NOTULEN REGIONAAL BESTURENOVERLEG ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

14 mei 2014

Aanwezig:

L. Deurloo (voorzitter), Ben Cüsters, A. van Gessel, J. Gooijers,
R. de Groot, A. Maaten, J. Nieuwenburg, I. Out, E. Pieterse,
P. Platt, J. Reckman, W. Straathof, F. v.d. Vaart, T. Vaes, J. van Veen,
E. Visbeen, Y. Walvisch, W. Zwanenburg en J. Groenheide-Asin (notulist)

Afwezig m.b.:

A. Baerveldt, I. Jansen, J. Kits, Z. Kwint, P. Mol, J. Rath, M. Roest Crollius,
A. Strijker, H. van Tongeren en B. Wisker

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan de
heer Zwanenburg van Inholland, de heer Bierman van de Zelfstandige Gymnasia, die mevrouw
Kwint en de heer Kits vervangt, Ronald de Groot van St. Bavo en de heren Maaten en Van Gessel,
die de heer Strijker en Rath van Dunamare vervangen.
Vaststelling van de agenda
De notitie ‘Positie 16- en 17-jarigen zonder VO-school’ van mevrouw Walvisch, Vavo en Educatie
Nova College, is nagestuurd en staat niet op de agenda vermeld. De voorzitter stelt voor om deze
notitie aan agendapunt 9, voortgang kamer 4, toe te voegen om verder te bespreken. De
vergadering gaat hiermee akkoord. De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld.
2. Mededelingen
 Stand van zaken website RBO: in de Agendacommissie is afgesproken om deze website aan
de website van het Samenwerkingsverband VO te koppelen. Op de websites van het RBO en het
Samenwerkingsverband PO komt een link die verwijst naar de site van het SV VO.
 Afvaardiging in de kamers: nog niet alle besturen zijn in de kamers vertegenwoordigd. De
voorzitter vraagt aan deze besturen om alsnog voor vertegenwoordiging in de kamers zorg te
dragen. Mevrouw Vaes geeft aan dat zij namens IRIS ook de kamer 1, 2 en 3 zitting neemt. Het
overzicht wordt daarop aangepast.
 Verzendlijst besturen RBO Z-K: er zijn verder geen opmerkingen over de verzendlijst. De
heer Nieuwenburg merkt op hij namens Het Regionale Portefeuilleoverleg Zuid-Kennemerland
zitting neemt in het RBO. In Haarlem komt er ook een andere bestuurlijke samenstelling. Dit
betekent dat de heer Nieuwenburg na 8 jaar wethouderschap zijn werkzaamheden neerlegt. De
nieuwe wethouders worden volgende week dinsdag geïnstalleerd. De heer Snoek wordt zijn
opvolger en neemt ook zijn taak binnen dit overleg over. De heer Nieuwenburg bedankt met
name het DB van het RBO voor de goede en zeer productieve manier van samenwerken. Zijn
afscheid is medio juni. Het RBO ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De voorzitter bedankt
de heer Nieuwenburg voor al het werk dat hij in Haarlem en de regio heeft verzet. Zijn
ondersteuning vanuit zijn positie binnen de gemeente Haarlem is op een aantal punten
doorslaggevend geweest binnen het RBO.
 De heer Platt meldt dat op 5 juni a.s. de evaluatie van de loting plaatsvindt.
3. Goedkeuring van de notulen van 5 februari 2014
Tekstueel en naar aanleiding van:
 Pag. 1, punt 2, afvaardiging in de kamers, 3e bullet, 1e regel: ‘de loting van’ vervangen door ‘de
tweemaal uitgelote’.
 3e en 4e regel: 26 maart moet zijn 24 maart en 27 maart moet 25 maart zijn.
 5e bullet, 1e regel wijzigen in: ‘Het jaarlijkse gesprek dat de gemeente Haarlem voert over de
ontwikkeling van het onderwijs vindt plaats op 21 mei a.s.’
 2e regel: ‘Mevrouw Vaes t/m toelichting’ vervangen door: ‘Op 6 maart zijn mevrouw Vaes en de
heer Platt aanwezig bij de Commissie Samenleving voor het geven van een toelichting op de
loting’.
 Pag. 2, punt 4, 2e bullet, 3e gedachtestreepje: aan toevoegen: ‘Een eventuele bijdrage vanuit
het Samenwerkingsverband wordt ook nog onderzocht’.
De notulen worden met inachtneming van de wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
 01: website RBO: is al besproken.
 02: invullen afvaardigingsformulier: hiervoor wordt aandacht gevraagd, voor zover dit nog niet
is gebeurd.
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03: uitwerken bestuursopdracht Onderwijsmonitor: is geagendeerd.
04: bespreken convenant en ambitieniveau RBO: is geagendeerd.
05: vakantieregeling 2015/2016: wordt voor de vergadering november geagendeerd.
Afgesproken wordt om voor die tijd binnen het RBO al overleg hierover te plegen en met name
contact te leggen met de scholen in de Haarlemmermeer.
06: het ontwikkelen van casussen om tot protocoladvisering te komen. Is gebeurd.
07: Navragen of PO scholen de vaardigheidsscore meesturen bij aanmelding van een leerling.
Dit punt wordt in de werkgroep van kamer 4 besproken. Actiepunt blijft staan.

