat sinds 
december 2012 onder leiding van de VOO zijn werkzaamheden 
uitvoert en bij de VOO is gehuisvest, kreeg de ruimte om zijn 
werkzaamheden voort te zetten tot het eind van het kalender-
jaar. Inmiddels is ook in 2015 een verlenging van de steunpunt-
werkzaamheden toegestaan, waardoor tot en met de zomer van 
2015 van de gratis dienstverlening gebruik gemaakt kan worden.  
Het projectbureau wordt gevormd door onder anderen twee VOO-
medewerkers. 

De VOO heeft in 2014 hard gewerkt aan belangenbehartiging 
ten behoeve van het openbaar onderwijs. Om dat te kunnen 
doen, heeft de VOO de samenwerking met VOS/ABB versterkt.  
Op het terrein van de School!Week voor het openbaar onderwijs is 
een fraai programma gemaakt en een conferentie georganiseerd. 

 INLEIDING
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Medezeggenschapstrajecten zijn op enkele plaatsen samen uitge-
voerd. Werkgroepen zijn bezocht en gezamenlijk zijn trainingen 
en workshops gegeven. Ook werd opnieuw het magazine School! 
samen uitgegeven. 

Aan de Tweede Kamer en de bewindslieden zijn brieven verstuurd 
met betrekking tot de ontwikkelingen rondom passend onderwijs, 
dat werd ingevoerd per 1 augustus 2014. Een ander onderwerp dat 
de VOO actief volgde, was de hoogte van de vrijwillige ouderbij-
drage en dan met name in het voortgezet onderwijs. De Kamer 
betrok onze bijdrage specifiek bij haar inbreng richting de staats-
secretaris. Andere thema’s waarover de VOO zijn mening gaf, wa-
ren de totstandkoming van zogenaamde samenwerkingsscholen,  
de fusietoets en krimp.

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de belangrijkste acti-
viteiten van het afgelopen jaar. De hoofdthema’s van de belangen-
behartiging en dienstverlening komen aan bod, waarbij de cijfers 
van het aantal cursussen worden genoemd. Ook in 2015 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 •
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WAT DOET DE VERENIGING OPENBAAR 
ONDERWIJS (VOO)
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de vereniging voor 
openbare scholen: personeelsleden, ouders, medezeggenschaps-
raden, ouderraden en schoolbesturen krijgen advies en onder-
steuning.

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 openbare 
scholen, in het bijzonder hun medezeggenschapsraden en ouder-
raden, en persoonlijke leden;

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

     VOO biedt professionele deskundigheid op alle terreinen van het 
primair en voortgezet onderwijs waarmee personeelsleden en 
ouders in medezeggenschapsraden te maken hebben. Voorbeel-
den 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 en scholing voor MR-leden, ouder-
raden, schoolte ams en overblijfmedewerkers in heel Nederland

    VOO organiseert voor leden gratis regiobijeenkomsten over ac-
tuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap en 
passend onderwijs;

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

De kracht van het openbaar onderwijs
Op de openbare school is ieder kind en elke leerkracht welkom, on-
geacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achter-
grond. 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, zon-
der 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 over-
heid. Samen, als het gaat op de (openbare) school die van en voor 
de gemeenschap is. Maar vooral samen, omdat onze kinderen 
moeten leren omgaan met de mening en cultuur van een ander.  
De openbare school is de plek voor die ontmoeting. Want ook tole-
rantie 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 omge-
ving 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 moe-
ten kwalitatief goed onderwijs geven, maar hebben daarnaast de 
plicht om voorwaarden voor emancipatie en tolerantie te schep-
pen. De VOO vindt daarom dat elke school moet uitgaan van een 
principiële gelijkwaardigheid van opvattingen over godsdienst, 
levensbeschouwing en maatschappelijke diversiteit. De huidige 
richtingen (denominaties) in het onderwijs, zoals katholiek, protes-
tants-christelijk of islamitisch, verliezen daarmee hun bestaans-
recht en ook het naambordje ‘openbaar’ kan dan vervallen. Dan 
spreken we voortaan over een School!; niet apart maar samen. 
De VOO pleit daarom voor  modernisering van artikel 23 van de 
Grondwet. Kijk voor meer informatie op www.voo.nl/school. •

 PROFIEL
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De School!Week voor openbaar onderwijs
Nederland is trots op zijn openbaar onderwijs. Dat mag de conclusie 
zijn na de enthousiaste deelname van heel veel scholen en leerlin-
gen aan de School!Week in maart. De promotieweek wordt georga-
niseerd door VOO en VOS/ABB. In het hele land vierden scholen het 
feest van het openbaar onderwijs mee. Ze hielden open huis om te 
laten zien hoe zij de kernwaarden van openbaar onderwijs in de 
praktijk vormgeven. Ze zetten allerlei al dan niet ludieke acties op 
touw en spanden zich in voor goede doelen.

