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Concept verslag van het overleg van het 
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
18 juni 2018 op het Maerlant-Lyceum, Johannes Bildersstraat 11 

 
 
Aanwezig: 
namens de GMR:  
Peter van den Boom en Nicole Hoogerheijde (Dalton Den Haag), Marlies Meijer en Anneke 
Freeke (De Einder), Marieke Huber, King Ling en Stijn Koster (Gymnasium Haganum), Jet van der 
Steen (HML), Andrea de Bakker, Marloes den Heijer en Kees van den Berg (Johan de Witt 
Scholengroep), Jeanette Rontberg en Marieke Destilo (Lyceum Ypenburg), Jessie Doensen en 
Daan Smulders (Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart en Ton van der Burg (Maris College), 
Maarten Honkoop (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College), Robert Schween en Ailmi 
Mohammed (Segbroek College) 
namens SVOH: 
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Peter van Laarhoven (CvB), Ron van der Kruit (BMO), 
Debbie Verhagen (BMO) en Margreet van Vliet (BMO, tevens verslag); Hanneke ten Hove (rector 
Gymnasium Haganum) 
gastheer: 
Remco Vogel (rector Maerlant-Lyceum) 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, m.n. Stijn Koster die 
wil vaststellen of hij volgend schooljaar plaats wil nemen in de GMR. Er is geen aparte GPMR 
vergadering zodat het bestuursformatie plan in de hele groep besproken kan worden. Wel heeft 
alleen het personeelsdeel van de GMR hierbij instemmingsrecht. Vóór deze vergadering is er 
een bijeenkomst van de GMR met de RvT geweest. 
a. Kaderagenda 2018-2019 
Robert van der Zwart vindt dat de vergaderingen van mei en juni dicht op elkaar zitten. Ron van 
der Kruit antwoordt dat dat moeilijk ligt vanwege het bespreken van het bestuursformatie plan. 
Een mogelijkheid is dat dit plan, zo gauw het klaar is, naar de GMR-leden wordt toegestuurd 
maar dan alleen in de juni vergadering aan de orde komt. Daarmee zou de mei vergadering 
wellicht naar voren geschoven kunnen worden. 
b. Voorstellen Debbie Verhagen (preventiemedewerker) 
Debbie Verhagen vertelt dat ze 2 weken geleden gestart is. Ze gaat een bijdrage leveren aan de 
realisatie van het arbobeleid. In dat kader zal ze de scholen gaan bezoeken en gesprekken 
voeren om een inventarisatie te maken van wat er speelt, wat nodig is en waar ze kan helpen. Er 
zal overleg met de arbodienst zijn. Contact met de GMR wordt gewaardeerd.  
Arno Peters meldt dat ongeveer 2 maanden geleden een brief naar alle voorzitters van de MR 
gestuurd is met de vraag om gesprekken met het CvB te plannen. Tot nu toe is maar van één 
school een reactie hierop gekomen. 
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2. Verslagen vorige vergaderingen 
a. Conceptverslag vergadering GMR 22 mei 2018 
- N.a.v. punt 1, 3e alinea: Arno Peters meldt dat het definitieve rapport van de 
onderwijsinspectie vandaag is binnengekomen. Het zal digitaal naar alle GMR-leden gestuurd 
worden. 
- N.a.v. p. 3 halverwege: Peter van den Boom wil graag dat toegevoegd wordt dat hij in de vorige 
vergadering gezegd heeft dat hij zorgen heeft bij het HML over het aantrekken van onbevoegd 
personeel in relatie tot de onderwijsvernieuwingen die doorgevoerd worden. 
- N.a.v. punt 7: Marlies Meijer vraagt of er nog over nagedacht is om de vragen voor De Einder 
te vereenvoudigen. Arno Peters zegt toe dat er opnieuw gekeken zal worden naar een aparte 
enquête. 
- N.a.v. punt 8, 1e alinea: Arno Peters vraagt naar het etentje. Robert van der Zwart zegt dat hij 
nog niet daaraan is toegekomen. 
De notulen worden vastgesteld. 
b. Vastgesteld verslag vergadering 7 februari 2018 