De besluitenlijst wordt ter kennisgeving aangenomen.
4. Verlenging Convenant per 1 januari 2015 t/m 31 december 2019
Het Convenant loopt per 1 januari 2015 af. De voorzitter vraagt aan de leden van het RBO of zij
het Convenant op dezelfde wijze willen verlengen of anders moet worden ingericht of afloopt en
eindigt. De Agendacommissie adviseert de leden van het RBO om het Convenant weer voor 4 jaar
te continueren, zij het dat er wel organisatorisch naar het convenant en naar het ambitieniveau,
zoals geformuleerd op pagina 3 van het Convenant, gekeken moet worden.
De voorzitter concludeert uit de reacties van de leden van het RBO dat zij akkoord gaan met het
voorstel van de Agendacommissie, maar dat het convenant nog wel aangescherpt of verbeterd
moet worden op de volgende punten.
 Hoe groot is de regio en is het mogelijk om ook Velsen in het nieuwe convenant te betrekken?
De voorzitter meldt dat de problemen tot aansluiting in het basisonderwijs liggen. Inmiddels zijn
er met het basisonderwijs wel goede contacten opgebouwd, maar deze contacten hebben nog
niet tot een regeling geleid. Mogelijk dat de kwaliteit van het RBO hen tot andere inzichten
brengt.
 Het aanscherpen of herformuleren van de ambitie van het RBO.
 Wat is de concrete doelstelling van het RBO en wie bewaakt de acties die daaruit voortvloeien?
 De zaken moeten beter gestroomlijnd worden. De effectiviteitslag in de ambitie moet meer naar
voren worden gebracht. Het voorstel is om de ambitie per kamer aan te geven.
 Een aantal punten is achterhaald of staat dubbel vermeld.
 De structuur, zoals nu geformuleerd, mag niet leiden tot extra overleggen. Het voorstel is om
de overleggen te koppelen aan het RBO of om deze verbinding te versterken.
 De beslissingsbevoegdheden moeten verduidelijkt worden.
De Agendacommissie zorgt ervoor dat er een nieuw convenant wordt geformuleerd, waarin de
aanvullingen en opmerkingen vanuit het RBO worden verwerkt. Het eerste concept wordt
rondgestuurd en geagendeerd voor de vergadering in november.
5. Voorzitterschap van Leo Deurloo
Per 31 december 2014 eindigt het contract van de heer Deurloo. De heer Deurloo heeft
aangegeven dat hij zijn contract niet wil verlengen. De Agendacommissie stelt voor om een
onafhankelijk voorzitter vanuit de eigen geledingen te benoemen. De profielschets voorzitter RBO
wordt besproken. Vanuit het RBO wordt opgemerkt dat de taakuren van de voorzitter, gezien de
ambitie van het RBO, te laag zijn ingeschat. Voorgesteld wordt om de taakuren te wijzigen in
‘tenminste 40 klokuren per jaar’. Hiermee gaat het RBO akkoord. De profielschets wordt vervolgens
met deze wijziging goedgekeurd. Met deze aangepaste profielschets kunnen de leden van het RBO
binnen hun eigen geleding gaan werven.
6. Voorstel Conferentie op 8 oktober a.s.
Het voorstel bevat één tekstuele wijziging, namelijk de werktitel voor het onderwerp. Deze
werktitel is ‘De relatie van gemeenten met het onderwijsveld’. De conferentie begint om 13.00 uur
en eindigt rond 17.00 – 18.00 uur met een aangeklede borrel met maaltijd. De conferentie vindt op
dezelfde wijze als vorig jaar plaats, echter de doelgroep is iets breder getrokken. De workshops
worden door de kamers georganiseerd en gehouden. De voorzitters van de PO- en VO-raad zijn als
gastspreker uitgenodigd om hun visie op het thema naar de toekomst te geven. Hierop is nog geen
bevestiging ontvangen.
Ter verduidelijking meldt de heer Platt dat hij in oktober 40 jaar ambtenaar in Haarlem is en pas op
1 november 2015 afscheid neemt.
Het RBO gaat akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt verder uitgewerkt.
7. Voortgang van kamer 1 en 2
Stand van zaken Regionale onderwijsmonitor ZK:
De heer Cüsters licht de voortgangsnotitie toe. Er is een werkgroep gevormd, die met dit
onderwerp aan de slag is gegaan. De 1e bijeenkomst was op 3 april jl. In de volgende bijeenkomst,