Conferentie Openbaar Onderwijs verbindt
Op de conferentie Openbaar onderwijs verbindt op 19 maart in 
Amersfoort werd de ‘School!Gids’ gepresenteerd. Deze gezamen-
lijke uitgave van de VOO en VOS/ABB blikt vooruit op het ontzuilde 
onderwijsbestel. Uitgangspunt is het concept ‘School!’, dat boven 
de denominaties uitstijgt. Deskundigen uit de wetenschap, de poli-
tiek en het onderwijs zelf geven in het boek hun visie. 

Succesvolle Kindersummit 
Leerlingen van openbare basisscholen uit heel Nederland hebben 
meegedaan aan de Kindersummit in het Museon, die eveneens werd 
georganiseerd door VOO en VOS/ABB, samen met Hope XXL. De slot-
manifestatie van de School!Week 2014 werd bijgewoond door onder 

anderen burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en de jonge 
wereldleider Tristan Brand. Het NOS jeugdjournaal was aanwezig en 
deed verslag van de Kindersummit. Het was voor de derde keer dat 
de summit werd gehouden. De bijdragen van de deelnemers worden 
uiteindelijk verwerkt in een verklaring die HOPE XXL wil aanbieden 
aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Visitaties diploma openbaar onderwijs
Vanaf het studiejaar 2009-2010 kunnen studenten op verschillende 
pabo’s voor het diploma openbaar onderwijs kiezen als afstudeerrich-
ting. Het aantal pabo’s dat de opleiding voor onderwijsgevenden in het 
openbaar onderwijs verzorgt, neemt toe (op het moment van schrijven 
zijn dat 15 pabo’s). Zowel van de kant van de pabo’s als van de ‘founding 
fathers’ van het diploma openbaar onderwijs – de VOO en VOS/ABB – is 
er vraag naar kwaliteitsborging van de opleiding. Zijn de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs in het curriculum herkenbaar?
Lukt het studenten de uitgangspunten van het openbaar onderwijs 
vorm te geven? En maakt het een verschil voor de openbare school? 
Vanaf het voorjaar van 2012 is daarom een begin gemaakt met een 
serie van collegiale visitaties. Vanaf 2015 verzorgen VOO en VOS/ABB 
de officiële accreditatie van het diploma openbaar onderwijs. Met een 
accreditatie toont de pabo aan dat zij een leergang van voldoende kwa-
liteit biedt en het diploma openbaar onderwijs mag uitgeven.  

        ONZE PROJECTEN IN 2014
DE SAMENWERKING VAN VOO MET VOS/ABB
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DE OVERIGE PROJECTEN

Project versterking medezeggenschap
De Tweede Kamer sprak zich naar aanleiding van de evaluatie van 
de WMS in 2012 uit voor versterking van de medezeggenschap in 
het funderend onderwijs. Met de instelling van de Projectgroep 
Versterking Medezeggenschap werd hier inhoudelijk vorm aan  
gegeven. De VOO neemt actief deel aan deze Projectgroep, o.a. door 
het leveren van trainers en adviseurs die in de praktijk helpen om 
de medezeggenschap te verbeteren. Vanuit het Project zijn verder 6 
handreikingen geschreven die ook tot doel hebben om de medezeg-
genschap te verbeteren. De VOO heeft meegeschreven aan 4 van 
deze handreikingen, nl. faciliteiten en activiteitenplan, participatie 
van de achterban, geschillen voorkomen en oplossen en ten slotte 
participatie van ouders en leerlingen.

