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Inleiding

In 2016 bestond de Vereniging Openbaar Onderwijs 150 jaar; onafhankelijk sinds 1866 en sindsdien verdediger van openbaar 
onderwijs en voorvechter van emancipatie en democratisering in het Nederlandse onderwijs. Bij een jubileum past het ook om
terug te kijken. Boos over de ‘agitatiekoorts tegen het openbaar onderwijs door al te vurige predikanten’ stonden schoolopzieners 
Frederik van Beijma thoe Kingma en Philip van Blom in Leeuwarden aan de wieg van de Vereniging Volksonderwijs, nu de Vereni-
ging Openbaar Onderwijs. Hun juridische kennis en politieke netwerk kwamen goed van pas bij de strijd tegen ‘de miskenning en 
verdachtmaking die de openbare school moet ondervinden’. Voorzitter Van Beijma bestookte de Staten-Generaal direct met verha-
len over de ‘onvoldoende toestand’ van de volksscholen. Voor het Nederlands Onderwijzers Genootschap, een van de voorgangers 
van de AOb, reden Van Beijma te benoemen tot lid van verdienste. 

Maar de vereniging beperkte zich in haar idealen al snel niet meer tot de verdediging van openbare scholen en werd een verza-
melplaats van voorstanders voor structurele verbeteringen van het onderwijs. Een van de eerste onrechten waar Volksonderwijs 
zich druk om maakte, was de ongelijkheid tussen jongens en meisjes. In 1871 drong de vereniging er bij Thorbecke, minister van 
Binnenlandse Zaken, op aan dat ook meisjes naar de nieuwe Rijks Hoogere Burgerschool mochten. Die was het daar wel mee 
eens: ‘In elk geval behoort te worden onderzocht of er bedenking wezen zou ook meisjes tegelijk met de knapen aan het onderwijs 
te laten deelnemen.’ Toch openden niet veel later de eerste hbs’en hun deuren voor meisjes. Speerpunt was ook de invoering van 
de Leerplichtwet in 1900 waarvoor volgens minister Hendrik Goeman Borgesius de vereniging ‘zoo krachtig heeft gestreden door 
indiening en verdediging van de leerplichtwet’. Een stuk dichter bij onze tijd staat de invoering van de wettelijke medezeggenschap 
van ouders en leerkrachten en in het voortgezet onderwijs ook van leerlingen, waarbij de VOO een belangrijke rol speelde.

Een vereniging die anderhalve eeuw bestaat heeft wat te vertellen. Wie denkt dat de uitdagingen voor het hedendaagse onderwijs 
zich beperken tot het omarmen van tablets of het uitventen van goed in de markt liggende schoolconcepten, heeft het mis. Moei-
lijke vraagstukken van vandaag gaan over de tegenstellingen die kinderen met verschillende achtergronden op school moeten 
overbruggen, over gelijke kansen op goed onderwijs en het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen zoals radicale denkbeel-
den over religie of homoseksualiteit. Het onderwijs moet meer dan ooit op zoek naar de verbinding tussen individuen en bijdragen 
aan het versterken van onze samenleving. Openbare scholen kunnen dankzij hun vrije geest en open karakter een voortrekkersrol 
vervullen. U kunt daarbij op de inzet en hulp van de VOO rekenen. Belangrijke speerpunten blijven daarom de algemene toeganke-
lijkheid in het onderwijs, de positie van ouders, versterking van de medezeggenschap en de identiteit en idealen van het openbaar 
onderwijs.
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In 2016 speelde de Vereniging Openbaar Onderwijs op veel plaatsen in Nederland een belangrijke rol bij de naleving van de 
medezeggenschap. Met de teruglopende leerlingenaantallen zien meer scholen zich geconfronteerd met fusie of sluiting. Daardoor 
krijgen ook de medezeggenschapsraden te maken met soms ingewikkelde en vrijwel altijd emotionele afwegingen. De Vereniging 
Openbaar Onderwijs is ook dit jaar als onafhankelijke expert daarbij een onmisbare adviseur gebleken. Ook wijziging van schooltij-
den en formatieplannen leidden regelmatig tot een patstelling waarbij de vereniging om hulp werd gevraagd.