Concept notulen RBO d.d. 14 mei 2014

2

NOTULEN REGIONAAL BESTURENOVERLEG ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

14 mei 2014

op 22 mei a.s., wordt de stand van zaken met betrekking tot het beleid besproken. Het is idee is
om drie bureaus te benaderen, die op basis van het concept Plan van Eisen kunnen offreren. In de
vergadering van 26 november a.s. wordt het daaruit voorkomende voorstel ter besluitvorming aan
het RBO voorgelegd, waarna het project van start kan gaan. In de eerste bijeenkomst heeft de
werkgroep besloten om eerst te starten met het thema ‘Overgang PO naar VO’ en daarna te kijken
of een tweede thema haalbaar is. Daarbij wordt gedacht aan ‘inzicht in de verwachte instroom in
het VO’ en op welke wijze men deze instroom vroegtijdig zichtbaar kan maken. Dit thema wordt in
de bijeenkomst van 22 mei verder besproken. De heer Van Veen vraagt of het mogelijk is om het
proces te versnellen, zodat de gegevens eerder beschikbaar zijn. De voorzitters van kamer 1 en 2
nemen deze opmerking mee.
8. Voortgang kamer 3
Mevrouw Pieterse meldt dat het Samenwerkingsverband zich momenteel bezighoudt met de
bestuursopdracht, de aansluiting VO op MBO niveau 1. VO leerlingen, die geen diploma hebben,
hebben geen instroomrecht op niveau 2. Er is een werkgroep samengesteld, die een werkagenda
heeft opgesteld. Het idee van deze werkgroep is om al in het VO een entreetraject op te starten. In
de volgende vergadering wordt de stand van zaken weer besproken.
9. Voortgang kamer 4
 Toelichting technisch inhoudelijke route OSO en invloed loting op OSO:
In het vorige RBO is afgesproken dat alle schoolbesturen zich proberen te kwalificeren voor
OSO. Een aantal schoolbesturen is aangesloten en is gecertificeerd. Op een aantal scholen heeft
al een uitwisseling plaatsgehad. De vraag die nu openstaat is: wat willen wij uitwisselen? Er
volgt een korte discussie, waarna besloten wordt dat de werkgroep van kamer 4 opdracht krijgt
om een pilot te starten. Een klein aantal scholen wordt met elkaar verbonden voor de
uitwisseling van gegevens. Na deze pilotfase wordt gekeken of de pilot verder wordt uitgebreid.
Ter aanvulling merkt de heer Reckman op, dat op de OSO website de namen van de
gecertificeerde scholen vermeld worden. Verder meldt de heer Reckman dat Magister regelmatig
technische problemen heeft. Kamer 4 neemt deze opmerkingen mee.
 Resultaten Evaluatie Toelatingsprocedure:
De uitkomsten van de enquête Toelatingsprocedure RBO-ZK en de antwoorden op vraag 2 van
de enquête ‘Het advies van de basisschool is leidend’ worden kort besproken. Daarbij wordt
opgemerkt, dat de enquête door een beperkt aantal mensen is ingevuld en dus een indicatie
geeft. Er wordt afgesproken dat kamer 4 een notitie opstelt, waarin de termen van verbetering
worden geformuleerd. Dit document wordt via de ambassadeurs naar de scholen gestuurd.
 Beleid verhuisleerlingen in 2014-2015:
Dit beleid is in principe al goedgekeurd door de gezamenlijke VO-besturen. Het RBO gaat ook
akkoord met dit beleid.
 Positie 16- en 17-jarigen zonder VO-School:
Mevrouw Walvisch licht de notitie toe. Gezien de urgentie wordt het RBO verzocht akkoord te
gaan met het voorstel, zoals geformuleerd in de notitie en wordt aan het
Samenwerkingsverband gevraagd een adviesprocedure uit te werken samen met de VO-scholen
en de Leerplicht. Het RBO neemt het voorstel over met daarbij het verzoek om de regeling,
zoals geformuleerd in de notitie, in te korten. Aan mevrouw Dieleman wordt gevraagd om de
regeling verder uit te werken en te verspreiden onder de schoolbesturen.
10. Voorstel vergaderdata Agendacommissie en RBO Z-K
Het RBO gaat akkoord met dit voorstel.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Nieuwenburg bedankt de leden van het RBO nogmaals voor de prettige en goede
samenwerking.
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.
Het volgende RBO ZK vindt plaats op woensdag 26 november a.s. van 15.00 – 17.00 uur,
locatie bestuurskantoor van Dunamare, Diakenhuisweg 1-21 in Haarlem
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Actiepuntenlijst RBO d.d. 14 mei 2014
Acties
05.02.2014-03

