NOTULEN REGIONAAL BESTURENOVERLEG ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

17 mei 2017

25 november 2015
Aanwezig:

P. Platt (voorzitter), A. Baerveldt, Ben Cüsters, J. Gooijers, I. Kallenbach,
N. Minnes, S. Nieuwland, I. Out, R. Prast, C. Quadekker, J. Reckman, L. Rurup,
M. Snoek, W. Straathof, A. Strijker, T. Vaes, J. van Veen, J. Vermeer, E. Visbeen,
Y. Walvisch, J. de Wit, W. Zwanenburg en J. Groenheide (notulist)

Afwezig m.b.:

M. Elkerbout, M. Kemper, P. Velseboer en Z. Kwint

0. Voorzitterschap RBO door Paul Platt
Ben Cüsters neemt het woord en meldt het volgende. Formeel is afgesproken dat Paul Platt het
voorzitterschap van het RBO van 1 november 2015 tot 1 januari 2017 zou vervullen. In de
Agendacommissie is voorgesteld om deze samenwerking te continueren. Namens de
Agendacommissie heeft Ben Cüsters met Paul Platt gesproken. In dit gesprek gaf Paul Platt aan dat
hij bereid is om dit voorzitterschap voor te zetten. Aan de leden van het RBO wordt gevraagd of zij
akkoord gaan met de voorzetting van het voorzitterschap door Paul Platt voor onbepaalde tijd. Het
RBO gaat hier unaniem mee akkoord.
1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Vaststelling van de agenda
Op verzoek van Johan Vermeer wordt de notitie met betrekking tot het verbreden van de monitor
t/m MBO toegevoegd aan de agenda. Deze notitie wordt na agendapunt 10 besproken.
De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld.
2.
•
•
•

Mededelingen
Afwezig met bericht zijn Marten Elkenbout, Peter Velseboer (vervanger Ronald de Groot) en
Zoë Kwint. Vanuit het Felisenum vertegenwoordigt Irma Kallenbach de OSZG.
Lucas Rurup meldt dat hij per 1 juli a.s. is aangesteld als directeur van het Domein Onderwijs
en Innovatie bij Hogeschool InHolland. De voorzitter feliciteert Lucas met zijn benoeming,
wenst hem veel succes en bedankt hem voor zijn inbreng in dit verband.
Yvonne Walvisch meldt dat zij, in overleg met Wilbert Zwanenburg, heeft besloten om de
stand van zaken aansluiting VO- Nova en Hogeschool, zoals vermeld bij punt 8, door te
schuiven naar de volgende vergadering.

3. Goedkeuring van de notulen van het RBO van 23 november 2016
Tekstueel en naar aanleiding van:
•
Pag. 1, punt 2, 3e alinea, een na laatste regel: ‘minder kosten maken’ vervangen door ‘geen
reclame zouden maken’.
•
Pag. 3, punt 4, Overstapservice: vanuit het RBO wordt opgemerkt dat een aantal basisscholen
nog niet klaar is om hun gegevens bij OSO aan te leveren. John van Veen neemt deze
opmerking mee naar de evaluatie van de Overstapservice. Op grond van de evaluatie wordt
een nieuwe actie ondernomen.
•
Pag. 4, punt 4, heroverwegingsprocedure: gevraagd wordt naar het verloop van deze
procedure. Truus Vaes antwoordt dat hier nog geen zicht op is. De procedure is rond 1 juni
afgerond. Daarna komt de commissie bij elkaar om te bespreken welke leerlingen nog niet
geplekt zijn. Truus Vaes vraagt aan de leden van het RBO de schooldirecteuren nogmaals op
deze procedure te wijzen en te vragen om deze te handhaven.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden met inachtneming van de
aanpassing goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
De actiepunten staan op de agenda vermeld of zijn afgehandeld.
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4. Opbrengst Studiemiddag ‘Overgang PO-VO’
Toegelicht door John van Veen en Truus Vaes. De studiemiddag is in de werkgroep PO/VO
geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de studiemiddag geslaagd was. Er was een hoge opkomst.
De betrokkenheid in het veld is groot om de overgang goed te laten verlopen en de studiemiddag
heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. De opbrengst van de studiemiddag wordt mondeling
toegelicht:
1. Het kwaliteitsaspect van het advies: de advisering van de RBO-scholen is goed te noemen. Het
resultaat bevindt zich aan de bovenkant in vergelijk met het landelijk gemiddelde. Het
kwaliteitsaspect van het advies wordt nog niet door alle leerkrachten gedragen en ingezet. Daar
moet binnen de basisscholen verandering in komen.
2. Kansenongelijkheid: er is gesproken over de diverse dakplanklassen, loting op het laagste
niveau en het toenemend aantal MDO’s. Er is behoefte aan een duidelijke omschrijving van de
diverse dakpanklassen. Aan de Brugboekcommissie is gevraagd om dit punt verder uit te
werken en op te nemen in het Brugboek.
3. Warme overdracht: er is de wens om centraal over te dragen.
In de komende tijd gaat de werkgroep PO/VO de actiepunten verder uitwerken. De uitkomst leidt
tot een voorstel dat voor het volgende plenaire RBO wordt geagendeerd.
Vanuit het RBO wordt gevraagd waar structurele wijzigingen in het beleid worden besproken. Er
wordt afgesproken dat thema’s die betrekking hebben op beleidsmatige zaken en meerdere
partijen aangaan in de plenaire RBO worden besproken. Onderwerpen met betrekking tot
dubbeladviezen, dakpanklassen bespreken de VO-besturen in een aparte bijeenkomst. Het is van
belang om dit overleg voor de verspreiding van het Brugboek te laten plaatsvinden.
5.
•

