Behoort bij overlegvergadering CvB – GMR agendapunt 2b 17 juni 2019

Verslag van het overleg van het
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
26 november 2018 op het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57

Aanwezig:
namens de GMR:
Peter van den Boom en Jeroen Kranenburg (Dalton Den Haag), Bram Mens (De Einder),
King Ling en Castor Smiet (Gymnasium Haganum), Sophie Bravenboer en Jet van der Steen
(HML), Andrea de Bakker en Kees van den Berg (Johan de Witt Scholengroep), Jeanette
Rontberg en Ronald Hofmeester (Lyceum Ypenburg), Christiaan de Regt, Corinne Arnold en
Eva Kok (Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart en Alkan Demirel (Maris College),
Maarten Honkoop en Fatima Nassralla (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College),
namens SVOH:
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Peter van Laarhoven (CvB), Ron van der Kruit (BMO),
Esther Gelpke (BMO, tevens verslag);
Namens R&D:
Hanneke ten Hove (Rector Gymnasium Haganum)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe
leden. De agenda wordt vastgesteld.
Enkele punten die voortkomen uit de voorvergadering van de GMR:
a) Peter van den Boom meldt dat de scholing voor de medezeggenschap door LAKS (voor
leerlingen) en AOb (voor ouders en docenten) is geëvalueerd. De scholing is als
waardevol ervaren en de opkomst was geweldig. Het LAKS gaf aan dat het lastig was de
scholing voor iedereen passend te maken. Dit kwam door de niveauverschillen in de
groep. Zij hebben aangeboden extra voorlichting te geven.
b) De nieuwe CAO is aan de orde geweest, o.a. de ontwikkeltijd. Arno Peters geeft aan
dat de invulling hiervan ingewikkeld is. Voor maart moet er op schoolniveau een plan
zijn. Tijdens de conferentie op donderdag 29 november staat dit onderwerp centraal.
c) Sophie Bravenboer geeft aan meer mentale werkdruk te ervaren door het veranderde
systeem waarbij in één (instructie)les meerdere klassen zijn. Dat betekent het dubbele
aantal leerlingen voor de docent.
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d) CvB gaat akkoord met het voorstel van de GMR om de voorvergadering met een
kwartier te verlengen. Nieuwe tijd van voorvergaderingen wordt van 19.00 tot 20.00
uur. De nieuwe tijden worden opgenomen in het vergaderschema.
e) Andrea de Bakker en Alkan Derimel vragen wat SVOH doet met de subsidieregeling van
de gemeente voor de verduurzaming van gebouwen. (In de media: Het fonds van 100
miljoen van de gemeente). Arno Peters legt uit dat dat is uitgezocht en het blijkt dat PO
en VO vele miljoenen zelf moeten investeren als ze gebruik maken van deze
subsidieregeling. De periode waarin de investering kan worden terugverdiend is veel
langer dan 10 jaar. De hoge investeringskosten komen terug in de exploitatie van de
school terug. Die kosten zijn te hoog voor scholen om te dragen. Bovendien ontwikkelt
de techniek zich razend snel. Het standpunt van de schoolbesturen is dat het nu niet
aantrekkelijk is om mee te gaan in deze regeling. Het bestuur benadrukt dat
duurzaamheid een belangrijk aandachtsgebied is bij aanpassingen/verbouwingen van
scholen.
f) Christiaan de Regt vraagt n.a.v. de vorige vergadering wat de mogelijke ruimte is in de
omvang en samenstelling van de MR. De omvang en samenstelling is vastgesteld in het
reglement. Dit staat omschreven in artikel 3 van het “Reglement voor de
medezeggenschapsraden, als bedoeld in artikel 23 van de Wet medezeggenschap op
scholen (Stb. 2006, 658)”.
Mededeling vanuit het CvB:
De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband heeft 3 vacatures voor
ouder/leerlingen leden. Arno Peters vraagt de GMR-leden binnen de scholen te kijken of
hier mogelijke kandidaten voor zijn. De OPR vraagt echter wel veel tijd en behandelt
ingewikkelde thema’s. De vergaderingen worden centraal voorbereid. Arno Peters stuurt
een beschrijving van de vacature rond.
2. Verslagen vorige vergaderingen
a.
Conceptverslag GMR vergadering 2 oktober 2018
Ad pag. 1. (vermelding van aanwezigen). Achternaam van Alkan Demirel staat verkeerd
gespeld en Bram Mens was niet aanwezig.
Ad pag. 1. (opening, vaststelling agenda en mededelingen). Arno Peters geeft aan dat er
bijna geen verzoeken zijn binnengekomen van de MR’en voor een bezoek van het CvB.
Ad pag. 2. (mededelingen vanuit het CvB). Zin “In totaal … onbevoegd” wordt geschrapt.
Ad pag. 2. (mededelingen vanuit het CvB). De selectieprocedure voor een nieuwe directeur
voor De Einder is positief afgesloten. Morgen worden de medewerkers geïnformeerd over
de opvolging van de heer Van Loenen. De andere sollicitatieprocedures lopen nog.
