Jaarverslag 2017
Eerste Coöperatief Werkgeversverband van scholen voor VO (U.A.)
De Coöperatie VO als netwerkorganisatie
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) werkgroepen expertise en goede voorbeelden uit te wisselen
met betrekking tot onderwijsinnovatie, personeelsbeleid en bedrijfsvoering.
Dit streven vindt zijn concretisering in twee halfjaarlijkse ledenvergaderingen met
tenminste één inhoudelijk thema, waarbij de werkvorm actieve participatie van de leden
vraagt. Ook organiseert en faciliteert de coöperatie een werkgroep bedrijfsvoering die in
voor en najaar onder andere de ontwikkelingen rond bekostiging, verantwoording en cao
vo bespreekt.
In 2017 is een extra bijeenkomst georganiseerd rond het thema Taakbeleid, waarvoor 35
leden aanschoven in Utrecht. Kees van Bergeijk hield een gloedvol betoog over zijn visie
op taken en werk verdelen vanuit een minder ‘blauwe’ maar participatieve benadering.
Het coöperatiebestuur en de coöperatieve vereniging
Op de Jaarvergadering van 22 november 2017 droeg Hans Freitag het voorzitterschap
over aan Gabri Maessen. Hans maakt zijn termijn af als gewoon bestuurslid. André
Dokman werd in het bestuur gekozen en volgde als secretaris Gabri Maessen op.
Het coöperatiebestuur bestond eind 2017 uit de volgende leden:
Voorzitter: Gabri Maessen, Rector/Voorzitter CvB Bestuurder Dorenweerd College,
Doorwerth
Secretaris: André Dokman, Directeur/Bestuurder Futura College Woerden
Penningmeester: Antoinette Marissink, Rector/Bestuurder Pallas Athene College Ede
Lid: Frans Ebskamp, bestuurder Vrijescholen VO Noord en Oost Nederland, Zutphen
Lid: Hans Freitag, Bestuurder Da Vinci College Leiden
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 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 is Coöperatie VO, t.a.v. J. Looise, Savannahweg 17 b.g. 3542 AW, Utrecht.
In 2017 vergaderde het coöperatiebestuur drie keer. Op de agenda stond
onder meer:
• Zorgen voor nieuwe bestuursleden voor Coöperatiebestuur en LAR
• Opstellen van notitie Beleidslijnen coöperatie VO 2017-2019
• Voorbereiden van halfjaarlijks gesprek met (vice) voorzitter VO-Raad
• Voorbereiden van inhoudelijke thema’s voor de ledenvergaderingen
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Ledenvergaderingen Coöperatie VO
Voor de eigen leden organiseerde het coöperatiebestuur twee goed bezochte algemene
ledenvergaderingen, respectievelijk in mei en november 2017.
Op de voorjaars-ALV gingen we in gesprek met Freek Polter, partner bij De Roo, over
schoolmarketing. Daarna ging Harm Klifman met ons in op de veranderende relatie
Bestuurder-Raad van Toezicht gelet op de wet Bestuurskracht en de ontwikkelingen in
de praktijk van kleine schoolbesturen. Aansluitend presenteerde Jan Looise de
resultaten van zijn analyse van bezoldigingsverschillen tussen Raden van Toezicht in VO.
In de jaarvergadering van november werd de jaarrekening goedgekeurd, evenals de
begroting 2018. We gingen met de directeur Marketing van Maandag uitzendorganisatie
in discussie over betaalbare vervanging van goed onderwijspersoneel in een krappe
arbeidsmarkt. Oplossingen rond het thema lerarentekort wisselden we uit met de
projectleider van VOION. Ten slotte ontvingen we Anne Hoekstra, schoolbestuurder, lid
cao delegatie en bestuurslid van de Onderwijs Bestuurdersvereniging (OBV). We
reflecteerden met hem op de (dubbel) rol van de directeur/bestuurder van een compacte
schoolorganisatie, mede naar aanleiding van de notitie Professionaliseringskader
Bestuurders VO en het al dan niet instellen van een bestuurdersregister.
Ledenbestand groeit
Op 31 december 2017 waren 48 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 69.000
leerlingen, dus voor 690 stemmen in de ALV van de VO-raad. In 2017 verwelkomde de
coöperatie een nieuw lid, te weten Dalton Spinoza Amsterdam (Jan Paul Beekman).
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 2017 tot nu oktober 2018
Marij Deutekom Algemeen bestuur VO-raad (heel 2017 tot 1 augustus 2018)
Kees van Bergeijk Algemeen bestuur VO-raad
Ron Dorreboom Ledenadviesraad VO-raad
Erwin Lutteke
Ledenadviesraad VO-raad
Hans Freitag
Overleg Onderwijsinspectie /Professionalisering Schoolorganisaties
Willem de Vos
Commissie Professionalisering Bestuurder
Frans Ebskamp Themacommissie Bedrijfsvoering en Werkgeverschap
Gabri Maessen
Themacommissie Bedrijfsvoering en Werkgeverschap
Henk van Ommen Themacommissie Talentontwikkeling
Artho Jansen
Themacommissie Talentontwikkeling
Erik Holtslag
Themacommissie Governance