•

•

Stand van zaken:
Stuurgroep V.I.O.S.: Albert Strijker meldt dat hij met Josje Mans, de contactpersoon vanuit
de gemeente Haarlem, heeft gesproken op welke wijze er aan deze stuurgroep een vervolg
kan worden gegeven. Josje Mans onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de aangesloten
partijen weer bij elkaar te brengen. Vervolgens wordt er gestart met het herijken van het
huidige convenant. Het oorspronkelijke convenant dateert uit 2007. Het PO was hier niet bij
betrokken. Vervolgstappen: op basis van de uitkomst van het onderzoek van Josje Mans vindt
de terugkoppeling plaats in de volgende plenaire RBO. In de tussentijd wordt aan de VObesturen gevraagd om het oorspronkelijke convenant door te nemen en eventuele wijzigingen
of aanpassingen te melden aan Josje Mans.
Opmerkingen vanuit RBO:
• Het Nova en Inholland geven aan dat zij ook willen aansluiten evenals het PO.
• Gevraagd wordt naar de oorzaak dat het VIOS niet meer leefde bij de diverse partijen.
Albert Strijker antwoordt dat de betrokken partijen het VIOS wel waardeerden maar niet
het systeem van vergaderen. Als het VIOS een vervolg krijgt, is het voorstel om niet meer
in een stuurgroep bijeen te komen, maar het meer te zoeken in het verbinden van de
partijen. Een keer per jaar wordt er in de plenaire RBO gerapporteerd. Ook is het de
bedoeling om het draagvlak te vergroten door andere activiteiten, zoals radicalisering en
gijzeling, erbij te betrekken. In de volgende plenaire RBO wordt de voortgang besproken.
Regionaal strategisch huisvestingsplan VO: de rapporten zijn naar de gemeenten en
schoolbesturen gestuurd. Hierop komen tot nu toe weinig reacties binnen. De gemeenten
kunnen van deze gegevens gebruik maken voor hun huisvestingsplan. Verder ligt er geen
opdracht om deze gegevens te formaliseren in een regionaal plan. Merijn Snoek geeft aan dat
het wel goed zou zijn als de gemeenten op basis van deze cijfers de regionale huisvesting met
elkaar zouden afstemmen. Hoe zij daar in de toekomst mee om willen gaan en wel of geen
gezamenlijk huisvestingsplan. Irene Out geeft aan dat volgende week het ambtelijk regionaal
overleg over het huisvestingsplan plaatsvindt. De voorzitter concludeert dat het RBO het
advies van de ambtelijk werkgroep afwacht en vraagt aan Irene om de voortgang in het RBO
terug te koppelen.
Internationale School:
Ben Cüsters meldt dat de voorbereidingen in volle gang zijn. De belangstelling is groot en
overtreft de verwachtingen. Er wordt gestart met het primair onderwijs; vier klassen. De
werving van het personeel is ook gestart. Op 19 april jl. hebben de gemeente Haarlem, IRIS
en Salomo het convenant ondertekend. Op 13 april jl. hebben Merijn Snoek en Ben Cüsters
met de commissie Samenleving gesproken. Er is vanuit alle raadsleden brede steun. Inmiddels
wordt de tijdelijke locatie aan de Schreveliusstraat (achterzijde voormalige Volksuniversiteit)
voor de start in september in gereedheid gebracht. Met betrekking tot de achtergrond van de
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•