Ad pag. 4 (actie-/besluitlijst). Gebruik van iBabs voor de GMR wordt nog nagevraagd.
3. Verkorte notulen R&D 26 september 2018
Ad pag. 2. (Management Development Program). N.a.v. de vraag wat dit programma
inhoudt, licht Arno Peters toe dat er vanuit alle scholen belangstelling is voor management
of midden management. Het bestuur ondersteunt de ontwikkelbehoefte van talent binnen
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de scholen en daarom wordt i.s.m. De Baak gekeken of er een passend MD-programma
vormgegeven kan worden.
Ad pag. 4. (4a. Strategisch Beleidsplan – evaluatie scholen). Corinne Arnold vraag wat
wordt gedaan met de ‘witte vlekken’. Dit is o.a. aan de orde gekomen bij de vorige
vergadering. Het bestuur heeft de scholen gevraagd plannen te maken voor onderwerpen
die op een aantal punten achter liepen. De scholen zijn daarmee aan de slag en begin
volgend kalenderjaar wordt daar op teruggekomen.
Ad pag. 3. (6c. BOVO). Maarten Honkoop vraagt of er iets meer bekend is over de kosten
van de BOVO die hoger zijn geworden omdat de procedure is veranderd. Arno Peters licht
toe dat besloten is om voor 2018 en 2019 vanuit het samenwerkingsverband € 125.000
beschikbaar te stellen. In 2019 komt er een onderzoek naar het takenpakket en een
nuancering in de kosten. Op basis van die gegevens zal worden bepaald wat de bijdrage in
2020 zal zijn. De BOVO krijgt subsidie vanuit de gemeente en een bijdrage vanuit de
onderwijsbesturen.
4. Personeel en Financiën
4.a. en 4.b. De afrekening schooljaar 2017-2018 en de aangepaste begroting 2018-2019 en
de kalenderjaarbegroting 2019
Ron van der Kruit licht de begroting toe. De afrekening schooljaar 2017-2018 en de
aangepaste begroting 2018-2019 gaan over de scholen en worden met de schoolleiders
besproken. In de kalenderjaarbegroting 2019 is heel SVOH opgenomen en deze begroting
is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Er is een geïntegreerd stuk gemaakt voor de
GMR, waarin meer aandacht is besteed aan de toelichting.
Vragen n.a.v.:
1. Corine Arnold vraagt hoe er naar de ouderbijdrage is gekeken. Opvallend is dat er per
school enorme verschillen zijn. Wordt daar vanuit het bestuur op gestuurd? Peter van
Laarhoven geeft aan dat het klopt dat er grote verschillen zijn per school. De scholen
zijn heel verschillend en maken over de ouderbijdrage zelf keuzes, in lijn met de
filosofie van de stichting. Dit geldt voor de inhoud en de hoogte van de ouderbijdrage.
Ouderbijdragen zijn altijd vrijwillig. Kinderen mogen niet worden buitengesloten van
activiteiten. Alle ouderbijdragen van de scholen van SVOH passen binnen de
regelgeving zoals die nu is vastgelegd. Op schoolniveau moet inzichtelijk zijn wat er
met de ouderbijdrage gebeurd en wordt besproken in de MR.
2. HML- Sophie Bravenboer vraagt of er bij de begroting van het HML, waarbij uitgegaan
is van een groei van 400 leerlingen, rekening is gehouden met de tweede locatie. Ron
van der Kruit legt uit dat er nu nog niet voor een aparte begroting voor een tweede
locatie gekozen is.
3. Alkan Demirel merkt op dat er grote verschillen zitten in het weerstandspercentage.
Peter van Laarhoven licht toe dat men streeft naar een weerstandpercentage van 10%.
Scholen die daar fors boven zitten, leveren een plan in om dit met incidentele
activiteiten af te bouwen. Indien scholen ruim onder de 10% zitten wordt er flink
gestuurd om het weerstandspercentage op niveau te krijgen.
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4. Robert van der Zwart vraagt of er een uitsplitsing kan komen in de kosten bij “hogere
personele lasten” (pag. 3.), bijvoorbeeld wat de kosten zijn van de transitievergoeding.
Ron van der Kruit legt uit dat er geen uitsplitsing is. Het grootste bedrag zit in de caoverhoging die groter was dan begroot. De toenemende zorg zit in de inhuur van
personeel door het tekort aan docenten in bepaalde vakken.
5. Maarten Honkoop merkt op dat er een terugval te zien is als je de begroting 17-18
vergelijkt met de begroting van 18-19. Ron van der Kruit geeft aan dat dit geen reden
tot zorg is, maar te maken heeft met de voorzichtige begroting 18-19. Uiteindelijk
wordt er gekeken naar het structurele resultaat, waarbij het doel is om op
stichtingsniveau op nul uit te komen.
6. Robert van der Zwart vraagt n.a.v. de cao of er een bedrag (dotatie) in de begroting is
opgenomen voor ontwikkeltijd. Arno Peters legt uit dat hij de impact van de nieuwe
cao a.s. donderdag bespreekt tijdens een conferentie met directeuren, rectoren en
afgevaardigden van de scholen. Daar wordt verder gediscussieerd hoe de
ontwikkeltijd, die uit een verandering in de lessentabel moet komen, op schoolniveau
moet worden vormgegeven. Arno Peters geeft aan recht te willen doen aan de nieuwe
cao, op een manier die voor de scholen te bekostigen blijft en niet ten koste gaat van
de kwaliteit.