Naar aanleiding van de invoering van de Wet versterking bestuurskracht en de wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scho-
len heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs het ministerie van OCW gevraagd een aantal zaken te herzien of te overwegen. Het 
ministerie beraadt zich nog op enkele zaken, maar het ziet ernaar uit dat de Vereniging Openbaar Onderwijs op een aantal punten 
resultaat zal boeken. Daarnaast heeft de vereniging op verschillende terreinen goed samengewerkt met andere (onderwijs)organi-
saties en wist ze daarnaast in 2016 een recordaantal cursisten te verwelkomen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

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 2016

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. In 2016 voerde de VOO meerdere quickstarts uit, waarbij schoolbestuurders en 
medezeggenschapsorganen gezamenlijk werkten aan hun onderlinge samenwerking.

Medezeggenschap passend onderwijs
De VOO verzorgde in 2016 een belangrijk deel van de advisering en ondersteuning aan ondersteuningsplanraden binnen samen-
werkingsverbanden passend onderwijs. Een van de adviseurs is als voormalig projectleider van het steunpunt medezeggenschap 
passend onderwijs expert op dit terrein en verzorgde binnen het project versterking medezeggenschap de eerstelijns advisering en 
ondersteuning op locatie.

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.

Conferentie Openbaar Onderwijs verbindt
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseerden in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie vond plaats midden in de School!Week 2016, in sa-
menwerking met de pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden. De middag werd geopend door Kees Boele, bestuurs-
voorzitter van de HAN en auteur van het boek ‘Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat.’ Hij ging in op de toegevoegde 
waarde van het ideaal School! met betrekking tot persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming in het onderwijs

Visitaties diploma openbaar onderwijs
Inmiddels kunnen studenten op verschillende pabo’s voor het diploma openbaar onderwijs kiezen als afstudeerrichting. Het aantal 

Jaarverslag 2016      8



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 pa-
bo’s als van de ‘founding fathers’ van het diploma openbaar 
onderwijs – de VOO en VOS/ABB – is er vraag naar kwali-
teitsborging 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 kwaliteit 
biedt en het diploma openbaar onderwijs mag uitgeven. In 
2016 verzorgde de visitatiecommissie onder voorzitterschap 
van een van de VOO-adviseurs de visitatie van Hogeschool 
Windesheim in Zwolle.  
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Onze lobby in 2016

Passend Onderwijs
In 2016 verscheen een aantal voortgangsrapportages passend onderwijs van het ministerie van OCW. De Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO) heeft naar aanleiding hiervan en op basis van een ledenpeiling een aantal zorgen geuit in brieven aan de vaste 
commissie Onderwijs van de TWeede Kamer.  

Aanbevelingen VOO 
1.	Voorkom	dat	financiële	afwegingen	een	rol	spelen	bij	toelaatbaarheidsverklaringen	en	arrangementen	;
2. Zorg dat kinderen naar school gaan in plaats van ze maximaal 3 maanden thuis te laten zitten;
3. Maak ruim baan voor de professionele ruimte van de leerkracht en de positie van de ouders;
4. Zet medezeggenschap passend onderwijs op de agenda;
5. Maak een breed gedragen ‘code goed bestuur voor samenwerkingsverbanden’.

