NOTULEN PLENAIRE BIJEENKOMST RBO Z-K

22 mei 2019
25 november 2015

Aanwezig:

P. Platt (voorzitter), M. Albers, H. Bierman, J. Botter, Ben Cüsters, M. Elkerbout, D. van Gent
(deels aanwezig), J. Gooijers, M. van der Knaap, H. Lelieveld, S. Nieuwland, I. Out, Y. Remers
(deels aanwezig), C. Quadekker, M. Steijn, W. Straathof, S. Struijf, T. Vaes, J. van Veen,
P. Velseboer, J. Vermeer, Y. Walvisch en J. Groenheide (notulist)

Afwezig m.b.:

M. Bhoelan, M. Harlaar, I. Jansen, H. v.d. Meer, R. Prast, J. Reckman en E. Visbeen

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 Marcel van der
Knaap, interim bestuurder Dunamare, Marian Steijn, wethouder gemeente Velsen en als gasten: Daan van Gent
(Decisio) en Yvon Remers (Metropool Regio Amsterdam). Er is een bericht van verhindering van Mohammed
Bhoelan, Marlies Harlaar, Irene Jansen, Hanneke v.d. Meer, Remco Prast, Jos Reckman en Emmy Visbeen.
Vaststellen van de agenda:
Op verzoek van Truus Vaes en John van Veen wordt aan de agenda de recentelijke ontwikkeling rondom de
eindtoets toegevoegd. Gevraagd wordt om bestuurlijke afstemming. Dit punt wordt bij de mededelingen
besproken.
2. Mededelingen:
• Foutieve normering eindtoets:
John van Veen neemt het woord en licht de situatie in het kort toe en stelt vervolgens voor om de volgende
procesafspraken tussen PO- en VO-scholen te maken om duidelijkheid te scheppen wat betreft het afgeven
van het definitieve schooladvies.
• Heroverwegingen, die op basis van deze rekenfout plaatsvonden, zijn ongeldig. Inmiddels zijn de
basisscholen geïnformeerd om welke leerlingen het gaat.
• De basisschool informeert de ouders en de VO-school waar het kind nu is aangemeld, als er al een
heroverweging heeft plaatsvonden die op basis van foutieve gegevens was uitgevoerd.
• De basisschool informeert de VO-school waar de leerling zich oorspronkelijk heeft aangemeld wat het
definitieve schooladvies is van de betreffende leerling.
• De VO-school handelt conform het juiste advies en zorgt voor definitieve plaatsing in de school. Indien er
sprake was van plaatsing op een andere VO-school dan wordt ook contact gelegd met deze VO-school,
zodat zij geïnformeerd worden over deze foutieve plaatsing.
Het RBO gaat akkoord met deze procesafspraken. Aan de schoolbesturen wordt gevraagd om hun eigen
scholen over deze procesafspraken te informeren. John stuurt deze procesafspraken ook per mail naar de
leden van het RBO.
• Veiligheid in en om School (VIOS)
John Gooijers meldt dat vorige week donderdag de (eerste) bijeenkomst in het kader van Veiligheid plaats
heeft plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst waren Josje Mans, Kim Ongena, Johan Vermeer en hijzelf
aanwezig. In deze bijeenkomst is gesproken over:
1. De aanpassing van het format Veiligheid; actie: John;
2. De doelstelling en ambitie;
3. Zijn alle partners in beeld, zoals PO, VO, mbo, de gemeente, politie, Halt, CJG/Jeugdhulp;
4. Het benoemen van de thema’s die zij relevant vinden. Vanuit de gemeente: cybercriminaliteit. Vanuit het
RBO: fysieke veiligheid en incidentenregistratie.
5. De conferentie waarin belangrijke informatie en voorlichting is gegeven en waaruit naar voren kwam dat
scholen vaak handelingsverlegen zijn. Bij wie moet je zijn voor welke informatie? Aandachtspunt was de
borging van de afstemming en samenwerking tussen de ketenpartners.
6. De wens om te komen tot een nieuw convenant.
7. De hoofdlijnen zijn opgesteld: op welke wijze willen wij de thema’s aanvliegen? Er is een veelheid aan
thema’s met verschillende relevantie. Er is afgesproken om op bepaalde thema’s sub thema’s in te richten
bericht op de betekenis vanuit de doelgroep.
In Haarlem loopt er in het kader van de cybercriminaliteit een onderzoek. De VO-scholen worden benaderd
om deel te nemen aan dit onderzoek. Aan de VO-schoolbestuurders wordt gevraagd om dit onderwerp onder
de aandacht van hun directeuren te brengen met het verzoek om aan dit onderzoek deel te nemen. Het
format Veiligheid wordt aanpast en John stuurt dit aangepaste format samen met een memo naar de RBOleden. De voorzitter bedankt John voor zijn toelichting en vraagt aan de leden van het RBO wie de functie van
trekker van het thema Veiligheid van John wil overnemen. John geeft aan dat hij ook na zijn vertrek eventueel
beschikbaar blijft om deze functie op zich te nemen.
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•

