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Van vereniging naar stichting.
De belangrijkste verandering en onderwerp van gesprek betrof de juridische vorm 
van de VVL. De overwegingen en aanleiding hiervan worden hierna beknopt 
toegelicht, voor uitgebreidere informatie over de historie van de VVL wordt 
verwezen naar de website. Opgericht in 2004 als vereniging had de VVL een drietal 
taken: het bewaken van de vrijeschoolse identiteit van de Bernard Lievegoed 
School (BLS) in Maastricht op basis van het eveneens in 2005 gesloten convenant 
met Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) ten tijde van het onderbrengen 
van de BLS onder het LVO. Daarnaast als schenker van gelden aan het LVO ten 
behoeve van de extra's die vrijeschoolonderwijs met zich meebrengt en die niet uit 
het reguliere overheidsvergoeding bekostigd konden worden; deze schenkingen 
werden en worden bijeengebracht door ouders van leerlingen. En daarnaast als het 
fungeren van ouderverenigingen van de vrijescholen (voor voortgezet onderwijs) in 
Zuid-Limburg. De eerste twee taken zijn tot op heden van groot belang, de laatste 
taak /functie is echter als snel na de oprichting verwaterd. Alle (voorgaande) 
besturen hebben steeds geprobeerd initiatieven te ontplooien om ouders bij de VVL 
te betrekken en daarin een actieve rol te laten spelen. De laatste – naar nu bleek 
ultieme – poging was in 2015 door het instellen van een Ledenraad, waar ouders – 
die wel actief wilden zijn, maar niet in het bestuur wilden of konden - zitting in 
konden nemen. De hoop van het bestuur was dat dit orgaan een verbindende 
factor zou worden tussen ouders, bestuur en schoolleiding.  Aan het einde van vorig 
boekjaar en bijna 2 jaar na het instellen van de Ledenraad kon echter niet anders 
dan geconstateerd worden dat ook deze poging niet gelukt was. Nogmaals was 
duidelijk geworden dat de betrokkenheid van ouders primair en enkel de school zelf 
betrof en niet van een algemene oudervereniging. Begin van dit boekjaar werd dan
ook door bestuur en Ledenraad geconcludeerd dat de VVL als vereniging geen 
bestaansrecht meer had. De verenigingsstatus bracht echter wel (juridische) 
verplichtingen met zich mee. Aangezien voorzien werd dat er in de nabije toekomst 
geen of nauwelijks leden meer zouden zijn – en dus die verplichtingen niet 
nagekomen konden worden – kwamen daardoor de eerste twee hierboven 
genoemde taken (bewaker vrijeschoolse identiteit en schenker extra geld) in 
gevaar. Met het resterende leden van de Ledenraad werd vervolgens onderzocht 
hoe dit te ondervangen was. De anonieme conclusie – die ook als zodanig 
gedragen werd door de schoolleidingen van de BLS en de Vrijeschool Parkstad te 
Heerlen (VSP) – was dat omzetting van een verenigingsmodel naar een 
stichtingsmodel de beste oplossing was. Dit is aanvang van het boekjaar in gang 
gezet en medio 2018 – na controle en bekrachtiging door de Rechtbank te 
Maastricht – bij de notaris geformaliseerd.  Het grote voordeel van deze omzetting – 
in plaats van het opzetten van een nieuwe stichting – was gelegen in het feit dat alle
lopende afspraken en verplichtingen gewoon doorgang vonden. Dus ook het 
Convenant uit 2005. Het betekent dat vanaf school-/boekjaar 2018-2019 het bestuur 
zich volledig kan wijden aan de twee resterende taken.

Interne omgeving
Het bestuur is afgelopen boekjaar vier keer voor een reguliere vergadering 
samengekomen en heeft daarnaast talloze keren informeel overleg gehad. 
Daarnaast heeft het bestuur drie gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht 



van het LVO en hebben de heren Hermans en Besemer ieder maandelijks tot 
wekelijks ieder overleg gevoerd met de schoolleiders van respectievelijk de Bernard 
Lievegoed School en Vrije School Parkstad.
Het bestuur is met elkaar in overleg over de invulling van haar nieuwe rol als stichting,
waarbij zij naast haar rol als begunstigde van de vrijwillige ouderschenkingen ten 
behoeve van het vrijeschoolse onderwijs in Limburg, ook de vrijeschoolse identiteit 
wenst te versterken en te promoten. Het financieel steunen van de eigen 
schoolkrant “Online” in Parkstad is daarvan het eerste concrete voorbeeld in het 
boekjaar 2018-2019.