Medezeggenschap
In voorbereiding op de wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 januari 2017 heeft de VOO op een aantal 
punten gereageerd. In artikel 10 WMS is opgenomen dat bij de benoeming van een bestuurder een sollicitatiecommissie wordt 
ingesteld waarin een lid uit of namens de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (MR) deelneemt en tevens een lid 
uit of namens de ouder-/leerlinggeleding. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) onderschrijft deze maatregel, maar heeft in 
navolging daarvan gepleit voor een verplichte commissie bij de aanstelling van een nieuwe schoolleider. In het openbaar onderwijs 
is het een goede gewoonte om op scholen een dergelijke commissie in te richten wanneer een nieuwe schoolleider wordt gezocht. 
Het verplichtende karakter van een dergelijke commissie ontbreekt echter en dat ziet de VOO als een vergissing. Schoolleiders 
zijn het gezicht van het bevoegd gezag op school, naar ouders, personeelsleden en naar de leerlingen. Deze aanstelling is daarom 
van groot belang voor het functioneren van de school als geheel. Een dergelijke functie verdient het verplichte karakter van een 
sollicitatiecommissie, zeker nu die voor de bestuurders meteen wordt ingevoerd naast de daaraan gekoppelde adviesbevoegdheid, 
zoals die in WMS art. 11 onder h1 wordt ingevoerd. De sollicitatiecommissie wordt niet ingesteld voor de aanstelling van een be-
stuurder binnen een samenwerkingsverband. Weliswaar wordt de ondersteuningsplanraad in de gelegenheid gesteld te adviseren 
over de aanstelling (of het ontslag) van de bestuurder, maar de verplichte commissie is niet van overeenkomstige toepassing op de 
ondersteuningsplanraad. De VOO heeft daarom voorgesteld om deze omissie te herstellen en de maatregel ook op de ondersteu-
ningsplanraad van toepassing te laten zijn. Het ministerie heeft inmiddels gereageerd en er is overleg met de VOO over eventuele 
aanpassingen.
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Onderwijsverslag
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) reageerde ook op het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs, die consta-
teerde dat de kansenongelijkheid tussen leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs toeneemt. De VOO maakt zich daar grote 
zorgen over. Het onderwijs is het belangrijkste middel van de overheid om onze toekomstige samenleving te verbeteren, gelijkheid 
te bevorderen en sociale segregatie tegen te gaan. Elk kind in ons land verdient het om dezelfde kansen te krijgen. En om nog 
een kans te krijgen wanneer het een tijdje minder goed gaat op school. De Tweede Kamer, de bewindspersonen en het onderwijs 
zelf	dienen	zich	dit	onderwijsverslag	dan	ook	aan	te	trekken.	Want	de	nadruk	op	efficiënt	en	excellent	onderwijs,	die	vooral	op	het	
ministerie van OCW de afgelopen jaren onevenredig zwaar was, gaat ten koste van een grote groep kinderen die het net wat har-
der	nodig	heeft	om	te	worden	gesteund	en	gestimuleerd.	En	die	beweging	is	beslist	niet	nieuw.	Al	sinds	een	flink	aantal	jaren	blijkt	
bijvoorbeeld dat veel leerlingen met een verdiend vmbo-tl-diploma alsnog geen toegang krijgen tot de havo omdat de scholen voor 
voortgezet onderwijs aanvullende eisen stellen. Die willen alleen de beste leerlingen omdat dat hun de beste resultaten oplevert. 
De VOO pleitte meermaals voor een ongeclausuleerde toelating voor kinderen met een diploma. Na jarenlange lobby lijkt daar 
in 2016 eindelijk verandering in te zijn gekomen. Leerlingen met een vmbo-tl-diploma krijgen op verzoek van de Tweede Kamer 
een doorstroomrecht naar de havo. In november nam een meerderheid in de Kamer daartoe een motie van PvdA-Kamerlid Joyce 
Vermue aan.

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.  

Samenwerking
De VOO werkte in 2016 met verschillende onderwijsorganisaties samen en voerde overleg met het ministerie van OCW en de In-
spectie van het Onderwijs. Daarnaast werd in verschillende verbanden samengewerkt met VOS/ABB, CBOO, de AOb en verschil-
lende hogescholen.
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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 schoolleiders, 
team en ouders is speerpunt in beleid.

Onze Helpdesk

De 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.

In 2016 kreeg de helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs 
meer dan 2.500 vragen van leden. De meeste vragen kwamen 
telefonisch binnen via het telefoonnummer 036 711 6178. Via het 
e-mailadres helpdesk@voo.nl kwamen rond de 700 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, samenwer-
king tussen de MR en schoolleiding en een nieuw statuut of regle-
ment. 
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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 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 2016 wisten meer dan 3.500 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 2016 is een aantal nieuwe medezeggen-
schapscursussen en producten ontwikkeld, waaronder voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen in de WMS. 

