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Inleiding

Voor	u	ligt	het	jaarverslag	2015	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO).	Het	is	een	bewogen	jaar	geweest	in	verschillende	
opzichten. De samenwerking met besturenorganisatie VOS/ABB leidde tot een verschil van inzicht tussen het bestuur en de raad 
van toezicht van de VOO wat betreft de te volgen koers bij die samenwerking. De VOO-bestuurder streefde een intensieve manier 
van samenwerken na met behoud van zelfstandigheid voor de VOO. De raad van toezicht zag het samengaan met  
VOS/ABB en als gevolg daarvan ook de nieuwe huisvestingslocatie uitmonden in een verhuizing van het VOO-bureau naar 
Woerden om op termijn eenwording van de twee organisaties mogelijk te maken. Dit verschil van inzicht bleek onoplosbaar. De 
begroting	voor	2015	die	de	bestuurder	voorlegde	werd	door	de	Raad	van	Toezicht	niet	geaccepteerd	omdat	deze	geen	rekening	
hield met die eenwording. Een tweede ledenvergadering werd bijeengeroepen, waar zowel de bestuurder als de RvT zijn visie op 
de toekomst kon toelichten. Tijdens die tweede ledenvergadering werd een motie ingediend die de leden opriep de leden van de 
Raad	van	Toezicht	uit	hun	functie	te	ontheffen.	Zo	geschiedde.	Tijdens	het	vervolg	van	die	bijeenkomst	meldden	zich	drie	nieuwe,	
potentiële leden van de Raad van Toezicht. Deze interim-RvT heeft sindsdien gefunctioneerd als volledige RvT, ondanks het aantal 
van drie leden.

Het VOO-bureau heeft een nieuw onderkomen gevonden vlak bij het voormalige adres aan de Louis Armstrongweg. Het huurcon-
tract van dat voormalige pand liep na 10 jaren af en was voor de VOO een zware last. Met het huidige onderkomen is de VOO zeer 
tevreden. Het biedt onderdak aan de tien medewerkers en tevens is er gelegenheid voor overleg met derden. Zelfs scholingsbij-
eenkomsten kunnen plaatsvinden in deze nieuwe locatie. 

De VOO heeft voor het eerst sinds jaren de dalende inkomsten uit ledencontributies weten om te buigen door vele ouderraden en 
medezeggenschapsorganen te bewegen zich bij de VOO aan te sluiten. Vaak gebeurde dit vanwege pragmatische redenen. Door 
het lidmaatschap wordt een aantrekkelijke korting mogelijk op scholing en dienstverlening. En de vraag naar die twee diensten 
neemt steeds maar toe. De opzeggingen van individuele leden worden volledig gecompenseerd door de groei van de aantallen 
genoemde organen.

Het	jaar	2015	was	het	laatste	jaar	van	het	steunpunt	Medezeggenschap	Passend	Onderwijs.	Aanvankelijk	was	de	gedachte	dat	
dit	zou	eindigen	na	de	zomer	van	2015.	Maar	doordat	een	deel	van	het	budget	nog	niet	was	besteed,	werd	een	verlenging	tot	het	
eind van het kalenderjaar toegestaan. De VOO bleef de projectleider leveren naast secretariële ondersteuning. Veel scholingsbij-
eenkomsten	en	begeleidingstrajecten	zijn	nog	uitgevoerd.	Inmiddels	is	het	project	definitief	ten	einde.	Binnen	een	nieuw	project	
Versterking Medezeggenschap hebben de werkzaamheden rondom de medezeggenschapskant van passend onderwijs hun plek 
gekregen. De VOO levert daaraan een blijvende bijdrage door de inzet van de voormalige projectleider.
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Sinds	de	zomer	van	2015	heeft	de	VOO	een	eigen	magazine,	Onze	School.	Dit	magazine	ontstond	na	het	aflopen	van	de	vijfjarige	
samenwerking met VOS/ABB op dat gebied. Inmiddels zijn twee edities verschenen van ons nieuwe magazine.
De VOO is en blijft een vurig pleitbezorger van de kernwaarden voor openbaar onderwijs. De belangrijkste Kamerfracties werden 
bezocht door de VOO-directeur en de VOO-beleidsadviseurs. Op relevante thema’s rondom passend onderwijs, krimp, burger-
schapsvorming, de samenwerkingsschool werd actief gereageerd richting de Kameleden en de staatssecretaris. Zelfs tijdens 
debatten was er sprake van een directe verbinding met enkele Kamerleden.