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 hebben samen met de organisaties voor 
schoolbesturen en het ministerie vorm en inhoud aan de mede-
zeggenschap bij de invoering van passend onderwijs per 1-8-2014.  
Dit heeft betrekking op het niveau van de school, het schoolbestuur, 
de samenwerkingsverbanden en steeds in relatie tot personeel en 
ouders (in voortgezet onderwijs tevens leerlingen) en de medezeg-
genschap. Het steunpunt is verlengd tot 1 augustus 2015. In het 
voorjaar van 2015 zal met de organisaties geëvalueerd worden of en 
zo ja welke rol het steunpunt na 1-8-2015 eventueel kan vervullen. 
Adviseurs van de VOO en de andere organisaties in het steunpunt 
hebben honderden voorlichtingen gegeven en adviestrajecten be-
geleid. Eerst bij de totstandkoming van samenwerkingsverbanden 
en ondersteuningsplanraden. Deze nieuwe ondersteuningsplanra-
den zijn daarna ook begeleid bij hun hoofdtaak, te weten ‘instem-
men met het ondersteuningsplan’, waarin al het beleid passend 
onderwijs beleid van samenwerkginsverbanden is opgenomen. •

 ONZE PROJECTEN IN 2014
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REACTIE OP PLAN VAN AANPAK PASSEND 
ONDERWIJS 2014-2020
De VOO reageerde op het plan waarin de invoering van passend 
onderwijs wordt beschreven. De VOO vindt dat passend onder-
wijs staat of valt bij maatwerk en snelheid van handelen. Het 
vertrouwen in de professional is uitgangspunt, waarbij mede-
zeggenschap en erkenning van een gelijkwaardige positie van 
ouders een voorwaarde is. Het is daarom van groot belang dat 
schoolbesturen hun docenten en schoolleiders in staat stellen 
om hun professionele ontwikkeling aan te passen aan de ver-
eisten die passend onderwijs op hun school met zich meebrengt.  
Daarbij hoort een verantwoorde besteding van de aan de school 
toegekende middelen, temeer omdat de leerlinggebonden finan-
ciering is komen te vervallen. Daarnaast valt er veel te verbeteren 
aan de informatievoorziening aan en het betrekken van ouders en 
medezeggenschapsraden.

REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE WETS-
VOORSTEL SAMENWERKINGSSCHOOL
De VOO vindt dat handhaving van de kwaliteit, bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van scholen en de sociale cohesie centraal 
staan. Samenwerkingsscholen kunnen mogelijk negatieve gevol-
gen van dalende leerlingenaantallen keren en verruiming van de 

mogelijkheden om samenwerkingsscholen te vormen, is daarom 
gewenst. De VOO oordeelt positief over de vorming van samenwer-
kingsscholen en samenwerkingsbesturen, omdat deze scholen en 
besturen kunnen voldoen aan belangrijke kernwaarden van het 
openbaar onderwijs: ontmoeting, algemene toegankelijkheid en 
respect voor elkaars religie of levensovertuiging. In een samenwer-
kingsschool zitten alle leerlingen samen in de klas en volgen zij af 
en toe een eigen lesonderdeel dat beantwoordt aan de opdracht 
van openbaar of bijzonder onderwijs en de wens van de ouders 
hierin. De VOO wijst er bovendien op dat deze ontwikkeling niets 
verandert aan de wettelijke opdracht van de overheid om erop toe 
te zien dat er voldoende en kwalitatief goede openbare scholen zijn, 
conform artikel 23 van de Grondwet en artikel 153, lid 4 en 5 van de 
Wet op het primair onderwijs (WPO).

De VOO streeft naar wettelijk verankerde mogelijkheden die zijn 
gericht op het overstijgen van het duale onderwijsbestel dan wel 
het bevorderen van de samenwerking tussen openbaar en bijzon-
der onderwijs. De VOO vindt derhalve dat de samenwerkingsschool 
en het samenwerkingsbestuur als volwaardige vorm en niet als 
uitzonderingsscenario in het duale stelsel beschouwd moeten wor-
den. Terecht wordt gesteld dat het bestaan en daarmee de construc-
tie van een samenwerkingsschool niet ter discussie staat. • 

 ONZE REACTIES IN 2014



16  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS

VOO-Helpdesk is elke schooldag tussen 10 en 1 bereikbaar op 036 711 6178 en via helpdesk@voo.nl.  
Zo krijgen onze leden altijd snel en deskundig antwoord door VOO-adviseurs.

HANDREIKING VERKIEZINGEN 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Iedere MR en GMR krijgt op enig moment in het schooljaar te ma-
ken met verkiezingen. Wie mag zich daarbij kandidaat stellen, wie 
mag stemmen en hoe worden de verkiezingen georganiseerd?  
De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over verkiezingen 
van medezeggenschapsraden en heeft een nieuwe handreiking 
geschreven. In de handreiking komen onder meer het kiesrecht, 
de organisatie van de verkiezingen, de kandidaatstelling en de 
verkiezingsprocedure aan de orde. Leden kunnen de handreiking 
gratis opvragen via helpdesk@voo.nl.