4.c. Fusie BMO – SVOH
Peter van Laarhoven geeft een toelichting op de voorgenomen fusie van de twee
stichtingen, t.w. BMO VO Haaglanden en VO Haaglanden. Aanleiding is dat de
Belastingdienst zich op het standpunt heeft gesteld dat de stichting BMO VO Haaglanden
mogelijk vanaf 2016 vennootschapsbelastingplichtig is. Dit is gebaseerd op nieuwe
wetgeving. De stichtingen samenvoegen is een administratieve constructie. Dit is
onderzocht door PWC en afgestemd met de belastingdienst. De stichting VO Haaglanden
wordt één stichting en hierdoor vervalt de vennootschapsbelastingplicht. Plan is om dit
voor 1 juli te effectueren, zodat het met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 nog
maar één stichting VO Haaglanden is. Het heeft geen verdere consequenties voor scholen
en medewerkers. GMR gaat akkoord met de voorgenomen fusie.
5. IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) –aanvraag
Arno Peters geeft aan de hand van een presentatie en toelichting op de aanvraag die het
bestuur heeft gedaan voor een IVGO-beschikking bij het ministerie van OCW. Aanleiding is
dat er kennis is genomen van een toenemende vraag naar internationaal onderwijs in Den
Haag. Tevens heeft de Internationale school, die enorm in leerlingenaantallen is
toegenomen, te kennen gegeven meer spreiding te willen. Een tweede schoolbestuur die
internationaal onderwijs gaat aanbieden in Den Haag is daarom zeer wenselijk. De
instemming van het andere bestuur met IGVO is één van de belangrijkste voorwaarden
waaraan de aanvraag moet voldoen. Op verzoek van SVOH is er een marktonderzoek naar
internationaal onderwijs in de regio uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er in de komende jaren
600 tot 1000 extra plekken voor leerlingen nodig zijn bij het internationaal onderwijs.
Het voornemen om een internationale school te starten is voorgelegd aan de rectoren en
directeuren. Er zijn drie scholen die hierin mogelijk willen participeren, het HML, Dalton
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Den Haag en het Maerlant Lyceum. In de aanvraag wordt de internationale school
gekoppeld aan het Maerlant Lyceum en de voorgenomen locatie van de school is de
Binkhorst. Naar verwachting verneemt het bestuur in januari of het ministerie wel of niet
instemt. Daarna kunnen de plannen verder ontwikkeld worden. Deze nieuwe ontwikkeling
biedt voor docenten die belangstelling hebben voor internationaal onderwijs, een nieuwe
uitdaging.
Op de vraag van Jeanette Rontberg of leerlingen dan bij andere scholen vandaan worden
gehaald antwoordt Arno Peters dat het voornamelijk nieuwe leerlingen zullen zijn. Naar
verwachting zijn het geen grote aantallen die van andere scholen overstappen. Er worden
geen grote effecten verwacht voor de bestaande scholen.
Maarten Honkoop vraagt of andere (private) scholen geen last krijgen van een nieuwe
school. Arno Peters geeft aan dat het juist de hoge fee van de private scholen voor veel
ouders een probleem is. De aansluiting in het reguliere nationale onderwijs levert nu een
verscheidenheid aan problemen op voor internationale leerlingen. Het IB programma
biedt voor deze groep een uitkomst. Peter van den Boom vraagt wat het dan betekent
voor het personeelstekort als collega’s overstappen naar het internationale onderwijs.
Neemt dat niet verder toe? Het zal ongetwijfeld beweging op de arbeidsmarkt brengen
beaamt Arno Peters en dit behoeft aandacht, maar het biedt ontwikkelmogelijkheden voor
docenten en het zal ook collega’s aantrekken.
6. Overzicht GMR-leden per 1 november 2018
Khalid Aakil is geen lid meer van de GMR. Eva Kok wordt nieuw vervangend lid voor het
Maerlant Lyceum. Alkan Demirel en King Ling worden lid i.p.v. plaatsvervangend lid.
Andere wijzigingen graag schriftelijk aan Esther Gelpke doorgeven.
7. Kaderagenda GMR (wijziging datum laatste vergadering schooljaar)
Mede op verzoek van de GMR is de laatste vergadering van dit schooljaar verplaatst naar 1
juli 2019. De nieuwe aanvangstijd van de GMR wordt aangepast naar 20.00 uur.
8. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden. Arno Peters dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Actie- en besluitenlijst (A of B)
A
A
A
B

Wat
Nieuwe tijden vergaderingen opnemen in het vergaderschema
Vacature informatie OPR doorsturen aan GMR
Onderzoeken of iBabs ook gebruikt kan worden door de leden van de
GMR
GMR gaat akkoord met de voorgenomen fusie van de twee stichtingen

wie
Secret.
CvB
CvB
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