Jur Botter meldt het volgende.
• In de commissie Samenleving gemeente Haarlem is in het kader van het Strategisch Onderwijs
Huisvestingsplan (SHO) gesproken over een onderzoek naar een Junior College, de International School
Haarlem en een scholengemeenschap met openbare karakter in Schalkwijk. Het gaf veel discussie in de
raadscommissie. De commissie heeft opdracht gegeven voor de genoemde onderzoeken. Volgende week
wordt het SHO ter vaststelling in de raad geagendeerd. Jur is voornemens om de raad te adviseren dit
plan ter bespreking aan te houden, omdat in het SHO wordt uitgegaan van bepaalde kosten voor
(ver)nieuwbouw of renovatie en de ervaring, na een recente aanbesteding, inmiddels leert dat de deze niet
meer conform de huidige marktprijzen zijn. Als de raad dit advies overneemt, zal er met de schoolbesturen
in Haarlem opnieuw naar het SHO gekeken moeten worden.
• Aanstaande vrijdag 24 mei vindt er in de Philharmonie in Haarlem een bijeenkomst plaats over de
kansencirkel Getting it right for every child (GIRFEC) uit Schotland, dat ook gebruikt wordt voor de
Haarlemse beleidsnota integraal jeugdbeleid. De leden van het RBO zijn van harte welkom.
• Academisch onderwijs in Haarlem: begin juni wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend. Op dat
moment staat er niets meer in de weg om het academisch onderwijs in de Koepel vorm te geven.
N.B. ter informatie: Hieronder twee links met verwijzing naar de vergaderingen van de raadscommissie
Ontwikkeling Haarlem op 6 december 2018 en 4 april 2019. Onder deze links is een aantal notities met
betrekking tot de herontwikkeling van de Koepel en in het bijzonder de stand van zaken met betrekking tot
het organiseren van academisch onderwijs in Haarlem te vinden.
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/06-december/17:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/04-april/17:00
• Sebastiaan Nieuwland meldt dat er een voorgenomen besluit ligt om hem als wethouder in Vlaardingen aan te
stellen. Dit betekent dat hij zijn functie als interim directeur bij de BSV Bloemendaal per het einde van het
schooljaar neerlegt en dat hij ook zijn rol als trekker voor het thema personeelstekort beschikbaar komt. De
voorzitter feliciteert Sebastiaan met het voorgenomen besluit tot zijn aanstelling als wethouder. De voorzitter
merkt op dat er in de regio al diverse activiteiten zijn ontwikkeld rond dit thema, maar vraagt toch aan de leden
om erover na te denken wie de rol van trekker van dit thema wil overnemen.
Verder zijn er geen mededelingen.
3. Goedkeuring notulen van plenaire bijeenkomst RBO op 13 februari 2019
Tekstueel en naar aanleiding van:
• Aanwezigen: Wille Straathof was afwezig en Peter Stam was in haar plaats aanwezig.
• Pag. 1, punt 3, bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeente Haarlemmermeer in het RBO: de voorzitter
meldt dat hij via informele weg heeft vernomen dat de gemeente Haarlemmermeer hier vanaf ziet. Jur Botter
bevestigt dat dat de gemeente Haarlemmermeer niet bestuurlijk bij het RBO gaat aansluiten.
• 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’: Yvonne Walvisch meldt de
werkgroep heeft besloten om met een kleiner aantal scholen een bijeenkomst te organiseren om het
onderwerp ‘taalonderwijs’ met elkaar door te nemen. Mocht er aanleiding toe zijn, komt dit onderwerp hier in
deze vergadering terug.
• Pag. 3, punt 6, personeelstekort, subsidieaanvraag PO en VO: zowel het PO als VO maken gebruik van deze
regeling maar dan in verschillende vormen.
• Pag. 3, punt 7, éénpitters in de regio: Sebastiaan geeft aan dat Yvette Loog niet de contactpersoon is van
éénpitters. De éénpitters willen graag zelf aangeschreven worden bij het verstrekken van informatie. Dit
gedeelte wordt aangepast.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden met inachtneming van deze aanpassingen
goedgekeurd en vastgesteld.
4. RBO-zaken:
a. Concept convenant RBO Z-K 2019 - 2023:
• Notitie toelichting en besluitpunten:
De voorzitter licht de procedure met betrekking tot het convenant kort toe en vraagt of de RBO-leden
aanvullingen of op- of aanmerkingen hebben op het concept. Wille Straathof geeft aan dat zij van mening is
dat het RBO weinig nut en meerwaarde heeft voor Hageveld, mede omdat het RBO zelden tot concrete