HANDREIKING ANDERE TIJDEN 
EN CONTINUROOSTER
Schoolleiders en medezeggenschapsraden hebben regelmatig 
vragen over het continurooster. De helpdesk heeft daarom een 
handreiking over het continurooster geschreven. Steeds meer 
scholen voeren een continurooster in. Bij een continurooster kan 
er een vrije woensdagmiddag of bijvoorbeeld vrijdagmiddag zijn. 
Een andere mogelijkheid is het 5-gelijkedagenmodel, waarbij alle 
schooldagen in een week even lang zijn. Leden kunnen de hand-
reiking gratis opvragen via helpdesk@voo.nl. •

 ONZE HELPDESK
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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 openbare 
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,  
ouderbetrokkenheid 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 tussen 10.00 en 13.00 uur

    Altijd deskundig antwoord door VOO-adviseurs voor  
schoolleiders, 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) 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 Commissie 
voor Geschillen. Met gespecialiseerde adviseurs en een landelijk 
netwerk van trainers worden individuele (G)MR-leden en MR’en 
op maat geschoold en begeleid. 

SCHOLING MEDEZEGGENSCHAP
In 2014 wisten meer dan 3.000 leden van (gemeenschappelijke) mede-
zeggenschapsraden hun weg te vinden naar de VOO voor informatie, 
advies, scholing of ondersteuning. Veel (G)MR-leden namen deel aan 
een scholingsbijeenkomst, maar ook vertegenwoordigers van school-
besturen vroegen de VOO om advies of lieten zich scholen. In 2014 is een 
aantal nieuwe medezeggenschapscursussen en producten ontwikkeld. 

LANDELIJK WMS-CONGRES
Het 8e Landelijke WMS-Congres in Ede stond in het teken van ‘Me-
dezeggenschap: sterker, beter, passend’. Adviseurs Janny Arends, 
Flora Breemer, Rein van Dijk en Jan de Vos namen vijf workshops 
voor hun rekening over het functioneren van de OPR, ouderbetrok-
kenheid, de modelfaciliteitenregeling, het omgaan met geschillen 
en een verdiepingsworkshop voor MR-leden. Adviseur Jan de Vos 
verzorgde als projectleider van het Steunpunt medezeggenschap 
passend onderwijs ook een van de centrale inleidingen. 

ADVISERING AAN (G)MR EN BESTUUR
Groningen
In Oost-Groningen staat een grote verandering op stapel.  
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) reorga-
niseert de bovenschoolse medezeggenschap en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) begeleidt hen daarin. 

Hoofddorp
De GMR van het openbaar onderwijs in Hoofddorp heeft de VOO 
gevraagd om hen te adviseren en te begeleiden bij het verbete-
ren van de medezeggenschap binnen deze stichting. Naast het 
aanbieden van scholing adviseert de VOO over de interne en ex-
terne communicatie en beoordeelt de VOO de formele medezeg-
genschapsdocumenten zoals het medezeggenschapsstatuut, het 
GMR-reglement en het huishoudelijk reglement van de GMR.

SERVICEKAART
Met de VOO-Servicekaart weten betrokkenen uit het onderwijs zich 
verzekerd van 5 uur advies en ondersteuning op maat en op locatie 
door een VOO-deskundige. Medezeggenschapsraden maken in toene-
mende mate gebruik van deze Servicekaart: in 2014 was dat 44 keer. 
Vaak hebben MR’en hulp en/of advies nodig doordat zij als gevolg 
van krimp geconfronteerd worden met een fusie met een andere 
school. De VOO kan in zo’n geval voorlichting geven over de rech-
ten en plichten van de MR, maar ook de fusie-effectrapportage 

 ONZE SCHOLING EN ADVISERING



20  VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS

kritisch doornemen en beoordelen of deze aan de wettelijke voor-
schriften voldoet. Vaak ook wordt de Servicekaart aangevraagd voor 
het verbeteren van onderlinge verhoudingen, bijvoorbeeld tussen de 
(algemeen) directeur en de (G)MR. Ten slotte is de Servicekaart een 
aantal keren aangevraagd om een check uit te voeren op de wettelijk 
verplichte medezeggenschapsdocumenten. 

