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Jaarverslag 2016 Eerste Coöperatief Werkgeversverband van scholen 

voor VO (U.A.), opgericht december 2004 te Utrecht 

 
Missie en visie 

De missie van de coöperatie is allereerst om het geluid van compacte 

schoolbesturen luid en duidelijk te laten klinken binnen de VO-raad.  

Formeel gebeurt dit door bundeling van een groot aantal stemmen in de ALV 

van de VO-raad. Informeel door het overleg en de contacten met de 

voorzitter, deelname aan werkgroepen en themacommissies van de VO-raad en 

bestuurlijke vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en de LAR. 

Onder compacte schoolbesturen verstaan we overzichtelijke 

schoolorganisaties met een eigen identiteit, waar de menselijke maat 

herkenbaar is, bestuurders dichtbij het primair proces functioneren en 

het goed functioneren van de leerlingen en medewerkers centraal staan in 

de bestuurlijke afwegingen en besluiten. 

Het is de visie van de coöperatie dat  juist vanwege de menselijke maat 

en de korte lijnen tussen bestuur en klaslokaal, de compacte scholen een 

ideale organisatievorm hebben. 

Een belangrijke doelstelling van het coöperatiebestuur is om de 

aangesloten leden zo veel mogelijk werk uit handen te nemen bij de 

beleidsvoorbereiding en standpuntbepaling binnen de VO-raad, maar de 

coöperatieleden wel te informeren en te betrekken bij besluiten die de 

compacte schoolorganisaties raken.  Verder wil de coöperatie VO voor haar 

leden als kennisplatform en netwerk fungeren door op de eigen ALV’s en in  

(ad-hoc) werkgroepbijeenkomsten expertise en goede voorbeelden uit te 

wisselen met betrekking tot onderwijsinnovatie, personeelsbeleid en 

bedrijfsvoering. De financiele werkgroep trekt tweemaal per jaar 15 vaste 

deelnemers. De HRM werkgroep komt onregelmatig bijeen.  

De coöperatie werkt met een lage contributie en een onbezoldigd bestuur. 

 

Het coöperatiebestuur en de coöperatieve vereniging 

Eind 2016 bestond het coöperatiebestuur uit de volgende leden 

Voorzitter: Hans Freitag, rector/bestuurder Da Vinci College Leiden  

Secretaris: Bert de Weerd, directeur/bestuurder SG Panta Rhei, Amstelveen 

Penningmeester: Antoinette Marissink, rector/bestuurder Pallas Athene 

College te Ede 

Lid: Frans Ebskamp, bestuurder Vrijescholen VO Midden/Zuid-Oost Nederland  

Lid: Gabri Maessen, bestuurder Dorenweerd College, Doorwerth 

Ambtelijk secretaris is Jan Looise, hij ondersteunt het coöperatiebestuur 

bij de voorbereiding van ALV’s, het ‘draaien’ van de vereniging en bij 

contacten met leden via de mail, nieuwsbrief en website. Hij werd voor de 

financiële- en ledenadministratie ondersteund door Peter Montagne en 

Jacqueline Groothuis van de VBS te Den Haag. 

De coöperatieve vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Den Haag onder nummer 27264913 en heeft bij de Rabobank Haaglanden een 

bankrekening. Het postadres luidt Coöperatie VO, t.a.v. de heer J. Looise, 

Savannahweg 17 begane grond, 3542 AW, Utrecht. 
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In 2016 vergaderde het coöperatiebestuur drie keer. Op de agenda stond 

onder meer: 

 Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017  

 Uitstel vereenvoudiging bekostiging 

 Bestuurlijke visitatie in het VO 

 Voorbereiden van thema bijeenkomst taakbeleid 

 Lobby voor nieuwe bestuursleden voor Coöperatiebestuur en LAR  

 Opstellen van notitie Beleidslijnen coöperatie VO 2017-2019 

 Bevoegde leraren vinden en binden in situatie van krapte  

 

Ledenvergaderingen Coöperatie VO 

Voor de eigen leden organiseerde het coöperatiebestuur twee goed bezochte 

algemene ledenvergaderingen, respectievelijk in mei en november 2016. 

Op de voorjaars-ALV gingen we in gesprek met Joop Vlaanderen, hoofd beleid 

VO-Raad, onder meer over de CAO VO, doordecentralisatie huisvesting en 

(on)bevoegde leraren.  

In de jaarvergadering van november werd de jaarrekening goedgekeurd, 

evenals de begroting 2017. Antoinette Marissink leidde de workshop over 

Kansen(on)gelijkheid, die behalve een boeiend gesprek met elkaar ook onze 

gast Paul Rosenmöller input leverde voor de ALV VO raad. 

