
 

 

 

 

 

VERSLAG van de najaars-ALV, tevens jaarvergadering 2015 van het eerste 

Coöperatief Werkgeversverband van scholen voor VO op woensdag 16 november 2016 

te  Utrecht 

 

1. Welkom, voorstelrondje, vaststellen agenda  
Hans Freitag heet de zeventien aanwezige leden welkom en stelt de agenda 

vast. 

 

2. Verslag vorige ALV dd. 25 mei 2016 (bijlage 1) 
Willem de Vos meldt n.a.v. rondvraagpunt dat hij ingeschreven is kunnen 

worden bij het schoolleidersregister. De ALV stelt de inhoud van het 

verslag ongewijzigd vast.  

 

3. Mededelingen 
3a. Aristo Utrecht Lunetten wordt de nieuwe vergaderlocatie voor de 

coöperatie VO en de werkgroepen; het is goedkoop en per trein/auto goed te 

bereiken; parkeren kan ook gratis in de wijk Lunetten. 

3b. De presentielijst gaat rond. 

3c. Mail met herbevestiging Volmacht ontvangt u begin januari 

3d. Coöperatie contributienota ontvangt u in januari, verzonden vanuit 

financiële administratie P. Montagne/J. Groothuis van VBS Den Haag. 

3e. Volgende coöperatie ALV’s in 2017 op woensdag 24 mei van 9.00-12.30 

uur en woensdag 15 november van 13.30-17.00 uur  

3f. Bert de Weerd beëindigt zomer 2017 zijn loopbaan, daarom stop hij ook 

als secretaris in het coöperatiebestuur. Het bestuur stelt een vacature 

bestuurslid op en nodigt kandidaten uit te reageren vóór 1 mei 2017.  

 

4. Jaarvergadering 2015 
4a. Bestuursverslag 2015 

ALV stelt het bestuursverslag vast. 

 

4b. Verslag Kascommissie Jaarrekening 2015  

Wordt vastgesteld. 

Vergadering benoemt Loes IJkelenstam (Het Nieuwe Lyceum) en Jarno van der 

Zee (Calscollege Nieuwegein) ook voor de kascontrole 2016.  

 

4c. Jaarrekening 2015  

Het positieve saldo is ontstaan door meer baten dan begroot als gevolg van 

stijging van leerlingaantallen en twee nieuwe leden. 

 

4d. Begroting 2016 

Meer ruimte voor ‘gratis’ nieuwe initiatieven. De ALV stelt de begroting 

vast. 

 

4e. Decharge bestuur voor beleid 2015 

ALV dechargeert het bestuur en in het bijzonder de penningmeester 

Antoinette Marissink voor het gevoerde beleid in 2015. 

 

4f. Contributievoorstel 2017 

Ongewijzigd vastgesteld door ALV; vast bedrag € 100,- per bestuur en  

€ 0,30 per leerling. 

 

5. Thema 1: Verdiepende verkenning kansen(on)gelijkheid 
Antoinette Marissink leidt kort in, de leden gaan in 4 groepen aan de slag 

met stellingen op 5 thema’s:  

A. Relevante partijen  

B. Investeren in leerlingen 

C. Maatwerk  

D. Doorlopende leerlijn 



 

Correspondentie-adres: 
Savannahweg 17 
3524 AW Utrecht 
Telefoon: 0651856361 
Email: j.looise@cooperatievo.nl 

E. Regio 

Definitiekwestie: bevoordelen kansarmen of kansengelijkheid bevorderen? 

Bevoordelen heeft ook stigmatiserend nadeel: extra aandacht moet wel 

passen binnen het systeem, anders blijf/word je een uitzonderingsgeval. 

Belangrijkste conclusies staan in de bijlage en zijn direct gedeeld met de 

VO-raad i.v.m. hun ALV. 

 

6. Thema 2: In gesprek met Paul Rosenmöller 
Paul roept ons op om naar de feestelijke ALV te komen. 

A. Kansen (on)gelijkheid, wat voegen wij in VO toe, wat doen we er aan af?  

We wisselen onze recente stellingnames uit. 

Meer ongelijkheid is onder meer onbedoeld neveneffect van 

excellentiebeleid, beoordelingskader, opbrengstenkaart, nadruk op  

economische efficiency en cognitief rendement. 

Wat te doen? Zie ook Ideeënkaart VO-raad.Zijn overgangen te verbeteren in 

het stelsel? Wat kun je zelf doen? Is langer heterogeen een oplossing? 

 

B. Onderwijsontwikkelingen 

Curriculum 2032 en enquête onder leraren (zijn niet enthousiast en stappen 

uit overleg). Lerarenregister in Eerste Kamer moet augustus 2017 ingaan, 

leraren niet enthousiast. Groei van schaduwonderwijs, extra aanbieders, 

giga geldstroom. Nieuwe Wet onderwijstijd benut bestaande ruimte maximaal! 

Kerncurriculum als het komt ook centraal examineren. 

 

C. Pensioendossier en CAO VO 

Paul roept leden op: Verdiep je in pensioenen, het gaat heel belangrijk 

worden en veel geld/loonruimte kosten. Rond 2020 nieuw pensioenstelsel. 

VO-raad wil stabiliteit over premiepad 2017-2020. 

ABP premie wordt substantieel verhoogd. Kabinet belooft compensatie. 

Referentie(loon)ruimte net genoeg om verhoging pensioenpremie te 

compenseren. Maar kosten eenmalige uitkering en extra kosten CAO nog 

ongedekt in 2017. Paul verwacht 0,6% extra kosten voor werkgever.  

Huidige CAO loopt tot 1-10-2017, geen haast met onderhandelingen. 

 

7. Thema 3: Project Connectiviteit 
Presentatie over gemeenschappelijke inkoop ICT infrastructuur door Petra 

van Nederkoorn (zie ppt en opgave in bijlage). Er wordt een oproep gedaan 

om mee te denken bij de opzet en uitrol van dit traject. 

 

8. Standpunten ALV VO-raad 
Geen standpunten omdat er nauwelijks concrete voorstellen zijn (de 

jubileumbijeenkomst staat grotendeels in het teken van workshops en 

kennisdelen), wel op verzoek van Paul onze opbrengst Kansen(on)gelijkheid 

naar VO-raad bestuur sturen. 

 

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

 Aanmelden bestuurlijke visitatie? Lijkt nu € 5.000,- te kosten, maar 

dat schijnt te worden aangepast.  

 Willem de Vos verkent in groep animo en aard Code voor bestuurders 

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit om 16.45 uur de vergadering. Aldus opgemaakt door Jan 

Looise, ambtelijk secretaris, en vastgesteld door het bestuur d.d  

…………………………………  

 

 

 

Hans Freitag       Bert de Weerd 

Voorzitter        Secretaris 


