Anamnese
VBS
VBSO
VGS
VOO
VO-raad
VOS/ ABB
VSNU

WEC-raad

Vereniging Bijzondere scholen voor Onderwijs op Algemene
Grondslag, ’s-Gravenhage, 500 leden (650 scholen), 40
medewerkers
Vereniging tot bevorderen van schoolonderwijs op
gereformeerde grondslag in
Nederland (VBSO), Veenendaal
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, Gouda, 185
leden (scholen en federaties, 105.000 leerlingen), 45 medewerkers
Vereniging Openbaar Onderwijs, vereniging voor betrokkenen in
het onderwijs, Almere, 11.000 leden, 20 medewerkers269
VO-raad, Vereniging voor scholen in het Voortgezet
Onderwijs,Utrecht, 334 leden
VOS/ABB, Woerden, Werkgeversvereniging voor openbare en
algemeen toegankelijke scholen, 354 leden (2800 scholen, 800.000
leerlingen)
Vereniging van (Samenwerkende Nederlandse) Universiteiten,
Den Haag, 14 leden met 52.000 medewerkers, 45 medewerkers,
exploitatie 2007 (baten): 3,8 miljoen (bureau) 1,8 miljoen
(projecten)
Vereniging voor speciaal onderwijs (scholen, instellingen en
regionale expertisecentra), 26 medewerkers

De primaire activiteiten van de belangenorganisaties zijn belangenbehartiging
van de leden richting overheid en het leveren van adviezen en administratieve
diensten. De organisaties hebben geen directe bemoeienis met de LIS-software.
Soms behartigen zij de belangen van leden in contacten met marktpartijen, en
in die context zitten belangenorganisaties soms aan tafel met leveranciers van
LIS-software.270 Zij zijn zelf afnemers van (niet-LIS-)software, onder meer in
de rol van administratiekantoor van de scholen. De organisaties vervaardigen
soms ook zelf software. Voor het schoolmanagement ontwikkelde de
Besturenraad het pakket Eduvadis.271
De belangenorganisaties in het onderwijs variëren in maatschappelijke
slagkracht. De slagkracht wordt bepaald door het aantal leden en de
beschikbare middelen. De LVGS, specifiek gericht op het gereformeerd
onderwijs, is een kleine organisatie met beperkte middelen. De organisatie
beschouwt het Nederlands onderwijsbestel en de ruimte die daarin geboden
wordt voor het bijzonder onderwijs, als uniek in de wereld, en spant zich in
voor het behoud daarvan. 272 Vanwege de beperkte omvang kan de organisatie
269 Toelichting bij ledensamenstelling website VOO: “Leden van de Vereniging Openbaar
Onderwijs zijn bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten, ouder- en
medezeggenschapsraden of bestuurscommissies, of mensen die geen directe binding met het
openbaar onderwijs (meer) hebben maar wel vinden dat de openbare school hun steun verdient.
Wanneer de Vereniging Openbaar Onderwijs de belangen van ouders behartigt, spreekt de
vereniging namens zo’n 700.000 ouders, die via de ouderraad lid zijn.”
270 Zie hoofdstuk 4.
271 In mei 2009 werd een nadere samenwerking aangegaan met Automatic Data Processing
(ADP) een leverancier van payroll- en HRM-systemen.
272 E-mail LVGS aan onderzoeker, 29 juni 2009, 14:36 uur.
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