BEGELEIDING MR’EN BIJ FUSIE EN KRIMP
Er worden minder kinderen geboren. Scholen worden kleiner en veel 
kleine scholen voeren de discussie over samengaan of samenwerking 
met andere scholen. De VOO heeft bij de Tweede Kamer gepleit voor 
garanties voor kwaliteit op kleine scholen, onder meer via het behoud 
van de kleine scholentoeslag. Ook is een nieuwe fusiecompensatiere-
geling ontworpen, die negatieve gevolgen van fusies compenseert. 
De VOO pleit voor het verruimen van de mogelijkheden voor samen-
werkingsscholen en samenwerkingsbesturen. Vanuit de doelstelling 
‘School’ is het belangrijk dat voor iedereen toegankelijk onderwijs niet 
verdwijnt. Soms kan via de vorming van samenwerkingsscholen op 
het platteland een dorpsschool voor alle kinderen gevormd worden. 
Ook heeft VOO gepleit voor het behoud van de huidige stichtings- en 
opheffingsnormen systematiek van ‘Toerusting en Bereikbaarheid’. 
Deze normen zijn blijven bestaan, ondanks dat de Onderwijsraad 
gepleit heeft voor een ondergrens van 100 leerlingen voor een ba-
sisschool. De VOO heeft een uitgewerkt aanbod ter ondersteuning 
van MR-en en GMR-en bij krimp, samenwerkingsscholen, fusies, 

spreidingsplannen ontwikkeld. Er is aandacht voor zowel de ouders 
als ook team en directie en bestuur. Steeds meer MR-en en GMR-en 
schakelen de VOO in voor ondersteuning bij het maken van sprei-
dingsplannen en eventuele fusies van scholen.

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 2014 trainingen 
voor ouderraden in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor scholen 
en ouders bood de VOO voor het eerst ouderavonden aan over onder 
meer andere schooltijden en 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.

TEAMTRAININGEN
De VOO heeft in 2014 haar dienstenpakket uitgebreid met nieuwe 
teamtrainingen voor personeel. Scholen en schoolbesturen kun-
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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 ou-
ders zijn voor veel leerkrachten een van de lastigste onderdelen 
van het onderwijs. Vooral als het om een slecht nieuws gesprek 
gaat. Ervaring met dit soort gesprekken en gesprekstechnieken 
zorgt ervoor dat je je zekerder voelt in deze situaties en met ver-
trouwen een positieve uitkomst tegemoet gaat. In de training 
Communiceren met ouders wordt dieper ingegaan op de commu-
nicatie met ouders, zowel vanuit het perspectief van de leerkracht, 
als van de ouder.  

COLLEGES AAN DE UVA
In 2014 heeft adviseur Flora Breemer twee collegereeksen aan de 
Universiteit van Amsterdam verzorgd, Het betrof hier hoorcolle-
ges “inleiding in de onderwijskunde” voor de eerstejaars studenten 
pedagogische en onderwijskundige wetenschappen en het vierde-
jaars vak “onderwijsbeleid en media” voor de vierdejaars studenten 
van de Universitaire Pabo. 

GASTCOLLEGE AAN DE AOB ACADEMIE
Voor de AOb academie verzorgde adviseur Flora Breemer een col-
lege over het Nederlandse onderwijsbestel.

ADVISERING AAN SCHOOLTEAMS EN BESTUREN
Oosterhout
VOO en VOS/ABB begeleidden een traject voor directeuren van 
openbare scholen van  samenwerkingsbestuur Delta Oosterhout.  
Juist bij samenwerkingsbesturen rijst de vraag naar vormgeving 
van de openbare identiteit. 

Beilen
VOO begeleidt het college van bestuur en de scholen van Kits Primair 
in Beilen e/o met een eventuele overstap naar andere schooltijden. 
Er hebben informatieavonden plaatsgevonden en werkgroepen 
worden nog geformeerd. •
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DE LEDEN

    VOO behartigt de belangen van zo’n 2.000 scholen, medezeggen-
schapsraden en ouderraden met in totaal circa 650.000 ouders;

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

    VOO biedt professionele deskundigheid op het gebied van me-
dezeggenschap, ouderparticipatie, burgerschapsvorming, kern-
waarden openbaar onderwijs, schoolprofilering, passend onder-
wijs 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 nieuwsbrieven 

en themabrieven actuele informatie voor ouders en personeelsle-
den in het openbaar onderwijs. Ook geeft de Vereniging Openbaar 
Onderwijs samen met VOS/ABB het magazine School! uit.

