
Zoek je informatie of concrete antwoorden?  

Wil je even sparren over school- of bestuurszaken? 

Heb je behoefte aan concrete ondersteuning?

Bel 070-3315215

Mail helpdesk@vbs.nl

Whatsapp 06 – 330 296 94

‘Dank voor het doorsturen  
van contactgegevens. Ik heb 
haar gesproken en veel aan 
het contact gehad.’

Renate van Dijk, 

Bestuurder Stichting Verderwijs (V)SO

VBS is de vereniging voor kleine 

schoolbesturen en eenpitters in het primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs. Rond de 

honderdtachtig schoolbesturen met ruim 

driehonderdvijftig scholen zijn lid van 

VBS. VBS komt op voor hun belangen en 

ondersteunt de vrijheid van onderwijs. Samen 

staan we sterk voor eigenzinnige scholen en 

eigentijds onderwijs. We zijn er voor jou.

Krijg je snel antwoord? 

De VBS Helpdesk weet als geen ander dat je 

er graag het tempo inhoudt. Meestal krijg je 

gelijk antwoord of een aanbod om te sparren. 

Bij complexe vraagstukken plannen we een 

afspraak in en betrekken we zo nodig externe 

specialisten. Wij regelen het voor jou!

VBS

Binckhorstlaan 36, M1 19

2516 BE Den Haag

070-3315215

communicatie@vbs.nl

www.vbs.nl

  @VBSOnderwijs

  www.linkedin.com/company/vbs 

Kosten?

Ben je lid? Dan is het gratis. Vergt het 

beantwoorden van je vraag meer dan één 

uur, dan gaat je (eerstelijns)vraag over in 

een adviestraject tegen een gereduceerd 

tarief. Ben je geen lid? Ook voor jou 

hebben we een aantrekkelijk aanbod.  

Bel Nienke: 070 - 3315215.

Nienke is onze jurist met hart voor 

onderwijs. Door haar betrokkenheid helpt ze 

vragenstellers altijd een stap vooruit. Ze geeft 

concrete antwoorden of verwijst jou door naar 

de juiste samenwerkingspartner.
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‘Weet Nienke het niet direct 
zelf, dan zoekt ze het snel 
uit. Ze doet wat ze belooft.’

Yvonne Vermeulen, Staffunctionaris P&O, 

Werkplaats Kindergemeenschap

‘Duidelijk, dat zijn in een woord  
de antwoorden die ik krijg.’

Marloes Speelman, Directeur, Icarus, 

Algemeen Bijzondere Basisschool

We zijn van alle markten thuis!

Concrete vragen …

Hoeveel tijdelijke dienstverbanden kan ik met een medewerker aangaan?

 Hoe geven we vorm aan intern toezicht?

Kan ik zomaar gebruik maken van zzp’ers?

 Gaat de zorgplicht al in bij aanmelding van een leerling?

Waar moeten we als klein vrijwilligers-schoolbestuur aan voldoen? 

  Hoe ga ik als werkgever om met een besmet personeelslid?

 Hoe bouw ik een functioneringsdossier op?

of onderwerpen zoals: 

Ontslagtraject
Het organiseren van bestuur en toezicht
  Overleg met de medezeggenschapsraad
 Financieel management
Begroting
   Onderwijs-cao’s
HR-beleid en -strategie
  Arbeidsrecht

          
   Personeelswisselingen
 Inspectiebezoek
  Bedrijfsvoering
 Huisvesting
             Communicatie (met ouders)
 Samenwerkingsvraagstukken       
 binnen en buiten de school

Ook kun je bij de VBS Helpdesk terecht voor handreikingen of protocollen. Soms 

heb je niet zozeer een concrete vraag, maar wil je informatie over een bepaald 

onderwerp of een procedure. Onze handreikingen bieden uitleg, praktische 

handvatten en/of inzicht in wat de meest geschikte aanpak is. 

www.vbs.nl/kennisbank/handreikingen/


