Almere, 9 december 2020

Beste collega-onderwijsbestuurder,
Als collega’s zullen we het hierover eens zijn: we mogen een prachtig beroep uitoefenen. Dagelijks geven
we als bestuurder leiding aan een onderwijsorganisatie. Ons doel: voorwaarden scheppen waardoor
kinderen en jongeren elke dag goed onderwijs kunnen ontvangen. Wat een kansen biedt ons werk, elke
dag weer!
Voor goed onderwijs zijn vakkundige bestuurders nodig. Kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van bestuur
hangen nauw met elkaar samen. Om hier ondersteuning bij te bieden, is afgelopen voorjaar de
Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) opgericht. De VvOB is dé vereniging van
onderwijsbestuurders in Nederland. De nieuwe vereniging bruist van de ambities om het vak van
onderwijsbestuurder goed op de kaart te zetten. Professionalisering, belangenbehartiging en
arbeidsvoorwaarden van alle bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs: daar maakt de VvOB
zich sterk voor. Ook bieden we talloze netwerkmogelijkheden.
Wat de VvOB voor je kan betekenen
Als voorzitter van de VvOB licht ik onze ambities en doelen graag nader toe. De VvOB richt zich op
ambitieuze onderwijsbestuurders. We kunnen veel voor je betekenen! Om de professionalisering van
bestuurders te bevorderen en te waarborgen, werken we aan het opzetten van een accreditatiesysteem.
Hiermee kun je als bestuurder laten toetsen of je actief werkt aan je professionele ontwikkeling en welke
ontwikkelmogelijkheden er voor je zijn. Dit systeem ontwikkelen we op basis van een soortgelijk systeem
bij de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg, met wie we nauw contact onderhouden.
We zorgen voor belangenbehartiging op collectief, maar ook op individueel niveau. Via de VvOB ontvang
je zo nodig juridische ondersteuning bij de Stichting Rechtsbijstand Bestuurders Onderwijs (SRBO). We
bieden een praktische handleiding voor een juiste verhouding tussen toezichthouders en bestuur. Door
middel van gesprekken in het onderwijsveld en publicaties in media willen we het vak van
onderwijsbestuurder een professioneel gezicht geven. Daarnaast is de VvOB onderhandelingspartner
van de VTOI-NVTK en daarmee dé partij die werkt aan goede arbeidsvoorwaarden.
Via de VvOB kom je in contact met een groot netwerk van professionele, ambitieuze
onderwijsbestuurders die elkaar graag helpen. Er zijn talloze collega’s die met je van gedachten kunnen
wisselen over zaken waarover je niet of lastiger praat met iemand uit je eigen organisatie. Bij de VvOB
zijn we elkaars vraagbaak en trekken we samen op als iemand daar behoefte aan heeft. Dankzij de grote
diversiteit aan leden is er altijd wel een lid waarmee je een match vormt.
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Sluit je aan en word lid!
Onze nog jonge vereniging is de afgelopen maanden snel gegroeid. Veel bestuurders hebben zich
aangesloten na het samengaan van onze voorgangers BvPO en OBV. Zij herkennen zich in onze ambities
en profiteren van de mogelijkheden die de VvOB hen biedt. Ik nodig je van harte uit om ook lid te
worden. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 100,- per jaar. Aanmelden kan via deze link. Meer weten?
Bekijk onze website of neem contact op met een van onze bestuursleden.

Ik hoop je als lid te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Herbert Griffioen
Voorzitter VvOB en
voorzitter CvB van de Almeerse Scholen Groep
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