HET BUREAU

Eind 2014 was de feitelijke samenstelling van het bureau (8,05 fte) als 
volgt:  Het landelijk bureau van de Vereniging Openbaar Onderwijs 
heeft in 2014 de reorganisatie doorgevoerd, waarbij afscheid werd 
genomen van acht personeelsleden waaronder de directeur.

 ORGANISATIE

Algemeen secretariaat  
Wendy Melis 80% 

Cursusbureau 
Saïda Oulad Youssef 80%  
José Pieneman 100%

Boekhouding  
Arianne Walther 60%

Informatiespecialist 
Inge Özertem 40%

Communicatie en Marketing
Michiel Jongewaard 100%

Beleidsadviseurs
Janny Arends 80%
Flora Breemer 80%
Jan de Vos 85% 

Directie 
Rein van Dijk 100%
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DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht van de VOO nam in 2014 afscheid van een 
tweetal leden. Voorzitter Marijke Van Hees nam afscheid na een 
groot aantal jaren voorzitter te zijn geweest van het bestuur van de 
VOO, dat zich omvormde naar een Raad van Toezicht. Mevrouw van 
Hees was daarna jarenlang voorzitter van de Raad van Toezicht.
Fouad Sidali nam tevens afscheid van de raad van toezicht. 
Het aantal leden van de raad van toezicht kwam 
daardoor op vijf. •

Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2013
     Mevrouw K. (Korrie) Louwes (voorzitter),  
senior managing consultant Berenschot    

   Mevrouw C. (Christa) Tydeman
    E. (Erik) de Groot,  
advocaat bij Velisena Advocatuur 

    M. (Metin) Celik, Waarnemend teamchef bestuursonder-
steuning Politie Eenheid Rotterdam

    J. (Jeroen) Hatenboer (vice voorzitter),  
wethouder Enschede

 ORGANISATIE
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ONDERWIJSMAGAZINE SCHOOL!
In 2014 werd de 5e jaargang van onderwijsmagazine School! vorm-
gegeven en gedrukt door de Stadsdrukkerij Amsterdam. In 2014 
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) worden 
nu behalve de al bestaande doelgroepen van de VOO ook de school-
besturen in het openbaar onderwijs bereikt. 

VOO.NL
De website van de Vereniging Openbaar Onderwijs werd in 2014 
in totaal 142.691 keer bezocht door 41.940 bezoekers.

THEMABRIEF MEDEZEGGENSCHAP
Sinds jaar en dag brengt de VOO een gratis themabrief medezeg-
genschap uit die naar (G)MR-leden en andere belangstellen wordt 
gestuurd. In de Themabrief wordt een inhoudelijk onderwerp be-
handeld, worden actuele ontwikkelingen gepresenteerd en wordt 
een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 
geanalyseerd. Het aantal abonnees op de Themabrief groeit ge-
staag, aan het eind van 2014 waren dat er 5.500.

VOO IN DE PERS
In 2014 werd de VOO veelvuldig door journalisten benaderd voor 
haar mening en voor achtergrondinformatie.

 COMMUNICATIE EN VOORLICHTING
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Telegraaf
     De VOO verscheen in september in de Telegraaf, naar aanleiding 
van scholen die de schoolreis wilden schrappen. VOO benadrukte 
de waarde ervan. (10-9)

    De VOO verscheen in oktober opnieuw in de Telegraaf, nu naar 
aanleiding van dure schoolreizen in het voortgezet onderwijs. 
VOO bekritiseerde dure reizen en stelde dat elk kind moet mee 
kunnen op schoolreis. (24-10)

RTV NH
    In de radio-uitzending (NH Arjan Burggraaf / 10 september 
2014) liet de VOO weten dat schoolreisjes een welkome aan-
vulling zijn op het schoolprogramma.