In dit jaarverslag vindt u wederom een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. U zult kunnen vaststellen 
dat de VOO nog steeds gedreven is door zijn ideologie en werkt vanuit zijn expertise op diverse terreinen. Actieve participatie van 
alle bij de scholen betrokkenen staat daarbij voorop. Het uitgangspunt is daarbij nog steeds “niet a-p-a-r-t maar samen”. Dat samen 
betekent ook, dat de VOO blijft streven naar een goede samenwerking met partijen die de belangen van het openbaar onderwijs 
dienen en nastreven, maar wel vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie. Die positie van de VOO staat niet ter discussie. 
Daar	hebben	de	leden	zich	in	2015	duidelijk	over	uit	gesproken.	De	VOO	gaat	de	toekomst	in	met	het	streven	weer	te	groeien	naar	
een	stabiele	organisatie	die	geheel	op	eigen	benen	staat,	financieel	gezond	is	en	een	werkveld	bedient,	dat	zich	steeds	meer	voelt	
aangetrokken tot de VOO, dan wel vanuit ideologische achtergronden dan wel vanwege de kwaliteit van de dienstverlening. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Rein van Dijk
Directeur-bestuurder
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Profiel

Wat doet de Vereniging Openbaar Onderwijs?
De	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	is	de	vereniging	voor	openbare	scholen:	personeelsleden,	ouders,	medezeggenschaps-
raden, 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.	
Omdat 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 ouderraden, en persoonlijke leden;
•	 VOO	geeft	voor	leden	het	magazine	ONZE	SCHOOL	uit.
•	 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 
•	 VOO	adviseert	openbare	scholen	en	schoolbesturen	bij	hun	identiteit	en	profilering;
•	 VOO	organiseert	cursussen	en	scholing	voor	MR-leden,	ouderraden,	schoolteams	en	
 overblijfmedewerkers in heel Nederland;
•	 VOO	organiseert	voor	leden	gratis	regiobijeenkomsten	over	actuele	ontwikkelingen	
 op het gebied van medezeggenschap en passend 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.
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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 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 tolerantie is iets dat moet worden geleerd. 

Onze kernwaarden

Ieder kind is welkom
Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele 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 waarden en normen 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 omgeving 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 daarnaast de plicht om voorwaarden voor emancipatie en tolerantie te 
scheppen. De VOO vindt daarom dat elke school moet uitgaan van een principiële gelijkwaardigheid van opvattingen over gods-
dienst,	levensbeschouwing	en	maatschappelijke	diversiteit.	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  modernisering van artikel 23 van 
de Grondwet. Kijk voor meer informatie op www.voo.nl/school.
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Onze projecten in 2015

Project versterking medezeggenschap
De Tweede Kamer sprak zich naar aanleiding van de evaluatie van de WMS in 2012 uit voor versterking van de medezeggen-
schap 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	medezeggenschap	te	verbeteren.	De	VOO	heeft	meegeschreven	aan	4	van	deze	handreikingen,	nl.	faciliteiten	en	activitei-
tenplan, 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	augustus	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 
passend	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 organi-
saties voor schoolbesturen en het ministerie vorm en inhoud aan de medezeggenschap bij de invoering van passend onderwijs. 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	medezeggenschap.	Het	steunpunt	is	uiteindelijk	verlengd	tot	31	december	
2015.	Adviseurs	van	de	VOO	en	de	andere	organisaties	in	het	steunpunt	hebben	honderden	voorlichtingen	gegeven	en	adviestra-
jecten begeleid. Het projectteam had als hoofdtaken de coördinatie van het steunpunt en de stuurgroep, het laten uitvoeren van 
activiteiten en het verzorgen van de nieuwsvoorzieningen, informatiemateriaal en website. Daarnaast werd regelmatig overleg 
gevoerd met de betrokken steunpuntorganisaties, het ministerie van OCW, de samenwerkingsverbanden, Stichting Onderwijsge-
schillen	(OG)	en	de	PO-Raad	en	VO-raad.

