NOTULEN PLENAIRE BIJEENKOMST RBO Z-K

13 februari 2019
25 november 2015

Aanwezig:

P. Platt (voorzitter), M. Albers, M.Z. Bhoelan, H. Bierman, J. Botter, Ben Cüsters, M. Elkerbout,
E. van Gelder, J. Gooijers, I. Jansen, H. Lelieveld, H. v.d. Meer, S. Nieuwland, I. Out,
C. Quadekker, J. Reckman, P. Stam, S. Struijf, T. Vaes, P. Velseboer J. Vermeer, E. Visbeen,
Y. Walvisch en J. Groenheide (notulist)

Afwezig m.b.:

R. Prast, W. Straathof, A. Strijker, J. van Veen en W. Zwanenburg

1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Een speciaal welkom aan Kees van der
Velden, regioadviseur van Voion. Hij is in de vergadering aanwezig voor het geven van een presentatie met
betrekking tot het onderwerp personeelstekort. Er is een bericht van verhindering van Remco Prast, Wille
Straathof, Albert Strijker, John van Veen en Wilbert Zwanenburg.
Vaststellen van de agenda:
De rondvraag wordt na agendapunt 5 behandeld. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.
2. Mededelingen:
Vakantieregeling schooljaar 2019-2020: Ben Cüsters meldt het volgende. De vakantieregeling 2019-2020 is bij
een aantal van de schoolbesturen niet goed bevallen. Albert Strijker heeft gemeld dat de Dunamarescholen (in
verband met het centraal examen) gaan afwijken. Vanuit Stopoz is ook gemeld dat hun aangesloten scholen
voornemens zijn om af te wijken van het besluit en het advies van OC&W op te volgen. Naar aanleiding hiervan is
besloten om dit punt bij Onderwijsinspectie neer te leggen met de vraag of de vastgestelde regeling toelaatbaar
is. De uitspraak hierop is nog niet ontvangen. Het voorstel is om, als de uitspraak erop neerkomt dat de regeling
toelaatbaar is, het te laten bij de regeling zoals die binnen het RBO is overeengekomen. Zo niet, ertoe overgaan
om het PO-advies van OCW te volgen. Dit betekent: de vastgestelde week meivakantie (25 april t/m 3 mei) plus
aansluitend de mogelijkheid om te verlengen met een week en dus een verschil met het VO.
Verder zijn er geen mededelingen.
3. Goedkeuring notulen van plenaire bijeenkomst RBO op 21 november 2018
Tekstueel en naar aanleiding van:
• In de vorige vergadering is afgesproken om ook de gemeente Haarlemmermeer uit te nodigen voor de RBOvergadering. De voorzitter heeft contact gehad met de gemeente Haarlemmermeer en gevraagd of zij zowel
ambtelijk als bestuurlijk bij dit overleg willen aansluiten. De intentie is daar wel toe uitgesproken alleen is het
hen nog niet gelukt om al bij deze vergadering aanwezig te zijn. De voorzitter houdt daarover contact met hen.
• Het voorstel van de werkgroep ‘versterking Nederlandse taal’ met betrekking tot het organiseren van een
studiemiddag met als onderwerp 'het Nederlandse taalonderwijs in de 21ste eeuw’ is in de Agendacommissie
besproken. Het voorstel is door de Agendacommissie afgewezen. Yvonne Walvisch meldt dat de werkgroep
een aangepast voorstel in de RBO-vergadering van 22 mei a.s. inbrengt.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
4. Diverse RBO-zaken:
a. Voortgang ontwikkeling academisch onderwijs in Haarlem:
Jur Botter meldt dat de commissie de stukken met betrekking tot dit onderwerp uitvoerig met InHolland heeft
besproken. Het is de bedoeling om te starten met een hbo-opleiding en daarna een academische opleiding.
Aan de randvoorwaarden wordt nu de laatste hand gelegd, waarna het hele pakket aan documenten in de
Raadscommissie van 7 maart a.s. wordt ingebracht. Voor verdere informatie verwijst Jur Botter naar de link
die naar de schoolbesturen wordt gemaild.
b. Offerte Oberon - Regiomonitor 5e meting: de offerte is al door Ben Cüsters ondertekend. Er is een aantal
wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar: 1. De investeringskosten zijn teruggebracht van € 22.000,-- naar
€ 15.000,--; 2. Men is gestopt met het monitoren van de MDO-overdracht; 3. Er zijn gesprekken gevoerd over
een verdere besparing van kosten: a. de scholen kunnen bij onder andere het CBS ook data opvragen; b. dit
is de 5e monitor die wordt uitgevoerd; c. er is nu een zekere routine en d. er wordt van een vast format gebruik
gemaakt. Door deze besparing is er wat ruimte gemaakt voor een casuïstiek onderzoek van
gewichtenleerlingen. Dit onderzoek wordt door de scholen zelf uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn zes POscholen van drie verschillende besturen en VO-scholen, waarnaar de leerlingen zijn uitgestroomd, betrokken.
c. Het jaarverslag 2017-2018 en de begroting 2018-2019 ITK: is geaccordeerd door de gemandateerde
Agendacommissie. Het RBO complimenteert Marieke Postma met het uitstekende verslag.
d. Studiemiddag ‘Kansen(on)gelijkheid op woensdag 17 april a.s. van 13.00 – 17.00 uur. Locatie: Haarlem
College. Truus Vaes geeft een korte toelichting. De ‘save the date’ is op 18 september 2018 naar de leden
van het RBO verstuurd. Op 18 maart a.s. bespreekt de werkgroep PO-VO de definitieve invulling van het
programma. De workshopleiders en inleiders zijn al vastgelegd. Het programma is gevarieerd en biedt

