
 

 

 

VERSLAG van de najaars ALV, tevens jaarvergadering van het eerste Coöperatief 
Werkgeversverband van scholen voor VO op woensdag 22 november 2017 te  Utrecht 

1. Welkom, vaststellen agenda 

Hans Freitag  heet de 20 aanwezige leden welkom en stelt de agenda vast, waarin we eerst 

inhoudelijke thema’s bespreken en tot slot de huishoudelijke zaken. 

 

2. A. Professionaliseringskader en de (dubbel)rol van de directeur bestuurder 

Anne Hoekstra, CvB Regiuscollege en  bestuurslid OnderwijsBestuurdersVereniging licht samen 

met Willem de Vos ( CLV en lid cooperatie) de totstandkoming en de hoofdlijnen toe van de 

notitie Professionaliseringskader die Sam Terpstra in opdracht van VO Academie heeft opgesteld. 

De OBV wil dit onderwerp verder oppakken, te beginnen op hun ALV. Daar zullen Hans Freitag en 

Antoinette Marissink ook aanwezig zijn. 

 

2.B.Lerarentekort oplossen met elkaar 

Mini-veldraadpleging o.l.v. Gerben Horst en Marieke  Huber. VOION levert een analyse kader en 

de leden dragen goede voorbeelden en knelpunten aan. Zie ook de ppt in de bijlage. 

 

2.C. Lerarentekort en commerciële bemiddeling: klant of partner?  

Nico Rijkhoff is directeur marketing en communicatie van Maandag, detacheringsbureau met 

15 autonome vestigingen in het land met klanten bij de overheid, de zorg en het onderwijs. 

Onze vraag : onze ervaringen met de werkwijze van Maandag zijn niet positief; kunnen we 

elkaar helpen of loopt Maandag ons in de weg in een krappe arbeidsmarkt? 

Wedervraag : Wat drijft mensen die zich willen laten detacheren? Ze zijn ambitieus en willen 

in verschillend keukens kijken. Maandag helpt daarbij en scheidt de recruting van het 

detacheren.  

Vraag : hoe wordt die kaartenbak gevuld? Want voorbeelden dat Maandag zittende docenten 

wegkaapt en duur terugzet in de onderwijsmarkt wat leidt tot prijsopdrijving.  

Bovendien de kwaliteitsvraag : Hanteert maandag een loopbaantraject zoals wij doen, dus via  

LB naar LC en eventueel LD. ‘ Maandag is goed in recruteren en wil de kwaliteit van 

uitzendkrachten hoog houden en de klant tevreden’. 

Samenwerken?  Coöperatieleden willen duidelijke afspraken maken over do’s en dont’s ( 

gentlemens agreement met behoorlijkheidsvoorwaarden: geen U- bocht die prijs opdrijft). 

Mogelijk te komen tot  een samenwerkingsovereenkomst/convenant over mobiliteitspool en 

makelaarschap met Maandag? Rijkhoff neemt dit mee; wordt vervolgd. 

 

Jaarvergadering 2016 

3. Verslag ALV dd. 24 mei 2017  De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. 

 

4.  Mededelingen  

a. de presentielijst gaat rond, wilt u ook het aantal leerlingen per 1-10-2017 invullen ivm juiste 

facturering van de contributie 2018 in januari? 

b. Volmachtformulier 2018 kunt u in de pauze tekenen, de andere leden ontvangen dit per mail 

begin januari. 

http://www.onderwijsbestuurdersvereniging.nl/jaarprogramma-2018/


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

c. Hans doet verslag van het gesprek Paul Rosenmöller dd. 13 november dat voornamelijk ging 

over het lerarentekort, bevoegdheden, CAO VO en de verdeling van de 100 mln voor 

techniekonderwijs.  

d. inkoopcoöperatie PION zoekt deelnemers en lid ledenraad, opgeven via ZXZZZ 

e. volgende coop ALV’s in 2018 op wo. 23 mei 9-12.30 en 21 nov 13.30-17 Aristo Utrecht 

f. begin 2019 bestaat de coöperatie 15 jaar. We denken aan een  lustrumcongres(je). Ideeën voor 

een andere leerzame/leuke activiteit zijn welkom.  

In mei 2018 stelt bestuur een lustrumcommissie in; vrijwilligers welkom! 

g. Erwin Lutteke (Isendoorn Warnsveld) komt in de LAR, naast Ron Dorreboom. 

 

5. Bestuurlijke zaken 

a. Voorstel om vacatieregeling voor twee max. drie bestuursvergaderingen te verhogen van € 25 

naar € 50 per vergadering wordt toegelicht en door ALV aangenomen;  

b. De ALV herbenoemt bij acclamatie Frans Ebskamp voor een tweede termijn; 

c.  Hans Freitag draagt het voorzitterschap over aan Gabri Maessen en ontvangt van Frans 

Ebskamp namens de leden passende woorden en kadobon. 

 

6.  Jaarstukken 2016  

a.  ALV dankt de kascommissie (Jarno van der Zee en Loes IJkelenstam) voor de werkzaamheden 

en gaat akkoord met de benoeming van Saskia van Kuppenveld (Stichting VS Zuidoost Nederland) 

naast Jarno in de kascommissie 2017 

b. ALV stelt de Jaarrekening 2016 en het Bestuursverslag 2016 vast met dank aan de opstellers   

c. ALV stelt de notitie Beleidslijnen 2018 vast ; we constateren dat realisatie Belangenbehartiging 

gaat goed met vertegenwoordigers in DB en LAR VO Raad en in themacommissies. 

Inhoudelijke thema’s die aandacht behoeven zijn : 

- governance: professionalisering directeur/bestuurder 

- hoe gaat een compacte school om met innovatie en vernieuwing in het onderwijs.  

- hoe gaan we als coöperatiescholen om met krimp in de regio? En met lerarentekort? 

d. ALV stelt de Contributie 2018 ongewijzigd vast evenals de Begroting 2018  

e. ALV dechargeert het Bestuur voor het (financiele) beleid in 2016 

f. rooster van aftreden. Hans dient zijn termijn uit als gewoon lid. 

 

7.     Standpunten ALV VO-Raad  

Hans neemt de aandachtspunten rond het lerarentekort mee. 

 

8.     Rondvraag en sluiting 

Jan zoekt deelnemers  aan het  onderzoek overhead VO .  

Willem de Vos raadt aan op de site van OBV te kijken voor AVV bestuurders CAO. 

Hans sluit als voorzitter voor de laatste keer de vergadering. 

 
Aldus opgemaakt door Jan Looise, ambtelijk secretaris, en vastgesteld door het bestuur dd. 5 feb 2018 
 
Gabri Maessen     André Dokman 
 
 
 
Voorzitter      Secretaris 

http://www.onderwijsbestuurdersvereniging.nl/reikwijdte-van-de-bestuurders-cao/

