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Concept verslag van de bijeenkomst van het College van Bestuur van de Stichting 
Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad 
Zaterdag 12 januari 2019 om 10.30 uur in Carlton Ambassador 

Onderwerp: evaluatie overleg GMR met bestuur en RvT 
 

Aanwezig 10.30 uur: 
namens de GMR:  
Peter van den Boom (voorzitter GMR), Jeroen Kranenburg, Tineke Alsemgeest en Lisa van 
Nieuwpoort (Dalton Den Haag), Bart Mens en Anneke Freeke (De Einder), King Ling en Castor 
Smiet (Gymnasium Haganum), Andrea de Bakker, Marloes den Heijer en Kees van den Berg 
(Johan de Witt), Jeanette Rontberg en Ronald Hofmeester (Lyceum Ypenburg), Christiaan de 
Regt, Corine Arnold en Eva Kok (Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart (Maris College), 
Maarten Honkoop en Fatima Nassralla (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College), Robert 
Schween en Hoky Bastmeyer (Segbroek College) 
namens R&D:  
Hanneke ten Hove  
namens SVOH: 
Arno Peters (voorzitter CvB), Peter van Laarhoven (CvB), Joris Backer (voorzitter RvT), Michel 
Rovers, Maurice Eykman, Jan Hoek, Karel Braun (RvT) en Esther Gelpke (BMO, tevens verslag) 

 
 
Arno Peters opent de vergadering om 10.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. Het woord is 
aan Peter van den Boom om een terugkoppeling te geven van de voorvergadering van de GMR 
met de RvT. 
 
Peter van den Boom vertelt dat de voorzitters gezamenlijk een agenda hebben opgesteld. Aan 
de hand van deze agenda zijn in een prettig overleg de onderwerpen besproken, die het 
afgelopen jaar hebben gespeeld. Hierbij was de GMR voornamelijk benieuwd naar de rol van de 
RvT bij besluiten van het CvB en bij actualiteiten. Zo zijn o.a. het weerstandsvermogen, 
calamiteiten en de internationale school onderwerpen van gesprek geweest.  
 
Een ander voorbeeld dat aan de orde kwam was het verloop van het personeel op de 
verschillende scholen. Vraag van de GMR aan de RvT was of dit onderwerp een rol speelt in het 
gesprek met het CvB. De RvT gaf aan dat dit zo was.  Dit zijn zaken, tezamen met andere 
actualiteiten, die aan de orde komen in de overleggen van het CvB met de RvT.   
 
Tijdens het ochtendoverleg is ook gesproken over het proces van de aanvraag voor 
internationale school binnen de stichting. De GMR heeft de RvT gevraagd of zij hier in zijn 
gekend en of de aanvraag voldoende was uitgekristalliseerd om hierover een beslissing te 
nemen. De RvT heeft aangegeven dat zij daar voldoende in zijn gekend door het CvB, bovendien 
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betreft dit een aanvraag voor de toekenning van de accreditatie. Na de toekenning volgen er 
nog vele andere processtappen waarover beslissingen moeten worden genomen.    
 
Verder is de huisvesting van het bestuurskantoor op de nieuwe locatie aan de orde geweest. Op 
de vraag van de GMR of dit ook bij de RvT passeert, antwoordt de RvT positief. Er waren 
voldoende argumenten om te verhuizen naar het pand aan de Parkstraat. O.a. een centrale 
ligging in de Den Haag was van belang.    
 
De RvT is goed geïnformeerd over de examenfraudezaak die speelde deze zomer. De RvT heeft 
gekeken of er sprake was van een structureel probleem bij de stichting. Dit was duidelijk niet het 
geval. Er was hier sprake van een incidentele kwestie. Binnen een grote organisatie waar zoveel 
mensen werken kan altijd iets gebeuren. De rol van het CvB rondom deze calamiteit is 
besproken en zowel de GMR als de RvT spreken hun waardering uit over de wijze waarop het  
CvB heeft geacteerd. 
 
Robert van de Zwart vraagt of het CvB nog iets kan zeggen over het standpunt van het CvB 
inzake de staking van 15 maart a.s.   
 
Arno Peters dankt Peter van den Boom voor de terugkoppeling van de voorvergadering van de 
GMR met de RvT.  
 
Arno Peters geeft aan het punt betreffende de internationale school iets te willen nuanceren. 
Twee maanden geleden is er een rapport uitgekomen, waarin de behoefte aan internationaal 
onderwijs in de regio Den Haag in kaart is gebracht. De omvang van die groep leerlingen zal de 
komende jaren flink toenemen. Van die grote groep, die de komende jaren behoefte heeft aan 
internationaal onderwijs, wil 50% regulier onderwijs. Het huidige onderwijsaanbod is niet 
toereikend om deze groep te kunnen bedienen. SVOH heeft daarom een IVGO aanvraag 
ingediend bij het ministerie. Er wordt gezocht wordt naar een hybride vorm van onderwijs 
(Nederlands/Internationaal/TTO).  
Als SVOH de IGVO erkenning krijgt betekent dat binnen 3 jaar begonnen moet worden en er 
binnen 3 jaar huisvesting moet komen. Bovendien is er een tweetal voorwaarden waaraan 
moeten worden voldaan. Namelijk het verkrijgen van de medewerking van de gemeente en de 
instemming van andere schoolbesturen.   
 
Naar aanleiding van de vraag of dit geen verdunning geeft bij de leerlingenaantallen bij de 
andere scholen geeft Arno Peters aan dat de verwachting is dat de effecten zeer beperkt zijn.  
Dit vanwege de groei van het leerlingenaantal. De Lucas stichting heeft ook een IGVO aanvraag 
gedaan. Zij willen een internationale school op het terrein van de TU Delft vestigen.  
 
Het CvB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de staking en komt binnenkort met een 
standpunt.  
 
Verder vraagt Arno Peters of het functioneren van het CvB nog aan de orde is geweest tijdens 
het overleg tussen GMR en RvT. Joris Backer geeft aan dat dit niet expliciet aan de orde is 
geweest, maar tijdens het bespreken van de agendapunten zijn er geen punten van kritiek 
gehoord. Zowel de GMR als de RvT geven aan tevreden te zijn over de samenwerking met het 
CvB.     
 
Arno Peters dankt allen en sluit dit onderdeel om 11.00 uur. 