•
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ouders, zijn er drie doelgroepen: 1. Nederlandse gezinnen die een aantal jaren in het
buitenland hebben gewerkt, waarvan de kinderen daar op school hebben gezeten. 2. Mensen
die uitgezonden worden naar het buitenland. 3. Buitenlandse expats (buitenlandse gezinnen)
van allerlei afkomsten. Gezien de interesse wordt er mogelijk binnen een half jaar met het
voortgezet onderwijs gestart.
Internationale Taalklas (ITK): Het aantal leerlingen loopt al tegen de 200 aan en begint
gevolgen te krijgen voor de doorstroom naar de regulier basisscholen. Inmiddels blijkt ook in
de hogere groepen dat de opvang niet altijd soepel verloopt en er opnieuw of zelfs verdere
achterstand dreigt te ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door de groei van het aantal
doorstromende leerlingen, maar ook met de veranderende herkomst van de leerlingen (de
laatste jaren meer kinderen uit Syrië, met meer achterstand). De stuurgroep heeft besloten
om een plan te ontwikkeling voor een meerjaren aanpak. Dit plan wordt in de komende tijd
samen met het samenwerkingsverband PO verder uitgewerkt. Vanuit het RBO wordt
opgemerkt dat het VO ook in toenemende mate te maken krijgt met deze kinderen. Gevraagd
wordt of het mogelijk is om ook voor het VO een vorm van ondersteuning af te spreken. Ben
Cüsters antwoordt dat hij deze suggestie meeneemt naar de stuurgroep. Voor de kleutergroep
is nog geen specifieke aandacht, maar wordt wel meegenomen in dit plan.
Internationale Schakelklas (ISK): Irene Out licht de notitie kort toe. Aan het RBO wordt
gevraagd om in te stemmen met het vormgeven van de werkgroep ISK, die in het kader van
de gezamenlijke aanpak namens het RBO het ISK adviseert en het RBO periodiek hierover te
rapporteren.
Yvonne Walvisch meldt dat er al een bovenregionale werkgroep werkzaam is en stelt voor om
bij deze werkgroep aan te sluiten. Albert Strijker geeft aan dat de doorstroming naar het VO
te wensen overlaat. De bovenregionale werkgroep is gericht op vsv-ers. De werkgroep van het
ISK is gericht op de doorstroming naar een hoger niveau. Hierop aansluitend meldt Irene Out
dat deze werkgroep een duidelijk andere invalshoek heeft en bedoeld is om de ISK Z-K op een
aantal praktische punten te adviseren, onder andere uitstroom VO. De voorzitter sluit de
discussie en vraagt aan het RBO of zij ermee akkoord gaat dat er een ISK functionele
werkgroep wordt georganiseerd. Deze werkgroep stemt af met andere werkgroepen ter
voorkoming van dubbelingen/overlappingen. Het RBO stemt hiermee in.
Plaatsingsbeleid Haarlem: de beleidsnotitie ‘gezamenlijk beleid plaatsing in PO’ werd op 16
maart in het Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs Haarlem besproken. Vervolgens werd het
voorgenomen besluit genomen om het beleid te gaan invoeren conform de beleidsnotitie. De
beleidsnotitie ligt nu ter advisering voor aan de medezeggenschapsraden in Haarlem. Eind mei
hoopt men het definitieve besluit te kunnen nemen. Dit beleid is van toepassing op alle
kinderen geboren vanaf 1 januari 2015 en die in 2019 naar school gaan. In afwachting van de
uitkomst wordt er nu gewerkt aan de implementatie van het beleid, onder andere de te
ontwikkelen website. Het plaatsingsbeleid is met de PO-scholen in de regio en in het bijzonder
de gemeente Heemstede besproken. Tegelijkertijd zal de gemeente Haarlem de eventuele
gevolgen voor de randgemeenten monitoren en evalueren. Ook het bestaan van de scholen
die dicht tegen de grens van de gemeente Haarlem aanliggen, wordt in de evaluatie
meegenomen. Op 20 april jl. is dit onderwerp ook met de gemeenteraadscommissie
Samenleving besproken (door de wethouder en de bestuurders van Spaarnesant en Salomo).
Naast vragen was er brede steun voor de invoering van dit plan om de komende jaren met dit
beleid te gaan werken.
Vragen/opmerkingen vanuit het RBO:
Wat is de reden van de invoering van een centrale regeling? Ben Cüsters antwoordt dat ouders
hun kinderen heel vroegtijdig al bij bepaalde basisscholen inschrijven. Dit kan leiden tot
chaotische taferelen. Als bijkomstig effect zie je dat de meest assertieve, best opgeleide
ouders een plek voor hun kinderen vinden en vonden. De gemeente Haarlem en de POscholen vonden dat zij daar gezamenlijk iets aan moesten doen. Hierop aansluitend meldt
Merijn Snoek dat dit een onderwerp is dat veel leeft bij ouders. D’66 heeft ook de politieke
wens om kansengelijkheid te organiseren en wil iedereen op hetzelfde moment de kans geven
om in te schrijven. Merijn Snoek spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het
plaatsingsbeleid Haarlem tot stand is gekomen. Ben Cüsters benadrukt dat met dit systeem de
druk op de capaciteit niet wordt opgelost. Het positieve effect kan zijn dat het systeem je van
management informatie voorziet dat van belang kan zijn voor de strategische huisvesting en
het plan van capaciteitsuitbreiding.
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6. Voortgang werkgroepen
Aan de voorzitters van de werkgroepen is gevraagd om de formats te actualiseren en een mid term
review te maken, dat gebruikt kan worden als publieksversie te publiceren op de website van het
