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Juridische kennis voor het onderwijs 

Iedere onderwijsorganisatie heeft wel eens juridisch 

advies nodig. Of het nu gaat om arbeidsrechtelijke 

geschillen, een mogelijke fusie, het inrichten van de 

bestuurlijke organisatie of belangenbehartiging in 

bestuursrechtelijke zaken zoals huisvestingsaan-

gelegenheden. In de afgelopen jaren hebben wij de 

behoefte aan juridische expertise zien groeien.  

Daarom zijn wij enige jaren geleden een samenwerking 

aangegaan met OnderwijsSolutions. Een deskundige 

en betrouwbare partner. Door deze samenwerking kun 

je gebruik maken van sectorspecifieke kennis van een, 

in het onderwijs gespecialiseerde jurist. 

 

Adequate dienstverlening  

Wij vinden dat besturen (en scholen) recht hebben op de 

meest adequate dienstverlening. Ook op het gebied van 

juridische zaken. Om je daarbij optimaal van dienst te 

kunnen zijn, zijn wij in 2011 een samenwerking aan-

gegaan met Alineen OnderwijsSolutions, nu kortweg 

OnderwijsSolutions genaamd. OnderwijsSolutions beschikt 

over actuele, specialistische kennis, spreekt de taal van het 

onderwijs en heeft de juiste expertise in huis om je een 

advies op maat te kunnen geven. En dat alles tegen 

scherpe tarieven.  

 

Je kunt tijdens kantooruren telefonisch of schriftelijk je 

vragen stellen. Wanneer je een gesprek op ons kantoor  in 

Meppel wenst te voeren, worden er geen reiskosten en 

reistijd in rekening gebracht.  

Korte lijnen zijn gewaarborgd. Informatie over personeel, 

financiën en materiële zaken is binnen handbereik.  

Wij brengen hiermee juridische expertise dichterbij. 

Laagdrempelig, betrokken, zeer ervaren en deskundig.  

 

OnderwijsSolutions 

OnderwijsSolutions betekent oplossingen voor besturen  

(en scholen) die behoefte hebben aan professionele 

ondersteuning op elk terrein waarmee zij in aanraking 

kunnen komen, waaronder: 

 • arbeidsrecht en HR; 

• bestuursrecht (huisvesting, bekostiging etc.); 

• auteursrecht; 

• huurrecht; 

• contractenrecht; 

• onderwijsrecht, klachtrecht, participatiefonds, passend 

onderwijs; 

• rechtspersonenrecht; 

• medezeggenschap. 

 

OnderwijsSolutions maakt de drempel om hulp te vragen 

zo laag mogelijk. Je krijgt je eigen gespecialiseerde 

adviseur voor telefonisch en/of schriftelijk advies.  

Zo kunnen incidenten opgelost worden, voordat deze 

escaleren of ontstaan. 

 

Angela Schouten (CEO) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Angela Schouten is oprichter en CEO van 

OnderwijsSolutions. Na het behalen van haar Meesterstitel 

maakte Angela carrière als onderwijsjurist, onder andere 

bij het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs te 

Den Haag, later VBKO en Verus geheten. Zij heeft meer 

dan 25 jaar ervaring als adviseur, raadsvrouwe en 

procesgemachtigde in alle problemen, geschillen en 

procedures, waarmee besturen te maken kunnen hebben. 

Zij heeft daarin een goede naam opgebouwd.  

Haar sterke punten zijn haar ruime en brede ervaring en 

haar enthousiasme en passie om creatief, efficiënt en 

doelgericht juridische conflicten tussen partijen om te 

zetten in gewenste win-win-oplossingen.  

 

Kosten 

Voor de ondersteuning van OnderwijsSolutions staat een 

gefixeerd uurtarief van € 135,- per uur (excl. btw en excl. 

5% bureaukosten). 

 

Contact 

Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact 

opnemen met OnderwijsSolutions:  

0172-433483 / 06-55307217          

info@onderwijssolutions.nl 

www.onderwijssolutions.nl   
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