
Onderwijsbureau Meppel 

denkt met je mee.



Onderwijsbureau Meppel
Onderwijsbureau Meppel neemt werk uit handen van 

besturen en scholen op het gebied van administratie, 

beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun 

kerntaken: leerlingen toerusten voor een goede plek 

in de samenleving, zowel in kwalitatief als in sociaal 

opzicht. De medewerkers van Onderwijsbureau Meppel 

dragen hieraan bij door het beste van zichzelf te geven 

en de werkzaamheden op een deskundige, efficiënte en 

professionele wijze uit te voeren. 



De dienstverlening
Het bureau verricht werkzaamheden op het gebied van:

→  Personeel & Salarisadministratie

→  Financiën & Control

→  Huisvesting & Onderhoud

→  Onderwijs & Identiteit

→  Bestuur & Organisatie

De ondersteuning vindt in samenhang plaats door de 

diverse beleidsterreinen te integreren in uitvoering en 

advies. Daar wordt iedereen beter van!

Bestuur & Organisatie
Meedenken, omdenken

en uitdenken

Financiën & Control
Inzicht, grip

en resultaat

Onderwijs & Identiteit
Inspiratie, zingeving

en dialoog

Personeel & 
Salarisadministratie

Ondersteuning van 

aanstelling tot ontslag  

Huisvesting & Onderhoud
Doelmatig, functioneel

en duurzaam



Voor en door besturen
Onderwijsbureau Meppel is het uitvoerend bureau van 

de Vereniging Onderwijsbureau Meppel in coöperatief 

verband. Deze organisatievorm benadrukt de wederzijd-

se betrokkenheid en verbondenheid tussen het bureau 

en de besturen. Een bestuur kan toetreden als lid en 

invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging en 

de dienstverlening van het bureau. 



Kwaliteit en vakmanschap
De medewerkers van Onderwijsbureau Meppel zijn 

het belangrijkste kapitaal van het bureau. Zij worden 

zorgvuldig geselecteerd en geven kleur aan de kwaliteit 

van de dienstverlening. Zij hebben een ideaal en zijn 

trots op ‘hun’ bureau. De omgang met de besturen is 

gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen en op duidelijke 

afspraken. 



‘Jouw onderwijskennis’
Onderwijsbureau Meppel heeft kennis van het 

onderwijs. Niet van het geven van lessen, de keuze van 

lesmethodes of didactische werkvormen, maar wél 

van de wereld rond het onderwijs. Of het nu gaat om 

wetgeving, personeelsbeleid, huisvesting, fusies 

of financiën. Op basis van kennis en betrokkenheid 

geven de medewerkers dagelijks inhoud aan 

Onderwijsbureau Meppel: jouw onderwijskennis.



Ondernemerschap en innovatie
Onderwijsbureau Meppel denkt toekomstgericht.  

Dat vraagt om ondernemerschap, gebaseerd op  

initiatief, enthousiasme en creativiteit. Er komt energie 

uit vernieuwen, uit voortdurend voorop willen lopen  

en hier samen met de besturen aan te werken.  

Zo worden de meest gebruikersvriendelijke,  

complete en overzichtelijke instrumenten en tools  

(door)ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is Tobias.



Tobias
Tobias is het managementinformatiesysteem van 

Onderwijsbureau Meppel. Hierin staan gegevens 

van het bestuur gepresenteerd op financieel, 

personeel, materieel en onderwijskundig gebied. 

Tobias biedt uitvoerige mogelijkheden om analyses 

en managementrapportages te maken. Ook kan een 

bestuur met Tobias digitale werkstromen inrichten of 

benchmarks maken met andere schoolbesturen en 

scholen. 

personeels- en salarisadministratie

verzuimmanagement

financiële administratie

budgetbewaking rapportages 
en analyses



Duurzaamheid
Bij het streven naar hoogwaardige dienstverlening  

houdt Onderwijsbureau Meppel rekening met de  

effecten van de werkzaamheden op het milieu en op  

de mens. Duurzaam ondernemen gaat om het creëren 

van verbindingen, het geven van ruimte, vertrouwen,  

en persoonlijke aandacht en het hebben van respect 

voor elkaar en de omgeving. Duurzaam ondernemen  

is voor het bureau geen ‘moeten’, maar een vanzelf-

sprekendheid. 



Informeren en versterken
Het is niet alleen belangrijk om te beschikken over juiste 

en volledige gegevens, maar ook om te weten hoe 

besturen daar mee om kunnen gaan. Daarom informeert 

Onderwijsbureau Meppel besturen via nieuwsbrieven, 

mailings, informatiebijeenkomsten en scholingen (op 

locatie of op het kantoor van Onderwijsbureau Meppel) 

over actuele ontwikkelingen en/of het gebruik van de 

instrumenten. Zo kan een bestuur de juiste keuzes voor 

zijn organisatie maken. 



Nieuwsgierig?
Wilt u meer weten? 

Neem dan contact met ons op.



Je denkt aan professioneel personeelsbeleid? 
Aan inzicht in budgetten? Aan je volgende 
stap in digitalisering en verduurzaming? Aan 
betekenisvol onderwijs? Aan fusie en identiteit, 

aan... 

Onderwijsbureau Meppel

denkt met je mee.

CONTACT

0522 - 25 22 99

info@obmeppel.nl 

www.onderwijsbureau-meppel.nl

POSTADRES

Postbus 91

7940 AB Meppel

BEZOEKADRES

Industrieweg 15-20

7944 HT Meppel