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 
leerlingen aan de School!Week in maart. De promotieweek wordt georganiseerd 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.
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Conferentie Openbaar Onderwijs verbindt
Op	de	conferentie	‘Openbaar	onderwijs	verbindt’	in	Zwolle	werd	de	nieuwe	animatiefilm	over	het	openbaar	onderwijs	gepresen-
teerd. Deze gezamenlijke productie van de VOO en VOS/ABB is inmiddels op veel websites van openbare scholen te zien.

Visitaties diploma openbaar onderwijs
Vanaf het studiejaar 2009-2010 kunnen studenten op verschillende pabo’s voor het diploma openbaar onderwijs kiezen als afstu-
deerrichting.	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 on-
derwijs 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	accredi-
tatie toont de pabo aan dat zij een leergang van voldoende kwaliteit biedt en het diploma openbaar onderwijs mag uitgeven.  
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Onze reacties in 2015

Passend Onderwijs
Er moet een meldpunt passend onderwijs bij de inspectie komen voor ouders die problemen ondervinden met de plaatsing van hun 
kind	op	school.	Daarvoor	heeft	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	gepleit	in	een	brief	aan	de	Tweede	Kamer.	De	inspectie	
kan samenwerkingsverbanden en schoolbesturen vervolgens aanspreken op hun zorgplicht, wanneer er niet snel een passende 
plek	wordt	gevonden.	In	de	brief	wordt	gereageerd	op	de	8e	voortgangsrapportage	passend	onderwijs,	die	begin	december	is	
verschenen. Het pleidooi voor een meldpunt werd overgenomen door de Tweede Kamerfractie van de PvdA maar door de staats-
secretaris terzijde geschoven.

Medezeggenschap
De VOO heeft ervoor gepleit dat bij sluiting van een school de medezeggenschapsraad het recht moet krijgen om wel of niet in te 
stemmen.	Daarvoor	heeft	ook	Paul	van	Meenen	(D66)	gepleit	tijdens	overleg	in	de	Tweede	Kamer.	Dit	is	in	lijn	met	het	pleidooi	dat	
de Vereniging Openbaar Onderwijs eerder deed in een brief aan de Kamer.
In zijn brief over Kleine scholen schreef staatssecretaris Dekker dat hij tegen een wetswijziging is om een initiatiefvoorstel van de 
medezeggenschapsraad	ontvankelijk	te	maken	als	geschil	bij	de	Landelijke	Commissie	voor	Geschillen	(LCG).	Dat	zou	volgens	
Dekker resulteren in medebestuur in plaats van medezeggenschap. De VOO vindt desalniettemin dat een goede inhoudelijke en 
juridische analyse van deze mogelijkheid door de NCOR gewenst is, wat niet is gebeurd. 
De staatssecretaris wil medezeggenschapsraden verplichten om bij een advies over sluiting of instemming over fusie of overdracht 
van een school aan een ander bestuur, altijd eerst de achterban, de ouders en personeelsleden dus, te betrekken. De VOO vindt 
een achterbanraadpleging aan de orde, maar ziet dit als een taak en verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Het bestuur is 
degene	die	als	eerste	hierin	een	voorgenomen	besluit	neemt.	Hiertoe	kan	een	regeling	in	de	Wet	op	het	primair	onderwijs	(WPO)	
en	WMS	(art.	15)	worden	opgenomen,	waarin	staat	dat	bij	fusie,	overdracht	of	sluiting,	een	achterbanraadpleging	onder	ouders	en	
personeelsleden door het schoolbestuur verplicht is. Het bestuur wordt met een wettelijk verplichte achterbanraadpleging ‘gedwon-
gen’	tot	goede	en	open	communicatie	met	de	ouders	(en	personeel)	en	moet	de	MR	hierover	informeren.	Daarnaast	kan	de	MR	
altijd zelf de achterban raadplegen. 