 
3. Verkorte notulen R&D 21 maart 2018 
- N.a.v. punt 3b: Jessie Doensen vraagt welke scholen waarom niet meedoen. Arno Peters geeft 
aan dat het om JWS, Dalton, Maris en LY gaat omdat daar rectorenwisselingen of andere zaken 
speelden. 
- N.a.v. punt 3c: Marieke Huber vraagt naar de status van de 3e opleidingsschool. Arno Peters 
vertelt dat die er definitief gaat komen. De gemeente heeft op jaarbasis €300.000 toegezegd. Er 
wordt al nagedacht over een 4e opleidingsschool.  
 
4. Actualiteiten 

a. Eindexamens 
Arno Peters zegt dat deze resultaten van het 1e tijdvak niet veel afwijken van die van 
vorig jaar. Tegenvallend zijn de havo-resultaten op het HML en het Segbroek. Het is 
goed gegaan op het Haganum, LY mavo, JWS vwo en Segbroek vwo. Er zullen nog veel 
leerlingen in de 2e ronde slagen. 
Marloes den Heijer merkt op dat op het JWS met toestemming van de inspectie nogal 
wat leerlingen hun examens naar het 2e en eventueel 3e tijdvak uitgesteld hebben i.v.m. 
de Ramadan. 
Ton van der Burg meldt dat er voor de 1e keer vwo-examens op het Maris afgenomen 
zijn en die resultaten zijn beslist niet slecht. 
Arno Peters feliciteert Ailmi Mohammed, Daan Smulders en Nicole Hoogerheijde met 
hun behaalde diploma. 

 
5. Personeel 

a. Bestuursformatie plan 2018-2019 
Ron van der Kruit meldt dat het plan alweer door de tijd ingehaald is: het lerarenregister 
wordt uit- en wellicht afgesteld. Daan Smulders vraagt waarom de staatssecretaris dit 
beslist heeft. Arno Peters legt uit dat docenten zelf in het register verplicht opleidingen, 
cursussen e.d. moesten opnemen. De discussie hierover is geëvolueerd en het draagvlak 
nam af.  
Robert van der Zwart wil weten of de scholen eigen tekst aanleveren of dat dit gebeurt 
aan de hand van vragen. Ron van der Kruit antwoordt dat dit jaar aan de scholen om 
hun verhaal gevraagd is hetgeen mooie diversiteit oplevert, maar volgend jaar zal er 
toch iets meer regie op komen. 
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Maarten Honkoop is benieuwd naar de herkomst van de prognose over 
leerlingenaantallen. Peter van Laarhoven geeft aan dat scholen verwachte aantallen 
doorgeven, maar dat die op basis van bijv. demografische gegevens van de gemeentes 
Den Haag en Rijswijk getoetst worden. 
De GPMR stemt unaniem in met het bestuursformatie plan 2018-2019. 

b. (Uitgangspunten) meerjarenbegroting t/m 2020-2021 
Ron van der Kruit zegt dat ook hier alweer zaken veranderd zijn bijv. de CAO. Er wordt 
altijd voorzichtig begroot dus met deze mogelijke wijzigingen blijft het resultaat 
neutraal. 
Maarten Honkoop vertelt n.a.v. p. 15, 3e alinea dat er 75 bijgestelde adviezen waren en 
vraagt zich af waarom op deze school zoveel terwijl er zo’n 30 tot 40 toeleverende 
basisscholen zijn. Arno Peters antwoordt dat het wel minder dan vorig jaar zijn. Het kan 
te maken hebben met de populatie, maar het blijft merkwaardig. Opvallend is ook dat 
het aantal bijgestelde adviezen in Den Haag substantieel hoger is dan het landelijke 
gemiddelde. BOVO zal om een overzicht gevraagd worden en dan komt dit punt op een 
volgende vergadering terug. 
Maarten Honkoop vraagt n.a.v. p. 7, laatste alinea, wat er wordt gedaan aan dat 
weerstandvermogen van 27%. Hanneke ten Hove geeft aan dat er flink in ICT 
geïnvesteerd gaat worden. 
Ton van der Burg vraagt of de gewijzigde bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband 
opgenomen is. Ron van der Kruit bevestigt dat die in de begroting opgenomen is. 