Landelijk WMS-congres
Het 10e Landelijke WMS-Congres in Ede stond in het teken van ‘Medezeggenschap en good governance’. Namens de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) verzorgden adviseurs Janny Arends, Flora Breemer, Rein van Dijk en Jan de Vos workshops. 

Advisering aan (G)MR en bestuur
In 2016 is de VOO actief als adviseur voor scholen, schoolbesturen, medezeggenschapsraden en ouderraden. De werkzaamheden 
werden gevarieerder van aard. Zo trainde de VOO meer leerlingenraden in het primair onderwijs en werden bij de studie Onder-
wijskunde opnieuw colleges aan de Universiteit van Amsterdam verzorgd. Voor medezeggenschapsraden werden informatieavon-
den georganiseerd over actuele zaken zoals de nieuwe wetswijzigingen 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  2016 in toenemende mate het gebruik van 
deze dienstverlening te waarderen. De Servicekaart werd onder meer ingezet voor begeleiding in Almelo, Almere, Amersfoort
(2 MR’en), Ammerstol, Amstelveen, Amsterdam (7 MR’en), Arum, Barendrecht, Beilen, Bergeijk, Berkel en Rodenrijs, Borger, 
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Borger-Odoorn, Buitenpost, Cadier en Keer, De Meern, Den Haag, Den Hoorn, 
Ede, Gasselternijveenschemond, Gendt, Gieten, Giethoorn, Gouda, Groningen (2 
MR’en), Halfweg, Herwen, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen (2 MR’en), Hooge-
zand, Huissen, 
IJmuiden, IJsselmuiden, Lelystad (4 MR’en), Lochem, Maasbracht, Meijel, Mid-
delstum, Mijdrecht, Nieuwerkerk aan den Ijssel, Nijmegen, Nuis, Oostburg, Over-
veen, Pingjum, Raalte, Rotterdam, Soesterberg, Tholen, Uden, Usquert, Utrecht (4 
MR’en), Venlo, Warffum, Zaandam (2 MR’en) en Zeist. 

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.

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 kenniscentrum voor ouders en scholen. De VOO verzorgde in 2016 opnieuw 
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 meerwaar-
de. De VOO helpt scholen hierbij. Voor overblijfmedewerkers 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 georga-
niseerd.
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Teamtrainingen
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 leerkrach-
ten 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 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.

Training voor leerlingenraden
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 buitenge-
woon 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 2016 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 2016 was de feitelijke samenstelling van 
het bureau (7,05 fte) als volgt:

Algemeen secretariaat
Wendy Melis   70%
Cursusbureau
Saïda Oulad Youssef  70%
José Pieneman   80%
Boekhouding
Arianne Walther   60%
Informatiespecialist
Inge Özertem   20%
Communicatie en Marketing
Michiel Jongewaard  80%
Beleidsadviseurs
Janny Arends   80%
Flora Breemer   60%
Jan de Vos    85%
Directie
Rein van Dijk    100%
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nummer 4 - december 2016Welkom op Welkom op 

onze onze 
schoolschool

W
elkom

 op onze school   Tipboek voor ouders

dit is een jubileum
uitgave van onze school, het m

agazine van de vereniging openbaar onderw
ijs

Dit is onze school 

Wij willen dat uw kind zich hier goed voelt

Want de kinderen op onze school  
moeten veel leren

Ontdekken wat ze interessant vinden,  
waar ze goed in zijn 

En waar ze in geloven 

Wij zijn een openbare school

Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen  
wat je vindt, wat je gelooft 

Dat mag elk kind en elke leerkracht,  
want daardoor leren we van elkaar 

We komen erachter dat we  
veel op elkaar lijken,  

maar soms ook verschillen 

We leren om samen te werken en om  
respect voor elkaar te hebben 

Onze school staat midden in de samenleving

En gaat uit van de normen en waarden  
ván die samenleving

Zo krijgt ieder kind bij ons de kans  
om zich te ontwikkelen

Om kansen te grijpen en om  
een gelukkig kind te zijn

Wij willen op onze school dat elk kind weet:
Ik ben welkom

tipboektipboektipboektipboek
voorvoor
oudersouders



De Raad van Toezicht
       
De	interim-raad	van	toezicht	van	de	VOO	werd	door	het	ledencongres	op	13	april	2016	officieel	benoemd.