Met Paul wisselden we ook van gedachten over  Curriculum 2032, het 

pensioendossier en de CAO VO. 

Tot slot presenteerde Petra van Nederkoorn van Kennisnet het project 

Connectiviteit rond gemeenschappelijke inkoop van ICT infrastructuur. 

 

Ledenbestand groeit  

Op  31 december 2016 waren 46 schoolbesturen lid van de Coöperatie VO. 

Het gaat om scholen met een aanbod variërend van praktijkonderwijs, 

categoraal vmbo, havo/atheneum of gymnasium tot brede school. Samen goed 

voor meer dan 68.500 leerlingen, dus voor 680 stemmen in de ALV van de 

VO-raad. In 2016 verwelkomde de coöperatie twee nieuwe leden, te weten 

het Christelijk Lyceum Veenendaal (Willem de Vos, directeur/bestuurder)  

en de Mondia Scholengroep te Vlissingen ( Guus Hagt, bestuurder).  

 

 

Actieve leden 

De Coöperatie VO vormt ook een netwerk van actieve personen binnen de 

verschillende gremia van de VO-raad.  

Hier volgt het actuele overzicht per 1 oktober 2017(!).  

Marij van Deutekom     Algemeen bestuur VO-raad 

Kees van Bergeijk  Algemeen bestuur VO-raad 

Ron Dorreboom   Ledenadviesraad VO-raad 

Hans Freitag   Overleg Onderwijsinspectie 

   Professionalisering Bestuurders  

Frans Ebskamp Themacommissie Bedrijfsvoering en Werkgeverschap  

Gabri Maessen Themacommissie Bedrijfsvoering en Werkgeverschap 

Henk van Ommen Themacommissie Talentontwikkeling 

Artho Jansen Themacommissie Talentontwikkeling 

Jan Looise Werkgroep Bedrijfsvoering 
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Communicatie 

Het coöperatiebestuur publiceerde in 2016 drie digitale nieuwsbrieven. 

Daarin is altijd aandacht voor ontwikkelingen rond CAO/ Arbeidsvoorwaarden 

en bekostiging en voor inhoudelijke afstemming over inhoudelijke 

onderwerpen die in de themacommissies van de VO raad een rol spelen. 

Deze digitale benadering is sneller maar onpersoonlijker dan de 

informatieve ALV’s waar leden met elkaar om de tafel gaan. 

De website www.cooperatievo.nl is eenvoudig van opzet, goedkoop en vervult 

vooral een belangrijke functie in de werving van nieuwe leden. Jan Looise 

doet de webredactie sinds Jacqueline Groothuis bij de VBS weg is. 

 

Financieel gezond 

De exploitatie van de Coöperatie VO is gezond. De leden telden in 2016 

fors meer leerlingen dan in 2015 en dat betekent bij gelijkblijvende 

contributie meer baten. Met € 100,- per bestuur en 30 eurocent per leerling 

blijft de contributie laag en kunnen toch alle activiteiten plaatsvinden. 

Voor het lustrum in 2019 doteren we jaarlijks € 1.500,-. 

Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een positief saldo van € 2.377,- 

terwijl € 150 was begroot. De meevaller komt door meer contributie 

inkomsten en lage verenigingskosten. Over de ‘winst’ werd  in 2017 

vennootschapsbelasting afgedragen.  

Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2016 € 8.658. Het  

weerstandsvermogen steeg naar 35% van de baten. Alle contributies voor 

2016 zijn ontvangen en alle nog te betalen bedragen voldaan in 2017. De 

kascommissie adviseert de ALV om de jaarrekening goed te keuren 

 

Tot besluit 

Begin 2016 nam Bert de Weerd afscheid als bestuurslid. Hij 

vertegenwoordigde de coöperatie in het Overleg met de onderwijsinspectie 

en in de themacommissie Governance. We zullen zijn relativerende bijdragen 

missen.  

 

Het bestuur kijkt terug op een goed jaar waarin de coöperatie VO zich als 

netwerkorganisatie heeft bewezen. Met de nieuwe bestuursleden en de 

betrokken leden blijven we ons inspannen om het geluid van compacte 

schoolbesturen succesvol uit te dragen binnen de VO-Raad en daarbuiten.  

 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering Coöperatie VO op 22 november 

2017 te Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

Gabri Maessen, secretaris    Hans Freitag, voorzitter  

http://www.cooperatievo.nl/