1
Notulen plenaire bijeenkomst RBO d.d. 13 februari 2019 – vastgesteld

NOTULEN PLENAIRE BIJEENKOMST RBO Z-K

13 februari 2019
25 november 2015

interessante onderwerpen voor zowel leidinggevende als uitvoerende medewerkers. De uitnodiging wordt in
de week van 18 maart naar de leden van het RBO verstuurd met het verzoek om de uitnodiging verder in de
eigen organisatie te verspreiden.
e. Verslag startbijeenkomst Tienercollege op 13 december 2018: de bijeenkomst was goed bezocht en de
reacties waren enthousiast. Geconstateerd is dat er nog vragen zijn die moeten worden opgelost. Binnen het
voorzieningengesprek is afgesproken om een vervolg te geven aan deze bijeenkomst.
5. Vernieuwen convenant RBO Z-K 2019-2023
Stand van zaken vijf thema’s RBO Z-K:
In de vorige plenaire bijeenkomst van het RBO is besloten om in elke bijeenkomst, na het algemene deel, één
van deze vijf thema’s centraal te stellen. Vandaag is dat het thema personeelstekort/lerarentekort. De
Agendacommissie heeft besloten dat in de plenaire bijeenkomst van 22 mei a.s. het thema Internationalisering
onderwijs wordt besproken. Aan de trekker van dit thema wordt gevraagd om het thema verder uit te werken ten
behoeve van een presentatie en verdere discussie in deze plenaire RBO-bijeenkomst.
Vragen/opmerkingen met betrekking tot de uitgewerkte formats van thema’s:
• Internationalisering onderwijs:
• Pag. 2, punt 3: ‘uitgroeien tot een volwaardige school’. Vanuit het RBO wordt opgemerkt dat je daarvoor wel
een bepaalde populatie nodig hebt. Truus antwoordt dat deze inschatting al is gemaakt; er is genoeg
aanwas. Daarnaast is de ambitie aanwezig om een volwaardige school neer te zetten; daarvoor is het
commitment al afgegeven. Daarbij is het wel belangrijk dat je met elkaar over de ontwikkeling, die de school
doormaakt, blijft communiceren. Ook moet deze ontwikkeling volgens de route van het RPO lopen. Met het
RPO is al besproken welke zaken nog in gang moeten worden gezet.
• Jur Botter vraagt om de aantallen leerlingen die tussen haakjes vermeld staan, te verwijderen, omdat de
groeivariant nog nader moet worden besproken. Truus gaat hiermee akkoord.
• Yvonne meldt dat het Nova ook graag bij dit thema wil aansluiten. De namen van deze personen meldt zij bij
de voorzitter of Jolande.
• Jur Botter merkt op dat het organiseren van een conferentie niet als optie wordt vermeld. Deze optie wordt
meegenomen.
Truus zorgt ervoor dat het format wordt aangepast.
• Veiligheid:
John Gooijers heeft gisteren overleg gehad met Josje Mans en Silvana van Doorne van de gemeente
Haarlem. Er is afgesproken dat Josje Mans en Silvana van Doorne het format verder aanvullen en dat
Stichting School & Veiligheid wordt benaderd om te komen tot een gezamenlijke ambitie en het opstellen van
een plan van aanpak om uiteindelijk te komen tot een nieuwe vorm van convenant. Verder wordt gekeken wie
Albert Strijker in deze werkgroep kan vervangen. Conclusie: de bouwstenen om tot een gezamenlijk
convenant te komen, liggen er; zij moeten alleen nog verbonden worden.
• Kansen(on)gelijkheid:
• Gevraagd wordt om het begrip ‘homogene school’ te definiëren. Marten legt uit dat de ‘homogene school’
betrekking heeft op de samenstelling van de populatie op een school.
• Yvonne geeft aan dat het Nova ook bij dit onderwerp wil aansluiten.
Overzicht vijf thema’s RBO met trekkers en leden:
Het gewijzigde overzicht van de vijf thema en deelnemers wordt uitgedeeld. Er is een oproep uitgegaan om de
verschillende thema’s te voorzien van trekkers en leden. De invulling hiervan is niet altijd gelukt.
De voorzitter meldt dat de trekker de werkzaamheden binnen het thema (werkgroep) coördineert, ervoor zorgt dat
het thema onder de aandacht komt, kijkt wie binnen de werkgroep welke rol kan gaan vervullen en ervoor zorgt
dat het thema op en ander niveau voor de regio op de plenaire RBO-bijeenkomst terugkomt.
•