RBO. Deze formats zijn in de Agendacommissie besproken. De Agendacommissie heeft besloten
om deze formats ter goedkeuring aan het RBO voor te leggen. De formats worden besproken en uit
de reacties blijkt dat er toch nog een aantal wijzigingen in de formats moet worden aangebracht.
De voorzitter vraagt aan de trekkers van de werkgroepen om de formats aan te passen en daarna
naar het secretariaat van het RBO te sturen.
7. Afspraken overleg UBO november 2016
Truus Vaes licht de notitie kort toe.
Merijn Snoek vraagt waarom de scholen vasthouden aan het cijfer van 6,8. Truus Vaes antwoordt
dat het gemiddelde cijfer van 6,8 is gebaseerd op de landelijk vastgestelde wet- en regelgeving en
deze wordt gevolgd. Er is een aantal artikelen toegevoegd om de vraagstukken praktisch geregeld
te krijgen. Yvonne Walvisch merkt op dat VO-scholen zelf afwijken van deze 6,8. Cijfers geven ook
aan dat het afwijken in een aantal gevallen wel succesvol kan zijn. Als je jongeren gelijke kansen
wilt geven, moet je andere eisen stellen. Een jongere kan niet aan de cijfers voldoen, maar kan wel
de capaciteit hebben om de havo te doen. Er ontstaat een korte discussie waaruit de voorzitter
concludeert dat een meerderheid van de leden zich in deze afspraken kan vinden. Aan de leden
van het RBO wordt wel gevraagd om er met wijsheid mee om te gaan.
8. Stand van zaken aansluiting VO – Nova en Hogeschool
Wordt in de volgende plenaire RBO-vergadering besproken.
9. Financiën RBO Z-K
Verzoek tot opvolging Jos Reckman, penningmeester RBO:
Jos Reckman heeft aangegeven dat hij zijn positie als penningmeester aan iemand anders wil
overdragen. De voorzitter meldt dat er gezocht wordt naar een penningmeester op hoofdlijnen;
Rita Steijn van Salomo voert in principe de gehele financiële administratie uit. De voorzitter vraagt
aan de leden van het RBO om na te denken of iemand binnen hun organisatie deze functie zou
kunnen overnemen. Graag melden bij het secretariaat van het RBO.
Jaarrekening 2016 en concept begroting 2017
De facturen voor de bijdrage RBO en bijdrage Brugboek worden binnenkort verstuurd, zodat de
vordering die Salomo op het RBO heeft, kan worden opgeschoond. De voorzitter merkt op dat de
baten gelijk zijn aan de kosten. Deze vraag is bij Rita Steijn uitgezet. De begrote bedragen zijn
waarschijnlijk gelijk aan die van het voorafgaande jaar. De begroting van de Brugboekcommissie
moet nog in de begroting worden verwerkt. Voorgesteld wordt om de volgende posten aan te
passen:
1. De kosten secretariële ondersteuning verhogen met € 1.000,--.
2. De administratiekosten zouden wellicht verlaagd kunnen worden, maar de Agendacommissie
adviseert om deze kosten niet te wijzigen. Als de eenpitters meebetalen, kunnen deze kosten
zelfs iets lager uitvallen.
3. De jaarlijkse centrale loting: valt mogelijk lager uit dan begroot is (€ 3.025,-- in plaats van
€ 4.450,--).
Het RBO gaat akkoord met de jaarrekening 2016 en de begroting 2017, met in achtneming van de
aanpassingen.
10. Concept vergaderschema RBO Z-K schooljaar 2017-2018
De vergaderdatum 9 mei 2018 valt in de meivakantie en wordt gewijzigd naar 23 mei 2018. Het
vergaderschema wordt met in achtneming van deze aanpassing goedgekeurd en vastgesteld.
10b. De monitor Z-K en inzicht in de kansen en risico’s in het mbo
Johan Vermeer licht deze notitie kort toe en meldt dat hij graag van gedachten wil wisselen met de
andere besturen over het verbreden van de monitor tot en met MBO. Op deze manier hoopt men
meer inzicht te krijgen in de stroom leerlingen van PO naar PrO en VMBO en vervolgens naar MBO
(Entree, MBO 2 of hoger) en de uitval aldaar. Vervolgens wordt deze notitie in de regionale RMCwerkgroep in juni besproken en kan er mogelijk in de RBO-vergadering van november een besluit
worden genomen. Jos Reckman merkt op dat de kosten van Oberon vrij hoog zijn. Ben Cüsters
antwoordt dat de kosten voor deze monitor een onderdeel vormen van de onderhandelingen met
Oberon over het totaal. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.
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11. Rondvraag en sluiting
Wille Straathof meldt dat Hageveld ter ere van het 200-jarig bestaan van de school op
woensdagmiddag 5 juli a.s. vanaf 12.30 uur een miniconferentie over het puberbrein organiseert.
De leden van het RBO worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Inschrijven voor 1 juni a.s. De
uitnodiging voor de miniconferentie wordt uitgedeeld.
Er zijn verder geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.
De volgende RBO-vergadering is op woensdag 22 november 2017. Tijd: van 15.00 – 17.00 uur;
locatie: bestuurskantoor van Dunamare, Diakenhuisweg 1-21 in Haarlem
Vergaderdata plenaire RBO Z-K schooljaar 2017 - 2018:
- Woensdag 22 november 2017
- Woensdag 7 februari 2018
- Woensdag 23 mei 2018
12. Regionale Onderwijsmonitor: resultaten 2e monitor (van 16.45 – 17.30 uur):
Toegelicht door Eelco Aarsen van Oberon.
Vervolgstappen: de werkgroep Monitor bespreekt het concept rapport en dit zal leiden tot een
aantal uitwerkingspunten. Vervolgens worden de inhoudelijke resultaten tegen het licht gehouden
en dit zal weer leiden tot een vervolgopdracht.