    N.a.v. berichtgeving in de Telegraaf over te dure schoolreizen in 
VO gaf de VOO reactie op radio Noord-Holland (Arjen Burgraaf) 
(24-10)

Radio 1
    In STAND.NL reageerde VOO op de stelling ‘De Bijbel en Koran 
moeten verplicht op de leeslijst van middelbare scholieren’

    N.a.v. berichtgeving in de Telegraaf over te dure schoolreizen in 
VO gaf de VOO een reactie op radio 1 (De Ochtend / Ghisleine Plag).  
(24-10)

RTL-Z radio
    N.a.v. berichtgeving in de Telegraaf over te dure schoolreizen in 
VO gaf de VOO een reactie op RTL-Z. (24-10)

 
BNR Nieuwsradio

    Op BNR Nieuwsradio liet de VOO weten dat teruglopende leer-
lingenaantallen niet direct hoeven te leiden tot sluiting van 
scholen. (Januari 2014)

    De VOO was op BNR nieuwsradio over het tekort aan mannen 
voor de klas. (6 mei 2014)

    N.a.v. berichtgeving in de Telegraaf over te dure schoolreizen in 
VO gaf de VOO een reactie op BNR Nieuwsradio. (24-10)

RTL nieuws
    N.a.v. berichtgeving in de Telegraaf over te dure schoolreizen in 
VO gaf de VOO een reactie in het RTL Journaal van 24 oktober. 
(24-10)

 
Omroep Gelderland

    De VOO reageerde op Omroep Gelderland op voorstel voor meer 
gymnastiekonderwijs (woensdag 24 september).

    Op Radio Gelderland reageerde de VOO op het tekort aan man-
nen voor de klas. (6 mei 2014).  •
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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 2014 in toenemende mate gebruik van gemaakt. In totaal namen in 
2014 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  1.450
MR Basis  69
MR Verdieping  70
MR voorlichting (krimp / schoolplan / begroting) 250
Totaal deelnemers  1.776

Op locatie (aantal bijeenkomsten)                                
MR Start  40
MR op Maat cursussen  65
VOO Service kaart PO  44
MR Basis PO  12
MR Verdieping  14
Totaal bijeenkomsten  175
Totaal personen  2100

Tussenschoolse opvang

Open inschrijving             
TSO Compact & Lastig gedrag  199
TSO Coördinatoren  27
Totaal deelnemers  226
 
Op locatie                
TSO bijeenkomsten  42
Totaal personen  504

Ouderraden (aantal bijeenkomsten)   
Trainingen en ouderavonden  25

Schoolteams (aantal bijeenkomsten)   
Andere schooltijden  6
Diversen  8
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OUDERAVONDEN
Oranjewoud, Oosterhout, Den Ilp, Emmen, Roden, Roosendaal, 
Zwolle, Groningen, Meppel, Enschede, Diepenveen, Ruinen en  
Zevenhuizen.

TRAININGEN OUDERRAAD
Almelo, Geleen, Helmond, Middenmeer, Ravenstein, Vlaardingen, 
Bakkeveen, Etten-Leur, Purmerend, Hoofddorp.

TEAMTRAININGEN
Oosterbeek, Buitenpost en Maassluis.

ADVISERING SCHOOLTEAMS EN 
SCHOOLBESTUREN
De VOO adviseerde schoolteams en schoolbesturen in Oost-Gro-
ningen (SOOOG), Friesland (Roobol, Primo Opsterland, Comperio), 
Noord-Holland (Allure), Gelderland (SPOM), Drenthe (Kits Primair), 
Utrecht (Wereldkidz), Oosterhout (Delta).

ADVISEURS EN TRAINERS VAN DE VOO WAREN 
ACTIEF IN DE VOLGENDE PLAATSEN:
Akkrum, Amstersam, Apeldoorn, Beek lb, Buitenpost, Buren gld, 
Cuijk, Delfzijl, Den Andel, Dokkum, Dongjum, Driel, Driezum, 
Dwingeloo, Geldermalsen, Gorssel, Haarlem, Halfweg nh, Harlin-
gen, Heemskerk, Meppel, Oldenzijl, Oosterhout, Pieterburen, Pur-
merend, Putten, Roosendaal, Ruurlo, ’s-Gravendeel, ’s-Gravenhage, 
Slootdorp, St.-Annaparochie, Stuifzand, Tiel, Tiendeveen, Tilburg, 
Veessen, Venhorst, Vlissingen, Warffum, Westervoort, West-Graft-
dijk en Zoutkamp •
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COLOFON
Tekst
Bureau en raad van toezicht  
Vereniging Openbaar Onderwijs

Eindredactie
Michiel Jongewaard, redacteur  
Vereniging Openbaar Onderwijs

Vormgeving
Aryen Bouwmeester, Finnmedia

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