Openbaar onderwijs
Aandacht	verdient	nog	steeds	de	positie	van	openbare	basisscholen	die	worden	bedreigd	door	opheffing	dan	wel	vrijwillig	worden	
opgeheven door openbare schoolbesturen. Gemeenten dragen verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoend openbaar onder-
wijs	in	een	genoegzaam	aantal	scholen.	De	VOO	wijst	erop	dat	op	basis	van	artikel	159,	lid	2	Wet	op	het	primair	onderwijs	(Wpo)	
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bij een vrijwillige sluiting de gemeente in staat moet worden gesteld de school zelf in stand te houden. Het is de vraag wie hier op 
toeziet. Openbare schoolbesturen moeten daarnaast dezelfde mogelijkheden krijgen als het bijzonder onderwijs om samenwer-
kingsscholen te besturen. De beperkingen rondom de vorming van samenwerkingsscholen conform artikel 17a van de Wpo dienen 
te worden weggenomen. 

Kerntaken      

Belangenbehartiging
De taak van belangenbehartiger van het openbaar onderwijs vervult de VOO met trots en gedrevenheid: voor alle leerlingen, 
ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, ouderraden en medezeggenschapsraden 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	scho-
ling ontwikkeld.  

Overleg met ministerie OCW
De VOO trad in overleg met ambtenaren van OCW, het CBOO, de VNG en VOS/ABB over de relatie tussen gemeenteraden en 
openbare schoolbesturen. Met betrekking tot de wetsuitleg over het toezicht op de besturen via het Raad van Toezichtmodel han-
teren OCW en VOS/ABB een verschillende interpretatie. Kortgezegd komt het erop neer dat er veelal geen sprake is van ‘over-
heersende overheidsinvloed’ doordat niet de meerderheid van de leden door de gemeenteraad is voorgedragen. Het ministerie 
vindt dit zorgelijk. VNG stelt zich op aan de kant van VOS/ABB, die dit geen bezwaar vindt. De VOO en CBOO ondersteunen de 
interpretatie van OCW. De staatssecretaris zal aan de Kamer meedelen dat de gesprekken nog voortduren hierover. Een vervolgaf-
spraak wordt gemaakt en mogelijk wordt extern juridisch advies, bijvoorbeeld door het NCOR, ingeschakeld. Daarnaast heeft VOO 
aangegeven	een	probleem	te	zien	in	de	procedure	voor	het	vrijwillig	opheffen	van	scholen	en	de	rol	van	de	gemeente	daarin.

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: professio-
nals, ouders en leerlingen. Deskundigheidsbevordering van schoolleiders, team en ouders is speerpunt in beleid.
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Onze Helpdesk

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

In	2015	kreeg	de	helpdesk	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	meer	dan	2.000	vragen	
van leden. De meeste vragen kwamen telefonisch binnen via het speciale telefoonnummer 036 
7116178.	Via	het	e-mailadres	helpdesk@voo.nl	kwamen	rond	de	500	vragen	binnen.	Verreweg	
de meeste vragen gaan over medezeggenschap. Vaak was er onduidelijkheid of onenigheid 
over bijvoorbeeld de gevolgen van de nieuwe CAO, verandering van schooltijden, fusie, samen-
werking tussen de MR en schoolleiding en een nieuw statuut of reglement. 

Nieuwe brochure Omgaan met krimp
De	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	krijgt	veel	vragen	van	medezeggenschapsraden,	
en ouders, maar ook van directeuren en schoolbesturen, over de vraag hoe je als school kunt 
omgaan met ‘krimp’. In een nieuwe brochure voor leden werden de belangrijkste vragen en 
antwoorden op een rij gezet. 