 
6. Informatieveiligheidsbeleid 
Peter van Laarhoven geeft aan dat dit punt de 2 vorige vergaderingen op de agenda stond, maar 
dat er toen geen tijd voor was. Wat betreft de stand van zaken is er eigenlijk niets actueels. 2 
jaar geleden is gestart met een inventarisatie met verbeterpunten, opgesteld door een extern 
bureau. Dit bureau helpt maar toetst ook. Feedback is positief: de technische ICT-kant is nu goed 
geregeld. De aandacht komt nu op de AVG en privacy. 
King Ling vraagt of er een rapportage is met issues per school. Peter van Laarhoven stemt toe 
deze te delen met de GMR. 
Kees van den Berg wil weten of er een FG is aangesteld. Peter van Laarhoven antwoordt dat er 
gezocht wordt en gesprekken geweest zijn om iemand extern in te huren die dus onafhankelijk 
is en kan adviseren maar ook toetsen. Dit zal vóór de zomervakantie rond zijn. 
Jeanette Rontberg vraagt of dit via Kennisnet gaat. Peter van Laarhoven geeft aan dat de FG niet 
via Kennisnet loopt maar dat er wel gebruik gemaakt zal worden van hun deskundigheid over de 
AVG. Er zal een kennissessie hierover begin volgend schooljaar georganiseerd worden, primair 
voor R&D, maar met een grotere doelgroep. Arno Peters voegt hieraan toe dat de 
implementatie van de AVG heel ingewikkeld is, dat er veel overleg over is en dat VOH er dus 
druk mee bezig is. Er zijn juristen bij betrokken bijv. bij de kwestie van het noodzakelijk filmen 
van docenten in opleidingsscholen. 

 
7. Samenstelling GMR 2018-2019 
Nicole Hoogerheijde, Marlies Meijer, Marieke Huber, Jessie Doensen, Daan Smulders, Ton van 
der Burg, Ailmi Mohammed en Margreet van Vliet gaan de GMR verlaten. Arno Peters 
benadrukt dat vooral hard geprobeerd moet worden om de vacante leerlingposities op te 
vullen: dat is moeilijk omdat werken in de GMR lastig kan zijn zoals het begrijpen van de 
begroting. Hij wenst de leerlingen veel succes en bedankt iedereen voor de inzet. 
Margreet van Vliet vraagt de GPMR aan haar/haar opvolgster door te geven als er een wijziging 
in de keuze voor taakuren of vacatiegeld komt. 
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8. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting 
Jessie Doensen vraagt naar de verhuizing van BMO. Arno Peters legt uit dat het kantoor te klein 
is, zeker nu er nog meer medewerkers bij komen. Het nieuwe kantoor ligt aan de Parkstraat. 
Marloes den Heijer geeft aan dat de taal van de enquêtes te moeilijk is voor veel ouders en 
leerlingen bijv. voor de ISK. De ouderraad helpt hierbij maar zou het niet simpeler kunnen? Arno 
Peters antwoordt dat dit moeilijk is omdat het vergelijkbaar met andere jaren moet kunnen zijn. 
Er wordt verder over nagedacht. 
Peter van den Boom vraagt naar de status van de Italiaanse staatsobligaties, de zgn. bruidsschat. 
Peter van Laarhoven zegt dat vanwege alle politieke ontwikkelingen in Italië onlangs 
deskundigen geraadpleegd zijn hierover. Het hoge rendement is gunstig voor de begroting maar 
voor alle zekerheid wordt toch bekeken om de helft te verkopen. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
 

 
Actie- en besluitenlijst (A of B) 
 

 Wat Wie 

A BOVO om overzicht bijgestelde adviezen vragen CvB 

A Onderzoek naar vereenvoudiging LTP en OTP voor De Einder/ISK-JWS CvB 

B De GPMR stemt in met het bestuursformatieplan 2018-2019 GPMR 
  


