De VOO op weg naar de toekomst
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is er om de belangen van het openbaar onderwijs te
behartigen en daarbij specifiek die van ouders en leerlingen. De VOO bewaakt daartoe de
toegankelijkheid (wetgeving) en het imago (publiciteit) van het openbaar onderwijs en ijvert
voor de verbetering van de positie en medezeggenschap van ouders en leerlingen in het
onderwijs.
Doelstelling
Volgens artikel 2 (doel) van de statuten ‘stelt de vereniging zich ten doel werkzaam te zijn in het
belang van het onderwijs, dit onderwijs daarbij beschouwend als één geheel. In het bijzonder is zij
werkzaam in het belang van het openbaar onderwijs, dat de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen
dient en bijdraagt tot hun vorming met aandacht voor de betekenis van de verscheidenheid in
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving.
De verlangens en wensen van leerlingen en hun ouders (..) maken kern van haar doel uit. De
vereniging behartigt de belangen van het openbaar onderwijs zonder enig voorbehoud en opereert
onafhankelijk van welk partijpolitiek of welk groepsbelang dan ook. Zij is daardoor in staat elke
mogelijke samenwerking met anderen op eigen waarde te schatten.’
In de praktijk
De VOO zet zich in voor 2.500 leden (scholen, MR'en en ouderraden) en 4.000 individuele leden.
Deze leden weten de VOO te vinden als het gaat om begeleiding en ondersteuning, scholing en
deskundigheidsbevordering, maar ook als het gaat om de visie van de VOO op thema’s als
medezeggenschap, ouderbetrokkenheid en openbaar onderwijs. De VOO is daarmee een belangrijke
partner voor ouders, scholen en besturen, maar ook voor beleidsmakers en andere
onderwijsorganisaties.

De VOO is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de
Wet medezeggenschap op scholen (WMS), de grootste opleider voor medezeggenschap en
initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen. Met gespecialiseerde adviseurs en een
landelijk netwerk van trainers worden individuele (G)MR-leden en MR’en geschoold en ondersteund.
De VOO kiest principieel voor ongedeelde medezeggenschap. Dat betekent dat de cursussen en
begeleidingstrajecten uitgaan van gezamenlijke medezeggenschap met één doel, namelijk een
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Aan cursussen nemen daarom vaak zowel ouders
als personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen deel.

De VOO als ouderorganisatie
In het veld met machtige schoolbesturen, die zich goed ondersteund weten door diverse
onderwijsorganisaties èn grote vakbonden zijn het de ouders, die regelmatig het onderspit delven
doordat hun ondersteunende verenigingen (de traditionele ouderorganisaties) dreigden te worden
wegbezuinigd. Bij een evenwichtige samenwerking tussen bestuur, personeel en ouders is het
noodzakelijk dat het belang van individuele ouders en medezeggenschapsraden (MR’en) blijvend
wordt gediend en ondersteund door een of meer ouderorganisaties. Een ouder of MR wil een
onafhankelijk antwoord op een vraag, wil onafhankelijk advies bij een geschil of dispuut met de
schooldirecteur of het schoolbestuur, wil iemand aan tafel die weet heeft van dit krachtenveld en zich
kan positioneren ten opzichte van de overige partijen en betrokkenen. Dat krachtenveld is gewijzigd
na de bezuinigingen van de overheid. De VOO is daarbij als een van de weinige ouderorganisaties
overgebleven. De belangrijke doelstelling van de VOO als ouderorganisatie is sindsdien nog meer
evident dan tevoren.
Samenwerking VOO en ouderorganisaties
Sinds de bezuinigingen in 2013 is samenwerking opgezet met Ouders van Waarde (de opvolger van
OUDERS&COO) en met de nieuw gevormde LO Raad (inmiddels werkend onder de nieuwe naam
Ouders en Onderwijs). In de landelijke belangenbehartiging voor ouders is de specifieke kennis en
expertise van de VOO van groot belang. Op het terrein van medezeggenschap, passend onderwijs,
krimp en openbare identiteit is de VOO een gezaghebbende organisatie. Actief in de scholen, bij de
betrokkenen aan tafel en in overleg komend tot werkbare oplossingen. De belangenbehartiging heeft
de VOO onder andere vorm gegeven door een eigen helpdesk in te richten, die dagelijks veelvuldig
wordt geraadpleegd.
Om de positie en ondersteuning van ouders te versterken, is samenwerking met andere
ouderorganisaties gewenst. Belangenbehartiging van ouders bij de overheid en Tweede Kamerleden
vindt veelal gezamenlijk plaats. Door die gebundelde expertise van organisaties wordt de positionering
van ouders en de organen (ouderraden en medezeggenschapsraden) waarin zij participeren sterker.
De VOO en OUDERS VAN WAARDE pakken dit al op in het voorjaar van 2015. Die samenwerking
kan worden versterkt en uitgebreid met de andere organisaties.
Samenwerking VOO en organisaties voor openbaar onderwijs
Ten behoeve van de versterking van het openbaar onderwijs werkt de VOO samen met VOS/ABB en
het CBOO. Samen met de VOO zijn dit de partijen met expertise op het gebied van openbaar
onderwijs. VOO en VOS/ABB werken onder andere samen door een magazine uit te geven, elk jaar
de week van het openbaar onderwijs te organiseren en door middel van het diploma openbaar
onderwijs en de bijbehorende kwaliteitscyclus van dit diploma te werken aan de versterking van de
professionaliteit van de (toekomstige) leerkracht in het openbaar onderwijs.
De formatie van de adviseurs en de adviseur/woordvoerder bestrijkt alle deelterreinen door de
individuele expertise, die wordt aangewend en ingezet. Alle nu bij de VOO werkzame adviseurs zijn
vanwege hun verschillende werkterreinen in meer of mindere mate betrokken bij deze vorm van
samenwerking. De VOO blijft streven naar de voortzetting en versterking van de bestaande

samenwerking met de organisaties in het openbaar onderwijs, vanuit een onafhankelijke en
zelfstandige positie.
Financiën van de VOO
De VOO is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging heeft een statutair doel en alle
werkzaamheden van de vereniging dienen dit doel. Ook de vragen vanuit het veld sluiten aan bij dit
doel. Contributie van de leden samengevoegd met de opbrengsten uit scholing en begeleiding zijn de
basis van de financiële huishouding, die gezond is en een sluitende begroting oplevert voor de
komende jaren.
De VOO-bestuurder heeft een begroting gemaakt gebaseerd op een onafhankelijke en zelfstandige
VOO met een intensieve samenwerking met andere partijen. De baten en lasten van die
samenwerking zijn opgenomen in de begroting en worden telkens aan het eind van ieder kalenderjaar
verantwoord naar de leden, mede door een accountantsverklaring.