Stand van zaken bestuursopdracht Onderwijsmonitor
bespreken in RBO november

05.02.2014-05

Advies t.a.v. de vakantieregeling 2015/2016:
Agenderen voor RBO november
Intern overleg binnen RBO en contact leggen met HLM

Wanneer
afgerond
loopt

Door wie
Kamer 1 en 2

November
Sept/okt

Agendacie

05.02.2014-07

Navragen of PO scholen de vaardigheidsscore meesturen bij
aanmelding van een leerling

loopt

Kamer 4

14.05.2014-01

Het formuleren van een nieuw convenant aan de hand van
de op- en aanmerkingen vanuit het RBO.
De concept versie mailen naar de leden en agenderen voor
volgende RBO.

Sept/okt

Agendacie

Okt/nov

Secretariaat

14.05.2014-02

Stand van zaken bestuursopdracht ‘aansluiting VO op MBO
niveau 1’

Loopt

Kamer 3

14.05.2014-03

Opstarten pilot (OSO): een klein aantal scholen wordt met
elkaar verbonden voor de uitwisseling van gegevens. Na
evaluatie wordt gekeken of deze pilotfase verder wordt
uitgebreid.

Nov

Kamer 4

14.05.2014-04

Resultaten Evaluatie Toelatingsprocedure: opstellen van een
notitie, waarin de termen van verbetering worden
geformuleerd. Dit document wordt via de ambassadeurs
naar de scholen gestuurd.

z.s.m.

Kamer 4

14.05.2014-05

De regeling, zoals geformuleerd in de notitie ‘Positie 16- en
17-jarigen zonder VO-School’ inkorten en verspreiden onder
schoolbesturen

z.s.m.

Walvisch/
N. Dieleman (SV)

Besluitenlijst RBO d.d. 14 mei 2014
01

De notulen van 5 februari 2014 worden, met inachtneming van de wijzigingen, goedgekeurd en
vastgesteld.

02

Het RBO besluit om het Convenant weer voor 4 jaar te verlengen. Op basis van de op- en
aanmerkingen vanuit het RBO wordt er een nieuw convenant opgesteld.

03

Het RBO gaat akkoord met de profielschets voorzitter RBO.

04

Het RBO gaat akkoord met het voorstel van de Conferentie, zoals geformuleerd door de heer Platt.

05

Het RBO gaat akkoord met de pilot (OSO), waarbinnen een klein aantal scholen met elkaar wordt
verbonden voor de uitwisseling van gegevens.
Het RBO gaat akkoord met het Beleid verhuisleerlingen in 2014-2015.

06

Het RBO gaat akkoord met het voorstel zoals geformuleerd in de notitie ‘Positie 16- en 17-jarigen
zonder VO-School’.

07

Het RBO gaat akkoord met het voorstel vergaderdata Agendacommissie en RBO Z-K 2014-2015.
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