
 

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE 2020 

 

 

Algemeen   

• Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

• Lidmaatschap kan op ieder moment van het jaar ingaan. Het contributiebedrag wordt 

naar rato bepaald 

• Contributiefacturen voor het lidmaatschap worden in januari verstuurd
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. De 

contributiefacturen voor de landelijke klachtencommissie en de bezwarencommissie 

FUWA worden in het voorjaar van 2020 verstuurd.  

• Opzeggingen per 1 januari van een kalenderjaar dienen voor 1 oktober van het 

voorgaande jaar schriftelijk te worden ingediend, ondertekend door een lid van het 

bestuur of een door het bestuur gemachtigde 

 
Tarieven 
 
PO/SO 
 

Standaardtarief per leerling (bovengrens van 3000 leerlingen)   € 6,16 

 
VO 
 

Standaardtarief per leerling (bovengrens van 3000 leerlingen)   € 5,64 

In verband met een verlengde pilot kan een VO-lid uit modules kiezen 

  

Module 1: Basislidmaatschap vereniging     € 2,57 

 Module 2: Helpdesk        € 1,54 

 Module 3: Ledenvoordelen/ledentarief advies    € 1,54 

 

Module 1 vormt het minimum en geldt voor ieder lid. Modules 2 en 3 zijn facultatief maar 

kunnen niet los van module 1 worden gekozen. De bovengrens van 3000 leerlingen blijft 

gelden. 

 

 
Speciale situaties 
• (Beperkt) lidmaatschap Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs € 513,- per jaar 

• Scholen die nieuw starten per 1 augustus van een kalenderjaar kunnen eerder in 

datzelfde kalenderjaar aspirant-lid worden op het moment dat er definitieve 

toestemming is vanuit het Ministerie van OCW. De kosten tot 1 augustus bedragen  

€ 25. Vanaf 1 augustus geldt het reguliere contributietarief. 

• Voor de mogelijkheden van een proeflidmaatschap vraag om nadere info.  

 

 
Commissies 
Iedere school dient verplicht aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. VBS houdt voor 

het algemeen bijzonder onderwijs een klachtencommissie in stand die onafhankelijk en op 

afstand opereert. 

 

Landelijke klachtencommissie bijzonder onderwijs (GCBO/LKC), per leerling € 0,75
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Bezwarencommissie FUWA, per leerling      € 0,15 
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 Leden/besturen die voor dezelfde scholen tevens zijn aangesloten bij een of meer andere profielorganisaties 

(ISBO, Verus, VGS, VOS/ABB) ontvangen korting op het totale contributiebedrag. 
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 Dit betreft de contributie over 2019. Op basis van het totaal aantal klachten van 2019 zal de directeur van VBS 

het tarief voor 2020 vaststellen en -bij wijziging-  in het voorjaar van 2020 communiceren. 


