
         
  
  

Lid worden van de OGO Vereniging  
Aanmeldformulier voor organisaties 

  

Met de contributie draag je bij aan: 
▪ Het realiseren van de missie en de doelen van de OGO Vereniging. 

▪ De ontwikkeling van het OGO-concept en de theoretische onderbouwing daarvan (OGO-

leerstoel). 

▪ Het realiseren van (leden)activiteiten, waaronder de tweejaarlijkse OGO-conferentie. 

▪ De instandhouding van de  OGO-website en de OGO Vereniging zelf. 

Dit krijg je er zelf voor terug: 

Scholen en kinderopvangorganisaties 
▪ Gebruik van het OGO-onderwijs of het OGO-kinderopvang logo. 

▪ Een vermelding op (de kaart op) de OGO-website en de mogelijkheid om vacatures te delen via 

de kanalen van de Verenging. 

▪ Hulp bij het opzetten van of deelnemen aan een OGO-netwerk in je eigen regio. 

▪ Nieuws en inspiratie met betrekking tot het OGO-concept. 

▪ Een abonnement op tijdschrift Zone, hét tijdschrift voor spelend en onderzoekend leren. Je 

ontvangt de Zone 4x per jaar en krijgt meerdere exemplaren van één nummer. 

▪ 5% korting op de tweejaarlijkse conferentie. 

▪ Gratis  of met korting deelnemen aan ledenactiviteiten. 

▪ Eén afgevaardigde mag namens de organisatie meepraten en meebeslissen in de ALV  

▪ [Bij voldoende leden; gratis OGO promotiemateriaal (bijv. poster ‘Dit is OGO’)] 

(OGO gecertificeerde) begeleidingsdiensten en zelfstandige trainers  
▪ Gebruik van het OGO-onderwijs of het OGO-kinderopvang logo. 

▪ Een vermelding op (de kaart op) de OGO-website. 

▪ Nieuws en inspiratie met betrekking tot het OGO-concept. 

▪ Een abonnement op tijdschrift Zone. 

▪ De mogelijkheid om een workshop te geven op de tweejaarlijkse conferentie. 

▪ Gratis  of met korting deelnemen aan ledenactiviteiten. 

▪ Eén afgevaardigde mag namens de organisatie meepraten en meebeslissen in de ALV  

 

Wat kost dat? 
Scholen en kinderopvangorganisaties: 

▪ <200 leerlingen/kinderen € 250 per jaar (incl. 2 exemplaren van Zone) 

▪ <400 leerlingen/kinderen € 500 per jaar (incl. 4 exemplaren van Zone) 

▪ >400 leerlingen/kinderen € 750 per jaar (incl. 8 exemplaren van Zone) 

(OGO-gecertificeerde) begeleidingsdiensten en trainers: 

▪ Individuele trainers € 120 per jaar (incl. 2 exemplaren van Zone) 

▪ Kleine organisaties (<5 trainers) € 300 per jaar (incl. 4 exemplaren van Zone) 

▪ Grotere organisaties € 750 per jaar (incl. 8 exemplaren van Zone) 

 

De contributie en eventuele verhogingen worden jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV. 
  

  



INSCHRIJFFORMULIER   

□   Ik geef mijn organisatie op als lid van de OGO Vereniging (voorheen OGO-Academie).  

 

Naam organisatie:___________________________________________________________________ 

 

Naam contactpersoon: _______________________________________________________________ 

 

 <200 leerlingen/kinderen € 250 per jaar (incl. 2 exemplaren van Zone) 

 <400 leerlingen/kinderen € 500 per jaar (incl. 4 exemplaren van Zone) 

 >400 leerlingen/kinderen € 750 per jaar (incl. 8 exemplaren van Zone) 

 

 Wij zijn een VVE/Startblokken locatie (OGO in voorschool en/of groep 1-2) 

 Wij werken met OGO in de hele onderbouw (groep 1-4) 

 Wij werken met OGO in de hele school (groep 1-8) 

 Anders, nl. _____________________________________________________________________ 

(OGO-gecertificeerde) begeleidingsdiensten en trainers: 

 Individuele trainers € 120 per jaar (incl. 2 exemplaren van Zone) 

 Kleine organisaties (<5 trainers) € 300 per jaar (incl. 4 exemplaren van Zone) 

 Grotere organisaties € 750 per jaar (incl. 8 exemplaren van Zone) 

    

 

De contributie wordt automatisch geïncasseerd jaarlijks in januari 

  

Bankrekening  

Naam rekeninghouder  

Adres rekeninghouder  

  

E-mail rekeninghouder  

Hantekening voor 

akkoord met incasso 

 

 

 

 

  

Adresgegevens organisatie 

Adres  

  

Postadres  

  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

Handtekening voor 

akkoord lidmaatschaps-

voorwaarden 

 

 

 

Dit formulier ingevuld en ondertekend per e-mail sturen naar het secretariaat:   

secretariaat@ogo-academie.nl  

  

Denk alstublieft om uw handtekening!  

  



  

Regels voor het organisatielidmaatschap van de OGO Vereniging  

Door lid te worden van de OGO-Academie verbind je je aan een vereniging, daar horen de volgende 

regels bij:   

  

• Het lidmaatschap geldt voor de organisatie. Namens de organisatie neemt één persoon (de 

contactpersoon) deel aan de ALV.  

• Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging 

automatisch verlengd.  

• Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 november. Dit kan per e-mail, 

gericht aan het secretariaat.   

• De contributie wordt in januari per automatische incasso geïnd.   

• Wanneer de contributie niet betaald is, volgt er bij elke herinnering een bijdrage van €2,50 

voor de administratiekosten. 

• Een eventuele verhoging van de contributie wordt vastgesteld door de ALV. Het bestuur van 

de OGO Vereniging zal een eventuele verhoging van de contributie tijdig bekend maken op de 

website.   

• De OGO Vereniging gebruikt de contributie voor het realiseren van de missie en de doelen 

van de vereniging: 

Missie: 

De OGO Vereniging is een vereniging van leden die in verbinding met elkaar en de wereld bekendheid 

willen geven aan OGO. De vereniging richt zich daarbij op het bevorderen van kwaliteit en 

ontwikkeling van het concept en op kwaliteit en ontwikkeling van de professionals. 

 

Doelen van de Vereniging: 

➢ De kwaliteit van de uitvoering van OGO waarborgen en verder ontwikkelen op basis van 
theoretisch en praktisch onderzoek. 

➢ Scholen en professionals die (willen) werken met OGO met elkaar  verbinden. 
➢ OGO bekend maken/houden binnen het onderwijs en de kinderopvang, bij ouders en bij de 

politiek. 

 

Activiteiten die de Vereniging onderneemt: 

➢ Bijdragen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van OGO. Bijvoorbeeld het in stand houden van de 
leerstoel. Het organiseren van verschillende activiteiten en netwerken in het land die bijdragen 
aan de ontwikkeling van professionals en instellingen. 

➢ Het verbinden van leden en overige betrokkenen bij OGO. Bijvoorbeeld door via de website en 
sociale media en door het opzetten van regionale netwerken. 

➢ Het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van organisaties die werken vanuit OGO. 
Bijvoorbeeld contact leggen en onderhouden met Hogescholen, Universiteiten, politiek, 
Onderwijsinspectie en andere relevante belanghebbenden. 

➢ Representatie naar buiten van OGO. (Bijvoorbeeld deelnemen aan verschillende relevante 
netwerken. Meewerken aan het tijdschrift Zone. PR-activiteiten voor OGO.) 
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