
Weten hoe wij u kunnen helpen?  
Neem gerust contact met ons op.

Postadres
Postbus 5

2980 AA Ridderkerk

Bezoekadres
Kastanjelaan 10

2982 CM Ridderkerk

Contactgegevens
T (0180) 44 26 75

F (0180) 44 26 76

E secretariaat@vgs.nl 

Bereikbaarheid
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 

uur tot 16.30 uur. Voor dringende zaken zijn medewerkers 

ook buiten kantoortijden bereikbaar. Contactgegevens 

van hen zijn te vinden op www.vgs.nl/medewerkers

NEEM CONTACT  
MET ONS OP!

 BIJBELGETROUW 

 BETROKKEN  PERSOONLIJK 

 BETROUWBAAR 

Door belangenbehartiging en dienstverlening op het gebied van onder andere financieel- 
en personeelsmanagement, wil de VGS het christelijk-reformatorisch onderwijs ontzorgen.

‘EEN 
KLIK MET 
DE VGS?’

Christelijk- 
Reformatorisch

U hecht grote waarde 

aan goed (christelijk- 

reformatorisch) 

onderwijs?

Sparren
U zou weleens willen 

sparren met een 

deskundige adviseur 

over uw school?

Ontzorgen
Extra hulp is altijd welkom rond perso-

neelsbeleid, administratie, financiële 

planning, sociale veiligheid, subsidiemo-

gelijkheden, toezicht en medezeggen-

schap, de relatie tussen kerk, school en 

ouders, gebouwenbeheer of besparing.

Combineren
De deskundigheid 

van een professio-

nele dienstverlener 

combineren met de 

coöperatieve kracht 

van een vereniging?

De Bijbel en de 
Drie Formulieren
De Drie Formulieren 

van Enigheid verwoor-

den voor u de kern van 

het christelijk geloof?

 BIJBELGETROUW 

 BETROKKEN  PERSOONLIJK 

 BETROUWBAAR 

HOE KUNNEN 
WE SAMEN 
UW SCHOOL 
LATEN 
BLOEIEN?



De Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs zet zich in voor de bloei van 

het christelijk-reformatorisch onderwijs. 

De VGS bestaat sinds 1921. Dagelijks zetten ruim 40 

VGS-medewerkers zich in voor zo’n 200 scholen en 98 

schoolbesturen waarop totaal ruim 70.000 leerlingen onderwijs 

ontvangen. Wij verzorgen voor bijna 6.000 leerkrachten de 

personeels- en salarisadministratie. Daarnaast zijn er meer dan 

170 kerkenraden als lid aangesloten.

“We hebben een gezonde school en daar zijn 
we reuzetrots op! Maar, zou het nóg beter 

kunnen?” Die uitroep van een leerkracht was 
voor de directeur aanleiding om eens te bellen 

met de VGS. Samen brengen ze de school 
verder tot bloei.

Natuurlijk. Op veel scholen gaat het goed. Maar dat wil niet 

zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Scholen zijn 

gericht op leren en verbeteren. Leerkrachten mogen bijdragen 

aan het ontwikkelen van de talenten van hun leerlingen. Voor 

scholen zelf blijft er echter ook genoeg over om te leren. En, 

uw leerlingen verdienen dat ook.

De VGS richt zich op de bloei van scholen. Dat staat al sinds 

1921 in onze statuten. En iedere dag weer proberen we dat 

in de praktijk te brengen. Of het nu gaat om het bestuur, de 

relatie met kerken en ouders, de administratie, personeelsbe-

leid, bezinning, subsidie, toezicht, sociale veiligheid, privacy, 

gebouwbeheer of besparing. De VGS denkt met u mee.

OVER DE VGS UW SCHOOL 
TOT BLOEI

“Bijbelgetrouw, persoonlijk, 
betrokken en betrouwbaar. Die 
vier kernwaarden van de VGS 
zijn voor ons de basis waarop 
wij ons werk mogen doen.”P.W. Moens

 Bestuurs- en schooladministratie zoals de stamgegevens en 

de Basis Registratie Instellingen (BRIN).

 Financiële administratie rond betalingsverkeer, bekostiging, 

exploitatie, boekhouding, jaarrekening, vastgoedbeheer, 

enz. 

 Gebouwbeheer, programma Energie voor Scholen helpt 

om effectief flink te besparen met een scherp tarief en 

deskundig advies. Doel? In 2020 20% mínder energiever-

bruik en 20% duurzamer.

 Deskundig financieel advies op strategisch en operationeel 

terrein.

FINANCIEEL MANAGEMENT
Van begroting tot jaarrekening: de VGS ontzorgt!

 MEER INFO OP: WWW.VGS.NL/FINANCIEEL-MANAGEMENT 

 Personeelsbeleid van selectie, benoeming, ziekte, ontslag, 

extra uitbetalingen of inhoudingen tot persoonlijke en 

professionele ontwikkeling.

 Salarisadministratie van beloning en loonheffingen tot 

het verwerken van, en informeren over de steeds weer 

wisselende regelgeving rond rechtsposities, werkloosheid, 

pensioen, vergoedingen en cao’s.

 Goed bestuur, hoe geef je dat vorm? Governance, verschil-

lende modellen en varianten om bestuur en toezicht vorm 

te geven. Diensten van de VGS hierbij zijn onder andere:

 Cursussen voor bestuursleden en toezichthouders

 Audits van bestuur en organisaties

 Collegiale visitatie

 Advies op maat

 Handreikingen, kijkwijzers, toezichtcriteria, interven-

tieladders en voorbeeldreglementen

 Advies rond medezeggenschap en participatie

PERSONEELSMANAGEMENT
Van werving, selectie en ontwikkeling tot ontslag: de VGS ondersteunt!

5.600
PERSONEELSLEDEN

 MEER INFO OP: WWW.VGS.NL/PERSONEELSMANAGEMENT 

Wij verwerken het 

salaris van 5.600 

personeelsleden in 

het onderwijsveld.

PROFIELORGANISATIE EN 
BELANGENBEHARTIGING

Van Aagtekerke tot Wouterswoude: de VGS kent de weg

 MEER INFO OP: WWW.VGS.NL/PROFIELORGANISATIE 

 Met bewindslieden, Kamerleden en ambtenaren onder-

houden we intensieve contacten.

 Bezinning, vorming en toerusting op principiële vraag-

stukken: zoals vrijheid van onderwijs of omgaan met 

(social) media. Maar ook praktische dilemma’s rondom 

homoseksualiteit of echtscheiding.

 Crisis of de pers op de stoep? VGS helpt met een adequaat 

pers- en mediabeleid.

 Privacybescherming op orde?

 Gratis verdieping via het DRS Magazine. Dit is hét onder-

wijsvakblad voor het reformatorisch onderwijs met maan-

delijks bezinning, verdieping, actualiteiten en opinie.

 Juridisch advies.

218 
INSTELLINGEN

166 
SCHOLEN

Wij verzorgen 

de administratie 

voor 166 scholen 

en totaal 218 

instellingen.

70.179 
LEERLINGEN

171 
KERKENRADEN

Dagelijks beharti-

gen we in politiek 

Den Haag de be-

langen voor de 

70.179 leerlingen 

op christelijk-refor-

matorische scholen.