Onze scholing en advisering

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 Landelij-
ke 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.	

o m g a a n  m e t  k r i m p  i n  h e t  b a s i s o n d e r w i j s

De rol van ouders en de MR

2 0 1 5

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs
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Scholing medezeggenschap
In	2015	wisten	meer	dan	3.000	leden	van	(gemeenschappelijke)	medezeggenschapsraden	hun	weg	te	vinden	naar	de	VOO	voor	
informatie,	advies,	scholing	of	ondersteuning.	Veel	(G)MR-leden	namen	deel	aan	een	scholingsbijeenkomst,	maar	ook	vertegen-
woordigers	van	schoolbesturen	vroegen	de	VOO	om	advies	of	lieten	zich	scholen.	In	2015	is	een	aantal	nieuwe	medezeggen-
schapscursussen en producten ontwikkeld. 

Landelijk WMS-congres
Het 9e Landelijke WMS-Congres in Ede stond in het teken van ‘Medezeggenschap: Ambitie en Versterking’. Namens de Vereni-
ging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	verzorgden	adviseurs	Janny	Arends,	Flora	Breemer	en	Jan	de	Vos	workshops.	Janny	Arends	gaf	
een	workshop	over	het	betrekken	van	ouders	bij	de	MR,	Flora	Breemer	ging	in	op	Andere	Tijden	en	de	rol	van	de	MR,	Jan	de	Vos	
behandelde passend onderwijs en de rol van de GMR.

Advisering aan (G)MR en bestuur
In	2015	is	de	VOO	op	steeds	meer	terreinen	actief	geweest	als	adviseur	voor	scholen,	schoolbesturen,	medezeggenschapsraden	
en ouderraden. De werkzaamheden werden daardoor die gevarieerder van aard. Zo trainde de VOO voor het eerst leerlingenra-
den in het primair onderwijs en werden bij de studie Onderwijskunde colleges aan de Universiteit van Amsterdam verzorgd. Voor 
medezeggenschapsraden werden informatieavonden georganiseerd over actuele zaken zoals de nieuwe CAO en de teruglopende 
leerlingenaantallen.

Servicekaart
Steeds vaker adviseerde de VOO schoolteams en schoolleiders op uiteenlopende onderwerpen en wordt via de telefonische 
helpdesk	extra	begeleidingswerk	aangenomen.	De	helpdesk	levert	eerstelijns	hulp	voor	leden	(bij	het	lidmaatschap	inbegrepen),	
maar	bij	een	intensievere	hulpvraag	wordt	via	de	Servicekaart	of	op	maat	offertes	begeleiding	tegen	betaling	aangeboden.	Met	de	
VOO	Servicekaart	kunnen	scholen,	medezeggenschapsraden	en	ouderraden	5	uur	dienstverlening	inkopen.	De	Servicekaart	werd	
meestal	aangevraagd	door	medezeggenschapraden,	maar	ook	schoolleiders	wisten	in		2015	in	toenemende	mate	het	gebruik	van	
deze dienstverlening te waarderen. De Servicekaart werd onder meer ingezet voor begeleiding in Den Andel, Pieterburen, Gelder-
malsen,	Veerssen,	Driel,	Dongjum,	St.	Annaparochie,	Buren	(Gld),	Driezum,	Zoutkamp,	Heemskerk,	Westervoort,	Slootdorp,	Am-
sterdam, Delfzijl, Akkrum, Cuijk, West-Graftdijk, Apeldoorn, Roosendaal en Ruurlo. Meestal vindt de begeleiding plaats op locatie, 
om een geschil tussen MR en school of MR en bestuur op te lossen, of om scholen te helpen bij een gerichte vraag. Ook werden 
voor	(G)MR’en	diverse	documenten	gelezen	en	beoordeeld	door	de	VOO-beleidsadviseurs.
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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 fusiecompensatieregeling ontworpen, die negatieve 
gevolgen van fusies compenseert. De VOO pleit voor het verruimen van de mogelijkheden voor samenwerkingsscholen en samen-
werkingsbesturen. 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 basis-
school. 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 spreidingsplannen 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	kennis-
centrum	voor	ouders	en	scholen.	De	VOO	verzorgde	in	2015	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. Voor een schoolbestuur in Leusden werd een uitgebreide scholingsdag voor alle 
TSO-medewerkers georganiseerd.