Communicatie
Het coöperatiebestuur publiceerde in 2017 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.
In 2018 krijgt de website een facelift.
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Financieel gezond
De exploitatie van de Coöperatie VO is gezond. De aangesloten schoolbesturen telden
dankzij het nieuwe lid Dalton Spinoza samen in 2017 weliswaar 500 leerlingen meer dan
in 2016, maar er was dus ook beginnende krimp van leerlingental te bespeuren.
Bij gelijkblijvende contributie bedroegen de baten ruim € 24.000; ruim € 600 hoger dan
de lasten, inclusief de dotatie van € 1.500,- aan het lustrumfonds.
Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een positief saldo van € 619,- terwijl een tekort
van € 2000 was begroot. De meevaller komt door lage verenigingskosten en het
uitblijven van extra bijeenkomsten rond de CAO VO. De extra bijeenkomst over
Taakbeleid kostte minder dan begroot en een voor een structurele werkgroep HRM bleek
onvoldoende belangstelling, zodat deze begrote activiteit minder kosten vergde.
Over de ‘winst’ werd in 2017 al een voorschot op de vennootschapsbelasting afgedragen.
Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2017 € 9.277. Het weerstandsvermogen steeg
naar 38% van de baten. Alle contributies voor 2017 zijn ontvangen en alle nog te betalen
bedragen voldaan in 2018. De kascommissie adviseert de ALV om de jaarrekening goed
te keuren.
Tot besluit
Op de jaarvergadering in november 2017 trad Hans Freitag na (bijna) twee
termijnen terug als voorzitter van de Coöperatie VO. Hij is door zijn actieve
belangenbehartiging en met inhoudelijke bijdragen aan overlegtafels binnen en
buiten de VO-Raad uitgegroeid tot een bekend en gewaardeerd voorman van de
coöperatie. Binnen onze vereniging heeft hij zich het laatste jaar sterk gemaakt voor
de notitie Beleidslijnen 2017-2019. Zodoende heeft hij niet alleen de coöperatie
verder op de kaart gezet maar ook een koersplan voor de toekomst meegegeven. We
bedanken hem voor zijn voorzitterschap en gaan door op de ingeslagen weg. Het
vernieuwde bestuur zal zich met alle betrokken leden blijven inspannen om het
geluid van compacte schoolbesturen uit te dragen binnen de VO-Raad en
daarbuiten.
Goedgekeurd op de bestuursvergadering van 12 november 2018 en vastgesteld op
de algemene ledenvergadering Coöperatie VO van 21 november 2018 te Utrecht.

André Dokman, secretaris

Gabri Maessen, voorzitter
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