•	 Zweers Wijnholds (voorzitter), algemeen directeur van Stichting BIJEEN, openbaar primair onderwijs Hoogeveen
•	 Gerbert Denneboom (vice-voorzitter), lid college van bestuur van Acis, verenigd openbaar primair en voortgezet   

onderwijs Hoeksche Waard
•	 Gerd Jan Mense, senior onderwijsadviseur
•	 Ludo Abbink, directeur Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland
•	 Peter Satijn, directeur OBS Wereldwijs in Landgraaf

Magazine Onze School
In 2016 verschenen er 3 reguliere edities van het ledenmagazine Onze School en één jubileumuitgave, in de vorm van het Tipboek 
voor Ouders, Welkom op Onze School. 

VOO.nl
De website van de Vereniging Openbaar Onderwijs werd in 2016 in totaal 64.521 keer bezocht door 48.433 bezoekers. Het aantal 
bezoekers steeg daarmee licht ten opzichte van 2015.

Themabrief medezeggenschap
De themabrief medezeggenschap wordt naar naar (G)MR-leden en andere belangstellen gestuurd. In de Themabrief wordt een 
inhoudelijk onderwerp behandeld, worden actuele ontwikkelingen gepresenteerd en wordt een uitspraak van de Landelijke Com-
missie voor Geschillen WMS geanalyseerd. Het aantal abonnees op de Themabrief groeit gestaag, aan het eind van 2016 waren 
dat er 5.682.
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De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) deed in 2016 onderzoek naar het behan-
delen van actualiteiten in de klas. Minder dan drie procent zegt nooit actualiteiten 
in de klas te bespreken en vijf procent van de respondenten zegt niet te merken dat 
leerlingen daar behoefte aan hebben. Een gering aandeel, maar toch geeft een kleine 
zeven procent van de respondenten uit de VOO-enquête aan zich niet altijd in staat te 
voelen om alle zaken in de klas te bespreken. Desalniettemin staat dat in contrast met 
het beeld dat naar aanleiding van een DUO-persbericht ontstond: leraren die massaal 
onderwerpen schuwen in de klas.

De VOO vindt het van belang dat leraren zich in staat voelen alle onderwerpen te bespre-
ken die vanzelfsprekend ter sprake komen in de klas. Zowel spontaan als gepland. Waar dit 
niet het geval is, verdient dat aandacht van schoolleiders en opleiders. De resultaten van 
het VOO-onderzoek, waaraan 279 docenten deelnamen, geven hiervoor een richting. Res-
pondenten die het lastig vinden bepaalde onderwerpen te bespreken, wijten dit vooral aan 
hun kennis over het onderwerp. Gebrek aan achtergrond maakt hen onzeker. Een oplossing 
komt van andere respondenten: lastige onderwerpen worden in teamverband voorbereid. 
Ook wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van educatieve programma’s of methodes als 
nieuwsbegrip en het jeugdjournaal. De behoefte aan dergelijk materiaal is groot.

Sommige leraren hebben het gevoel neutraal te moeten zijn: ‘Soms heb ik een te sterke 
mening om zaken neutraal te kunnen bespreken.’ Andere respondenten pakken dat als 
volgt aan: ‘Een open houding, een luisterend oor en tegenwicht bieden bij ongenuanceerde 
uitspraken.’ Of: ‘Ook als het complex is en je hebt geen antwoorden of je bent geschokt, 
dan stel je je professioneel op. Zeggen dat je geen antwoorden hebt of geschokt bent, geeft 
leerlingen ook een kader.’

Waarom burgerschap moet
Betrokkenheid en nieuwsgierigheid in elkaar en elkaars standpunten stimuleren is een be-
langrijke taak van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde dit schooljaar 
dat burgerschapsvorming wel de wettelijk vastgestelde aandacht krijgt op scholen, maar niet 
in samenhang, ‘zodat gericht wordt gewerkt aan verwerving van de competenties nodig om 
volwaardig te kunnen meedoen. Dat is belangrijk voor de leerling en voor ons allemaal.

Daarom 
schuwen

 (sommige) leraren
 taboes

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