Teamtrainingen
De	VOO	heeft	in	2015	haar	dienstenpakket	uitgebreid	met	nieuwe	teamtrainingen	voor	personeel.	Scholen	en	schoolbesturen	
kunnen 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 onderde-
len van het onderwijs. Vooral als het om een slecht nieuws gesprek gaat. Ervaring met dit soort gesprekken en gesprekstechnie-
ken zorgt ervoor dat je je zekerder voelt in deze situaties en met vertrouwen een positieve uitkomst tegemoet gaat. In de training 
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Communiceren met ouders wordt dieper ingegaan op de communicatie met ouders, zowel vanuit het perspectief van de leerkracht, 
als van de ouder.

Nieuw: training voor leerlingenraden
Sinds	2015	heeft	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	niet	alleen	een	aanbod	voor	medezeggenschapsraden	en	ouderraden,	maar	
ook voor leerlingenraden in het primair onderwijs. Voor de VOO is participatie en betrokkenheid van leerlingen van jongs af aan 
van groot belang. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten ervaren democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij. Een 
actieve en zichtbare leerlingenraad is een buitengewoon concrete manier om aandacht te besteden aan burgerschap. Bovendien 
kunnen de verfrissende inzichten van leerlingen van grote waarde zijn voor team, directie en MR.
De VOO ondersteunt leerlingenraden in het primair onderwijs met workshops op maat. Daarin kunnen de volgende onderwerpen 
aan bod komen: vergaderen, brainstormen, discussiëren, contact met de achterban, een werkplan maken, verkiezingen organi-
seren, een reglement opstellen, reportages maken voor de schoolkrant of verslaglegging. De trainer van de VOO overlegt van 
tevoren met de leerlingenraad of de begeleider welke onderwerpen aan bod zullen komen. Daarnaast kan de trainer van de VOO 
de begeleider van de leerlingenraad advies geven over de juiste vorm en werkwijze voor een nog op te richten of bestaande leerlin-
genraad.

Colleges aan de UvA
In	2015	coördineerde	beleidsadviseur	Flora	Breemer	de	collegereeks	Beleid,	Theorie	en	Contexten	aan	de	UvA,	voor	derdejaars	
studenten	van	de	Universitaire	Pabo.	Zij	stimuleerde	de	studenten	te	reflecteren	en	een	visie	te	vormen	op	hun	eigen	vak	en	hun	
mening te verwoorden binnen het huidige maatschappelijke onderwijsdebat. Dit resulteerde in verschillende ingezonden reacties in 
de nationale media.
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Het bureau

Eind	2015	was	de	feitelijke	samenstelling	van	het	bureau	(7,85	fte)	als	volgt:

Algemeen secretariaat
Wendy	Melis	 	 	 80%
Cursusbureau
Saïda	Oulad	Youssef	 	 80%
José	Pieneman	 	 	 100%
Boekhouding
Arianne	Walther	 	 	 60%
Informatiespecialist
Inge	Özertem	 	 	 20%
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	werd	door	het	ledencongres	op	24	juni	2015	uit	haar	functie	ontheven	na	indiening	van	een	
actuele motie. Daarna traden drie leden toe tot de nieuwe interim-raad van toezicht. Zij kregen van het congres de opdracht om als 
volwaardig toezichthoudend orgaan alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn en toe te zien op een nieuw samen te stellen 
raad van toezicht op het ledencongres in 2016.

Samenstelling	Interim	RvT	per	31	december	2015
•	 Dhr.	Zweers	Wijnholds	(voorzitter),	algemeen	directeur	van	Stichting	BIJEEN,	openbaar	primair	onderwijs	Hoogeveen
•	 Dhr.	Gerbert	Denneboom	(vice-voorzitter),	lid	college	van	bestuur	van	Acis,	verenigd	openbaar	primair	en	voortgezet			
 onderwijs Hoeksche Waard
•	 Dhr.	Gerd	Jan	Mense,	senior	onderwijsadviseur	

Onderwijsmagazines School! en Onze School

In	2015	besloot	VOS/ABB	de	vijfjarige	overeenkomst	voor	een	gezamenlijk	magazine	School!	niet	te	verlengen.	In	2015	versche-
nen	er	5	nummers	van	School!	en	zag	het	nieuwe	VOO-magazine	ONZE	SCHOOL	het	licht.	Met	het	nieuwe	magazine	(oplage	ca.	
6.000)	worden	alle	leden	van	de	VOO	en	alle	schoolbesturen	in	het	openbaar	onderwijs	bereikt.	