Internationalisering Onderwijs: Truus Vaes (trekker), Irene Jansen en Karin Dol-Mul (Stopoz), Henk
Lelieveld en Irene Out (gemeente Haarlem), Martine Krijnen (Sancta Maria) en Ben Cüsters (Salomo).

•

Kansen(on)gelijkheid: Marten Elkerbout (trekker), Irene Out (gemeente Haarlem), werkgroep PO/VO en ??
(Nova College).

•

Personeelstekort: Sebastiaan Nieuwland (trekker), Peter Stam (Hageveld), Edith van Gelder (gemeente
Haarlem) en ?? (Nova College).

•

Verbinding onderwijs en jeugdhulp: Johan Vermeer en Maroes Albers (trekkers), Marlies Harlaar (KBOSchoten), Hanneke van der Meer en Lilian de Graauw (gemeente Haarlem) en Wille Straathof (Hageveld).

•

Veiligheid: John Gooyers (trekker), Johan Vermeer (SWV VO), Josje Mans en Silvana van Doorne
(gemeente Haarlem).
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Procedure om te komen tot vaststelling van nieuw convenant voor periode 2019-2023
De nieuwe convenantsperiode van 4 jaar is al op 1 januari jl. ingegaan. De juridische constructie moet nog
worden vastgesteld. In de Agendacommissie is besloten om een kleine werkgroep samen te stellen, die als taak
heeft het opstellen van een concept convenant. Deze kleine werkgroep bestaat uit Marten Elkerbout, Albert
Strijker, Irene Out en Paul Platt. De voorzitter vraagt of iemand vanuit het VO zich beschikbaar wil stellen om de
plaats van Albert in te nemen. Deze persoon kan zich bij hem melden. Het is de bedoeling dat deze kleine
werkgroep nog in maart bij elkaar komt.
6. Thema Personeelstekort:
• Kees van der Velden, regioadviseur Voion (VO in Ontwikkeling) geeft PowerPoint presentatie waarin hij de
landelijke en regionale cijfers rond het personeelstekort in het VO kort toelicht.
Vragen:
• Hoe wordt de regionale samenwerking gedefinieerd? Kees geeft aan dat de regio dit zelf mag bepalen,
maar deze regio moet wel geografisch zijn aangesloten. Hij adviseert het RBO om te kiezen voor de regio
Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer.
• Zijn er initiatieven bekend waarin bijvoorbeeld gemeente, kinderopvang en onderwijs samen optrekken?
Kees antwoordt dat er in het land heel veel plekken zijn waar diverse organisatie samen aan tafel zitten en
samen schrijven om een plan in te dienen.
• Zijn er oplossingen in het land die onderscheidend zijn? Kees geeft aan dat binnen de integrale kindcentra
medewerkers worden aangeboden/worden doorgeschoven voor functies van onderwijsassistent of
leerkrachten. Rijnland heeft meer combinatiefuncties gemaakt. Mensen werken een aantal uren in het PO
en een aantal uren in het VO.
• Gevraagd wordt of een uitsplitsing per VO-bestuur mogelijk is. Kees van der Velden vraagt dit na.
•