Verhuizing Vrijeschool Parkstad Heerlen.
De verhuizing aan het einde van het boekjaar naar de nieuwe locatie van 
Vrijeschool Parkstad aan de Drieschstraat is dit jaar het absolute hoogtepunt 
geweest. Op deze locatie is een doorgroei naar een volwaardige vrijeschool 
bovenbouw mogelijk. Namens het bestuur heeft de heer Besemer zich daar 
bijzonder voor ingespannen. Vele overleggen met schoolleiding, centrale directie 
Parkstad, verhuurders en gemeente Heerlen gingen daaraan vooraf.

Nieuwe locatie Maastricht
In Maastricht hebben gemeente en LVO zich samen met Stichting Pallas verbonden 
om een unielocatie voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs vorm te 
geven. Deze ambitie wordt nu ook publiekelijk uitgesproken. Wij gaan ervan uit dat 
de Bernard Lievegoedschool op korte termijn een eigen BRIN nummer zal ontvangen
en daarmee eindelijk juridisch en financieel volledig los komt van het Bonnefanten 
College. De Stichting is bij dit proces helaas tot op heden niet inhoudelijk betrokken.

Externe omgeving
Het LVO, het bevoegd gezag waaronder de beide scholen Bernard Lievegoed 
School en Vrije School Parkstad onder ressorteren, heeft een zeer beladen jaar 
achter de rug. Toen medio 2018 duidelijk werd dat er op het VMBO in Maastricht 
grote problemen waren met de examinering waren, werd ons duidelijk dat de 
volledige focus van de gehele LVO organisatie uitging naar “damage control” en 
niet naar de borging en versteviging van het vrijeschool onderwijs binnen het LVO. 
Onze scholen hebben daar direct mee te maken gekregen, waarover hieronder 
meer.

Bestuurszaken
De samenstelling van het bestuur is in december 2018 gewijzigd, penningmeester Ilse
Bayjens is als bestuurslid teruggetreden en Aernout Henny als bestuurder is 
toegetreden. Ilse heeft jarenlang als penningmeester het financiële beheer van de 
Stichting bestierd en we zijn haar erg veel dank verschuldigd voor haar 
werkzaamheden. Haar vervanger Aernout Henny is sedert 30 jaar verbonden met 
het vrijeschoolse onderwijs in Maastricht, oud-docent, oud-voorzitter van de VVL. In 
de loop van 2018 is hij reeds als extern adviseur voor de Stichting actief geworden. 
Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie, aan het
 leden van het bestuur kan een vrijwilligersvergoeding worden toegekend, met een 
maximale hoogte zoals door de Belastingdienst is vastgesteld.

Positie RvT bij LVO
De afgelopen jaren hebben we als bestuur steeds zeer constructieve gesprekken 
gevoerd met de heer André Postema. Hij stond als voorzitter van het College van 



Bestuur van het LVO in 2018 volop in de spotlights en onder steeds grotere druk om 
af te treden. Naar mening van het bestuur was de berichtgeving over het LVO veel 
te eenzijdig. Onze grootste zorg was dat met een vertrek van de heer Postema een 
mogelijk einde zou kunnen komen aan de wederzijdse inspanningen om het 
vrijeschoolse onderwijs een volwaardige positie binnen het LVO te laten innemen. 
Helaas is de heer  Postema inmiddels ook vertrokken. Dat betekent dat het bestuur 
met het toekomstige CvB de lopende afspraken om de vrijescholen beter te 
positioneren binnen de grote onderwijskoepel LVO voort zal moeten zetten. Het 
bestuur zal zich ervoor inzetten dat alle in gang gezette ontwikkelingen zo veel 
mogelijk door zullen gaan met zo min mogelijk vertraging.