VOO.nl
De	website	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	werd	in	2015	in	totaal	156.691	keer	bezocht	door	44.267	bezoekers.

Themabrief medezeggenschap
Sinds	jaar	en	dag	brengt	de	VOO	een	gratis	themabrief	medezeggenschap	uit	die	naar	(G)MR-leden	en	andere	belangstellen	wordt	
gestuurd. In de Themabrief wordt een inhoudelijk onderwerp behandeld, worden actuele ontwikkelingen gepresenteerd en wordt 
een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS geanalyseerd. Het aantal abonnees op de Themabrief groeit 
gestaag,	aan	het	eind	van	2015	waren	dat	er	5.500.
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Het merendeel van de scholen in het voortgezet onderwijs neemt geen genoegen met 
het schooladvies van de basisschool. Zij vragen toch om aanvullende toetsscores. 
Dat bleek in juli 2015 uit een enquête van de VOO onder 500 ouders en leerkrachten. 
Daarmee gaan de scholen in tegen de beleidswijziging dat voortaan het schooladvies 
doorslaggevend is.

Nu de zomervakantie begint, wacht veel twaalfjarigen een spannende periode: zij gaan naar 
de	eerste	klas	van	het	voortgezet	onderwijs.	In	2015	voor	het	eerst	schreven	zij	zich	op	de	
school	van	hun	keuze	in	voordat	de	resultaten	van	de	eindtoets	(vaak:	Citotoets)	er	waren.	
Het advies van de basisschool zou dan doorslaggevend zijn, zo is het idee achter deze 
beleidswijziging.	De	VOO	vroeg	500	ouders	en	leerkrachten	uit	haar	achterban	hoe	zij	deze	
wijziging hebben ervaren. De resultaten waren opmerkelijk. 

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen behalve het advies van de basisschool geen 
andere gegevens gebruiken of eisen stellen voor plaatsing, zoals een eigen toelatingstoets 
of	andere	toetsen	in	het	primair	onderwijs	(Citoscores,	entreetoets,	gegevens	uit	het	leer-
lingvolgsysteem,	IQ-tests,	etc.).	Driekwart	van	de	ondervraagde	basisschoolleerkrachten	
gaf bij de VOO aan dat het voortgezet onderwijs toch aanvullende informatie wenste, zoals 
de uitslag van de Citotoets.

Momentopname
In verreweg de meeste gevallen kwam de Citoscore overeen met het advies van de 
basisschool. Wanneer de score op de eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool, 
moet deze het advies heroverwegen. Van de ondervraagde leerkrachten gaf 60 procent 
aan dat zij na een hogere toetsscore inderdaad hun aanvankelijke advies heeft aangepast, 
40	procent	zag	hier	geen	reden	toe.	Leerkrachten	gaven	in	meerderheid	aan	dat	bij	hun	
advies niet alleen wordt gekeken naar de ‘harde scores’, maar dat ook werkhouding, inzet 
en concentratie van het kind een belangrijke rol spelen bij het doorverwijzen: “Ons advies is 
gebaseerd op een langere periode en niet op één toets”, zo zegt een leerkracht. Een ouder 
zei hierover: “Wij en de school zijn het er over eens dat de keuze goed bij ons kind past. 
Leraren zien het kind alle schooldagen en kunnen hierdoor een betere keus maken, Cito is 
voor ons een momentopname.”

Meerderheid 
VO-scholen wil 

alsnog 
toetsscores

 zien

De VOO vraagt haar leden 
regelmatig om te reageren op 
belangrijke onderwerpen.