Actiepuntenlijst RBO d.d. 17 mei 2017
Verg. datum

Acties

Wanneer
afgerond

Door wie

17.05.2017-01

Stuurgroep V.I.O.S.:
Bespreken onderzoek Josje Mans en vervolgstappen

Agendacie
en RBO nov

Strijker/Gooijers

17.05.2017-02

Regionaal Strategisch huisvestingsplan VO:
Voortgang en uitkomst ambtelijk regionaal overleg
terugkoppelen in RBO

november

Out

17.05.2017-03

Stand van zaken aansluiting VO- Nova en Hogeschool
agenderen voor plenaire RBO

November

Walvisch/Zwanenburg

17.05.2017-04

Heroverwegingsprocedure onder aandacht schooldirecteuren
brengen

Mei

Leden RBO

17.05.2017-05

Actiepunten (opbrengst) studiemiddag verder uitwerken in
voorstel. Agenderen voor plenaire RBO

November

Werkgroep PO/VO

17.05.2017-06

ITK:
Bespreken in stuurgroep ondersteuning in VO en opzetten
kleutergroepen

november

Werkgroep ITK

17.05.2017-07

Aanpassen formats werkgroepen

Voor 1 juli

Trekkers werkgroepen

17.05.2017-08

Opvolging Jos Reckman, penningmeester RBO. Kandidaten
melden bij secretariaat RBO

november

Leden RBO

17.05.2017-09

Jaarrekening 2016 en concept begroting 2017 aanpassen

Mei/juni

Reckman/Platt/Steijn

17.05.2017-10

Regionale Onderwijsmonitor: resultaten 2e monitor:
Bespreken van het concept rapport en formuleren van
vervolgopdracht

November

Werkgroep Monitor
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Besluitenlijst RBO d.d. 17 mei 2017
1.

De leden van het RBO gaan unaniem akkoord met de voortzetting van het voorzitterschap door Paul Platt voor
onbepaalde tijd.

2.

Het RBO gaat ermee akkoord dat er een ISK functionele werkgroep wordt georganiseerd. Deze werkgroep stemt
af met andere werkgroepen ter voorkoming van dubbelingen/overlappingen.

3.

Het RBO stemt in met de afspraken zoals gemaakt in het UBO overleg in november 2016.

4.

Het vergaderschema RBO Z-K schooljaar 2017-2018 wordt, met in achtneming van de aanpassing van de
vergaderdatum van 9 mei naar 23 mei 2018, goedgekeurd.
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