Directie Bernard Lievegoed School.
In juli 2018 heeft de schoolleidster van de Bernard Lievegoedschool in Maastricht 
mevrouw Janny de Vries afscheid genomen. Zij is per 1 oktober met pensioen 
gegaan. Volgens het Convenant uit 2005 heeft het VVL bestuur het recht om een 
bindende voordracht te doen voor een opvolger. In dat kader heeft de Centrale 
Directie, de heer Guido Wevers, de heer Hermans als voorzitter van de Stichting, 
begin 2018 aangezocht om als extern voorzitter van de BAC de selectie van de 
nieuwe schoolleider vorm te geven. In deze BAC waren vertegenwoordigers van de 
ouders (MER), leraren en het Maastrichtse managementteam vertegenwoordigd. 
Patricia Hanssen bleek de meest geschikte kandidaat en zij is sedert 1 augustus 2018 
benoemd tot schoolleider van de Bernard Lievegoedschool. 

Vooruitblik op 2018-2019
• Het bestuur onderzoekt op dit moment samen met de beide schoolleiders 

hoe de komende jaren het niveau de vrijwillige ouderschenkingen op peil 
gehouden kan worden. 

• In de loop van 2019 zal een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025 
worden opgesteld.

• Voor de Vrijeschool Parkstad was overleg gaande met het LVO  inzake een 
mini-convenant.  Op dit moment is er slechts een mondelinge afspraak om 
het Convenant uit 2005 zo veel mogelijk van toepassing te laten zijn op de 
VSP. Nu de school groeit is gebleken dat het heel wenselijk is dat afspraken 
zwart-op-wit worden vastgelegd, zodat alle betrokken partijen – inclusief 
docenten, leerlingen en hun ouders – exact weten welke afspraken geldig 
zijn. Dit proces willen we in 2019 afronden, waarbij het streven is om in 
Parkstad  zoveel mogelijk gelijke omgevingsfactoren te laten gelden als in 
Maastricht.

• Met de nieuw te installeren Raad van Toezicht en het College van Bestuur van
het LVO zal het bestuur het inmiddels gestarte proces van interne borging 
voortzetten. Daarbij houden we alle mogelijke opties van een samenwerking 
open. We streven een organisatorisch bouwwerk na waarin ons Limburgse 
vrijeschoolonderwijs de maximaal vrijheid heeft om zich te ontwikkelen en dat 
– op een of andere wijze – onder de koepel van het LVO.

Maastricht/Heerlen december 2018



Balans 31-7-2018 31-7-2017

Activa

Banken

ASN 175.649,86 175.385,01

Triodos 143.007,59 144.223,70

Triodos iz bestuur 6.193,84 16.931,82

ING 9.524,51 5.538,27

Triodos 271.970,81 276.886,13

606.346,61 618.964,93

Debiteuren 1.314,20 253,40

607.660,81 € 626.418,33 

Passiva

Reserve VVL 626.418,33 668.611,36

Toevoeging reserve -19.490,24 -42.193,03

NTB kosten 732,72 0,00

607.660,81 € 626.418,33 
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Financieel overzicht VVL 2017-2018
Staat van baten en lasten Schooljaar Schooljaar

2017-2018 2016-2017
Inkomsten
Ouderschenkingen 349.640,16 335.239,16
Contributie
Giften 84,00 1.500,00
Rente 264,85 1.102,33

Totaal  € 349.989,01  € 337.841,49 

Uitgaven scholen
Bijdrage scholen 339.150,00 332.800,00
Scholingskosten personeel 0,00
Podium en muziekinstallatie 0,00 5.124,35
Kosten ledenraad 0,00 2.471,58
Seizoener 7.475,74 18.912,65
Schoolkosten 2.789,80 3.804,05

349.415,54 363.112,63

VVL
Inning ouderbijdrage 9.438,00 8.712,00
Drukwerk 0,00 0,00
Portokosten 657,19 646,56
Kantoorkosten 0,00 0,00
Website 0,00 81,68
Bankkosten 941,35 928,24
Bestuurskosten 6.371,71 6.553,41
Advieskosten 2.655,46 0,00
Totaal  € 20.063,71  € 16.921,89 

Resultaat  € -19.490,24  € -42.193,03 