Korte toelichting door Marten Elkerbout en Ben Cüsters m.b.t. de aanpak in het PO (RTC en de
subsidieaanvraag)
Een aantal jaren geleden hebben 9 besturen in Zuid-Kennemerland het initiatief genomen om het Regionaal
Transfer Centrum De Beurs (Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer) op te richten. De aanleiding was in
eerste instantie, de wet Werk & Zekerheid en de verhouding krimp-groei. Het RTC was gericht op het
afvaardigen, mobiliseren en vervangen. In het licht van het lerarentekort heeft men deze constructie
losgelaten en is er voor een netwerkorganisatie gekozen waarbinnen commissies een viertal thema’s
uitwerken: 1. Opleiden en nascholing; 2. Gesprekken over arbeidsvoorwaarden; 3. Het werven van
doelgroepen; 4. Anders organiseren: nadenken op welke terreinen een invalshoek mogelijk is. Vanuit het RTC
worden momenteel twee regionale (Z-K en Haarlemmermeer) subsidieaanvragen voorbereid. Vervolgens
worden er speerpunten gekozen die de besturen met deze subsidie willen gaan financieren. De VO-scholen in
de regio hebben ook de mogelijkheid om gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen. Deze
subsidieaanvraag moet wel voor 31 augustus 2019 zijn ingediend. Per regio is er € 9 m/m beschikbaar.
Misschien is het interessant om hierin de gemeenten te betrekken. Jur Botter geeft aan dat een
woningbouwcoöperatie 10 woningen ter beschikking wil stellen ten behoeve van leerkrachten. Op de vraag of
ook andere gemeenten van deze woningen gebruiken mogen maken, antwoordt Jur Botter dat hij niet op de
hoogte is van de achterliggende afspraken. Ben Cüsters adviseert de VO-scholen om bij de aanvragen
onderscheid te maken tussen de korte en de lange termijnaanvragen, zodat je snel aan de slag kunt gaan en
succeservaringen op kan doen. Er wordt afgesproken om in de Agendacommissie de informatie van het PO
verder te bespreken, zodat het VO hier ook van kan profiteren.
De voorzitter bedankt Kees van der Velden en Marten en Ben voor hun toelichting. De voorzitter doet een
oproep aan de VO-scholen, om gezien de urgentie van het onderwerp, zich aan te melden voor de VOwerkgroep.

7. Rondvraag en sluiting
Sebastiaan Nieuwland merkt op dat er onder de éénpitters behoefte bestaat om meer aangehaakt te blijven. De
éénpitters worden regelmatig niet meegenomen in het versturen van verschillende informatie. Sebastiaan vraagt
aan de leden van het RBO om hier aandacht aan te besteden.
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
De volgende plenaire bijeenkomst van het RBO is op woensdag 22 mei a.s. van 15.00 – 17.00 uur.
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Besluitenlijst RBO d.d. 13 februari 2019
1

De notulen van plenaire bijeenkomst RBO op 21 november 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld

2

Op de plenaire bijeenkomst van het RBO van 22 mei wordt thema ‘Internationaal onderwijs’ centraal gesteld

Actiepuntenlijst RBO d.d. 13 februari 2019
Verg.datum

Actiepunten

Wanneer
afgerond

Door wie

13.02.2019-01

Ontwikkelingen academisch onderwijs Haarlem: link doorsturen naar secretariaat
RBO t.b.v. leden RBO

februari

Out/Lelieveld

13.02.2019-02

Aangepast voorstel ‘het Nederlandse taalonderwijs in de 21ste eeuw’ agenderen
voor Agendacommissie

april

Walvisch

13.02.2019-03

Werkgroep VO Personeelstekort:
Oproep aan VO-besturen om zich hiervoor beschikbaar te stellen t.b.v. het indienen
van aanvraag subsidie

31 augustus

VO-besturen

13.02.2019-04

Contact onderhouden met gemeente Hmeer m.b.t. ambtelijke en bestuurlijke
aansluiting RBO

mei

Platt

13.02.2019-05

Format Internationalisering Onderwijs aanpassen/werkgroep Internationalisering bij
elkaar roepen

februari

Truus

13.02.2019-01

Mailen namen van leden t.b.v. werkgroep Internationalisering Onderwijs en
Veiligheid naar secretariaat RBO

februari

Walvisch

13.02.2019-01

Werkgroep Veiligheid:
• Het format verder aanvullen.
• Benaderen Stichting School & Veiligheid om te komen tot gezamenlijke ambitie,
het opstellen van PvA en nieuwe vorm van convenant.
• Regelen vervanging van Albert Strijker in werkgroep
• Uitgewerkt voorstel Veiligheid mailen naar RBO-leden

mei

Mans/Van Doorne

13.02.2019-01

Kleine werkgroep voor opstellen nieuw RBO convenant voor periode 2019-2023:
Vanuit het VO aanmelden voor werkgroep in plaats van Albert Strijker
Werkgroep bij elkaar roepen

Gooijers
Gooijers
Gooijers/secr.RBO
februari
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Leden RBO
Secr. RBO

