
 
 
 
 
BIJEENKOMST GMR-CvB-RvT   VO HAAGLANDEN 
zaterdag 18 januari 2020 van 9.00 tot uiterlijk 12.30 uur 
Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag 
 
 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA 
 
Evaluatie GMR-RvT-CvB 
In 2017 is de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in werking getreden. In deze wet 
is bepaald dat de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad minimaal twee keer per jaar 
overlegt met de toezichthouder (de Raad van toezicht). Bij VO Haaglanden hebben we ervoor 
gekozen deze twee momenten te spreiden over het schooljaar: de laatste GMR-vergadering van een 
schooljaar en de jaarlijkse januari-bijeenkomst op een zaterdag meteen na de kerstvakantie. 
Tussen de voorzitters van de GMR en RvT is er overleg geweest over de zaken die in het eerste deel 
van het zaterdagprogramma aan de orde komen. In ieder geval zal daar ook gesproken worden over 
de relatie GMR en CvB. Wordt de GMR voldoende geïnformeerd en betrokken bij bovenschoolse 
onderwerpen? Is die informatievoorziening adequaat? Is er voldoende ruimte voor de GMR ook een 
eigen inbreng te hebben? Enzovoorts. 
   
Functieprofiel nieuw lid RvT 
Met het vertrek van Ageeth van de Heuvel uit de Raad van toezicht is er een vacature ontstaan in de 
Raad van toezicht. Door de Raad van toezicht is een functieprofiel opgesteld om in de ontstane 
vacature te voorzien. De wet “Versterking bestuursrecht” geeft in artikel 24d aan dat benoemingen 
in de functies van het bestuur en het interne toezicht geschieden op basis van vooraf openbaar 
gemaakte profielen. Ten aanzien van deze functieprofielen heeft de GMR adviesrecht. (artikel 15 van 
het Reglement voor de GMR-SVOH). Ter vergadering legt de Raad van toezicht het functieprofiel voor 
ter bespreking en ter advisering. 
 
Het Onderwijspact 
Zoals bekend zal zijn wordt in het schooljaar 2019-2020 een nieuw Strategisch Beleidsplan (SBP) 
opgesteld voor de jaren 2021-2025. In het traject naar dit nieuwe SBP worden medewerkers, ouders, 
leerlingen, GMR, R&D en RvT betrokken. Ter voorbereiding worden een aantal activiteiten 
georganiseerd zoals toekomstcafe’s voor ouders, medewerkers en R&D, een toekomsttop, een 
digitale enquête en een transitieatelier. Uiteindelijk komen we dan in mei tot een nieuw SBP met 
daarin opgenomen beleidsambities voor de periode 2021-2025 
In de maanden december 2019-april 2020 denken we dus na over de toekomst van ons onderwijs op 
de kortere en langere termijn. Maar we zijn niet de enige die over die toekomst nadenken.  
Op dit moment spreken een aantal onderwijsorganisaties (waaronder de VO Raad) en andere  
maatschappelijke organisaties over een agenda voor nog beter onderwijs. Men probeert in januari 
met een gezamenlijk plan (een “Onderwijs-, Ontwikkel- en Innovatie Pact”) naar buiten te treden. 
Hoe dat plan er precies uit komt te zien, is op dit moment nog niet duidelijk. 
Zoals reeds aangegeven is de VO Raad ten zeerste betrokken bij het tot stand komen van het “Pact”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitnodiging voor de bijeenkomst die je reeds eerder hebt ontvangen waren twee stukken 
(‘Talenten en kansen’ en ‘Onderwijs in Utopia’) bijgevoegd. Dat zijn stukken die door bestuurders uit 
de VO Raad zijn ingebracht bij de besprekingen over het Pact. Beide notities zijn ook besproken 
tijdens een ALV van de VO Raad zonder dat daar meteen vergaande conclusies uit getrokken werden. 
Dus voor alle duidelijkheid: het betreft dus niet door de VO Raad geaccordeerde stukken. 
 
In het kader van ons nieuw op te stellen Strategische Beleidsplan voor de periode 2021-2025 is het 
natuurlijk interessant en van belang kennis te nemen van de opvattingen die onderwijs- en 
maatschappelijke organisaties hebben met betrekking tot het onderwijs en hoe dit in de voor ons 
liggende jaren nog beter te maken. Paul Rosenmoller, voorzitter van de VO Raad is bereid gevonden 
met ons de horizon te verkennen. 
 
 
 
  
HET PROGRAMMA 
 
08.30 uur  INLOOP 
 
09.00 – 10.00 uur GESPREK GMR - RAAD VAN TOEZICHT 
  
10.00 – 10.30 uur EVALUATIE GMR - RAAD VAN TOEZICHT - COLLEGE VAN BESTUUR 

Onder andere terugkoppeling van het gesprek tussen GMR en RvT naar het 
College van bestuur. 

 
10.30 – 11.00 uur FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT 
 
11.00 – 11.15 uur PAUZE 
 
11.15 – 12.15 uur HET ONDERWIJSPACT 
   Inleiding door Paul Rosenmoller, voorzitter VO Raad. 
 
12.15 uur  AFSLUITING 

 
 
 
 
  


