
 

 

Lid worden? Samen sterk binnen de VO-raad met de Eerste Coöperatie VO! 

Het eerste coöperatief werkgeversverband van scholen voor VO, is opgericht in 2004. De 

coöperatie VO heeft als missie de formele en informele belangenbehartiging voor compacte 

schoolbesturen binnen de VO-raad. Bij een compact schoolbestuur denken we niet onmiddellijk 

aan een bepaald aantal leerlingen, wel aan de manier van besturen, het contact met de werkvloer 

en de menselijke maat die onze leden nastreven in de school.  

Bestuurders van deze kleine organisaties missen vaak tijd en ondersteuning om de specifieke 

belangen te bepleiten bij de VO-Raad. Daarin voorziet het Coöperatiebestuur. Enerzijds door via 

een volmacht namens de leden te spreken op besluitvormende ledenvergaderingen van de VO 

raad. Anderzijds door actief te participeren in werk- en themagroepen van de VO-raad en een 

halfjaarlijks overleg met de voorzitter van de VO raad. Onze inbreng wordt gewaardeerd omdat 

schoolleiders van compacte scholen als geen ander weten wat nieuw beleid concreet betekent 

voor het onderwijsproces, de medewerkers en de bedrijfsvoering.  

Kortom, het geluid van compacte schoolbesturen klinkt door in de beleidsvoorbereiding en 

besluitvorming van de VO-raad. Samen boeken we zo meer resultaat dan apart.  

Naast deze belangenbehartiging wil de coöperatie ook als kennisplatform voor haar leden 

fungeren. We wisselen per mail, op ledenvergaderingen en op een digitaal forum kennis, 

praktijken en goede voorbeelden uit en voorzien elkaar van actuele informatie. 

 

Hoe groot is de Coöperatie VO? 

Juli 2020 telt de Coöperatie VO 45 schoolbesturen uit heel Nederland van verschillende 

denominatie en schoolsoort. Het gaat om circa 60 scholen met een divers onderwijsaanbod van 

praktijkschool tot categoraal gymnasium. Deze scholen tellen samen circa 65.000 leerlingen, 

waarmee de coöperatie VO goed is voor ruim 650 stemmen in de ALV van de VO-raad. Wij zijn zo 

een factor van belang in de besluitvorming van de VO-raad. 

 

Lid worden van de Coöperatie VO? 

De Coöperatie VO staat open voor bevoegde gezagen van éénpitters en compacte schoolbesturen 

die lid zijn van de VO raad. Ieder lid, ongeacht de omvang van de scholen, heeft één stem op de 

ledenvergadering van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie beslist over toelating van een 

lid. Een lid moet bereid zijn om een permanente volmacht voor vertegenwoordiging in de organen 

van de VO-raad af te geven. Een lid heeft uiteraard het recht om die volmacht op enig moment in 

te trekken. Dit is geregeld in onze statuten te raadplegen op www.cooperatievo.nl. Door onze 

omvang en de inzet van bestuur, actieve leden en de ambtelijk secretaris werkt de coöperatie 

effectief en efficiënt. De contributie blijft beperkt tot € 100,- per bestuur plus € 0,35 per leerling. 
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Wat levert uw lidmaatschap op? 

Vertegenwoordiging van uw kleinschalige schoolbestuur bij besluitvorming in de VO-raad via: 

▪ gebundelde permanente volmacht, met name rond bekostiging en CAO;  

▪ stevige stem bij de verkiezing van leden voor het bestuur en de ledenadviesraad; 

▪ stem aan tafel bij voorzitter VO-Raad en beleidsmatige inbreng in de LAR en 

themacommissies vanuit het perspectief en belang van compacte schoolbesturen  

▪ deelname aan netwerken en werkbijeenkomsten en ALV’s waarbij kennis en goede 

voorbeelden worden gedeeld en benchmark tussen de leden plaatsvindt; 

▪ digitale nieuwsbrief met informatie en uitwisseling van ideeën en belangen die de 

continuïteit van compacte schoolbesturen raken.  

 

Succes, ook voor u?! 

De coöperatie VO is een actief werkverband dat in en buiten de VO-raad namens u opkomt voor 

de belangen van de relatief kleine schoolbesturen. De laatste jaren heeft de coöperatie invloed 

gehad op dossiers en discussies als:  

▪ vereenvoudiging bekostiging met behoud van vaste voeten  

▪ betaalbare en organiseerbare cao VO 

▪ tegengas bij onderzoeken en rapporten over schaalvergroting als enige remedie bij krimp  

▪ waardering voor de governance variant met directeur/bestuurder 

 

Coöperatiebestuur   

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit vijf leden, te weten:  

• Mirjam Bunt, Het Rhedens, Dieren, bun@hetrhedens.nl voorzitter 

• André Dokman, Futuracollege, Woerden, a.dokman@futuracollege.nl penningmeester 

• Maryse Knook, Open schoolgemeenschap Bijlmer, maryseknook@osbijlmer.nl secretaris 

• Otto Dooijes, De Overlaat , Waalwijk, o.dooijes@sgdeoverlaat.nl lid 

• Frans Ebskamp, Vrije Scholen Noordoost Nederland, Zutphen febskamp@vsnon.nl lid (tot 2021) 

 

Een ambtelijk secretaris – Jan Looise - ondersteunt het bestuur in de belangenbehartiging bij 

de VO -Raad, in de communicatie met de leden en organiseert twee aansprekende algemene 

ledenvergaderingen per jaar. Hij is bereikbaar via 06-51856361 of j.looise@cooperatievo.nl .  

Een lijst van andere actieve leden vindt u op www.cooperatievo.nl, evenals de actuele 

ledenlijst, statuten, brieven aan de VO-raad en ALV verslagen en nieuwsbrieven. 

 

Meer weten? U kunt zich wenden tot één van de genoemde bestuursleden, de ambtelijk 

secretaris of een collega uit de ledenlijst. Zij vertellen u graag meer. 
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