afspraken komt. De voorzitter legt vervolgens de vraag voor aan de aanwezigen of zij net als Hageveld geen
nut en meerwaarde zien in de toekomst van het RBO. Er ontstaat een korte discussie waarbij Marten opmerkt
dat tijdens de evaluatie van het RBO in september unaniem besloten is om het RBO voort te zetten, omdat de
toen aanwezige schoolbesturen weldegelijk de meerwaarde van het RBO inzagen. Vanuit het RBO wordt dit
bevestigd. De voorzitter sluit de discussie en stelt voor, omdat er onvoldoende tijd is om de inhoud van het
concept-convenant RBO-ZK 2019-2023 en de financiën van het RBO inhoudelijk goed te bespreken, om deze
agendapunten te verdagen naar de vergadering van oktober. Daarbij draagt ook de opmerking van Wille
Straathof bij dat er aan het einde van het schooljaar een aantal schoolbestuurders vertrekt en het verstandiger
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is om met de mensen die de komende 5 jaar betrokken zijn bij het RBO deze discussie te voeren. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
b. Financiën RBO Z-K
Jaarrekening RBO Z-K 2018: wordt doorgeschoven naar de plenaire RBO-vergadering van oktober.
c. Concept vergaderschema RBO Z-K schooljaar 2019-2020
Wordt ter kennisname aangenomen. Het definitieve vergaderschema wordt rondgestuurd.
5. Thema Internationalisering:
1. Korte toelichting vanuit de werkgroep Internationalisering, bestaande uit Truus Vaes, Ben Cüsters, Henk
Leliveld, Irene Out, Karin Dol en Martine Krijnen. Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de invulling
van deze themabijeenkomst.
2. Presentatie van Yvon Remers, programmamanager Deltaplan internationaal onderwijs MRA bij de gemeente
Amsterdam met als titel: ‘Het internationale onderwijs als concept en internationalisering in het reguliere
onderwijs’. Met speciale aandacht voor het internationale kind op de Nederlandse basis- en middelbare
school’. De PowerPointpresentatie wordt als bijlage met de notulen meegestuurd.
Yvon meldt dat er op 19 juni a.s. van 09.30 – 13.30 een expertbijeenkomst over de instroom van
internationals in het reguliere basisonderwijs wordt georganiseerd. De leden van het RBO worden van harte
uitgenodigd om aan dit symposium deel te nemen; de uitnodiging ontvangen zij binnenkort.
3. Presentatie van Daan van Gent van het Economisch Onderzoeksbureau Decisio met als titel
‘Internationalisering in de regio Zuid-Kennemerland: wat betekent dat voor het onderwijs?’ Een overzicht van
feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen op basis van eerder onderzoek.
De PowerPointpresentatie wordt als bijlage met de notulen meegestuurd.
4. Vervolgstappen:
Wat zou in de conferentie aan bod moeten komen?
• De taal: kadering van waar hebben wij het precies over.
• Terugkijk naar de geschiedenis van het ontstaan en de realisering van de Internationale School voor PO
en VO en doorkijk naar de toekomst hebben en die actoren erbij betrekken die hier voordeel van hebben
gehad: zoals het bedrijfsleven.
• Elk kind heeft recht op onderwijs, maar wat gebeurt er als wij niets doen? Is dat een optie? Door niets te
doen, gaat het bedrijfsleven aan de slag door internationale scholen te stichten.
• Hoe kunnen wij vanuit deze regio op het totaal aanbod aansluiten?
• Hoe ga je dit onderwerp vanuit de verschillende invalshoeken benaderen?
• Hoe gaan andere steden om met het thema internationalisering? (goede praktijkvoorbeelden)
• In deze regio hebben wij te maken met de verandering van de leerlingenpopulatie. Welke acties worden er
genomen: 1. Afwachten; 2. Expertise in de basisscholen versterken; 3. Voorbereiden op de toekomst en
aanbod voor internationals creëren.
• Een behoorlijk deel van de ouders hebben niet de financiële mogelijkheden om gebruik te maken van
particuliere onderwijsvoorzieningen en willen hun kinderen op reguliere scholen plaatsen. Hoe gaan we
hiermee om?
• De onderwijsinstellingen staan voor een opgave, maar wie bepaalt wat en door wie en waarom? Waar ligt
de opgave en kunnen wij niet iets doen aan de oorzaak? Hoe is het zo gekomen?
De werkgroep Internationalisering is voornemens om in oktober/november een conferentie te organiseren.
Locatie: InHolland. Wie worden uitgenodigd? bestuurders en schooldirecteuren PO en VO, medewerkers uit
het mbo, hbo, samenwerkingsverband en voorschoolse voorzieningen, bedrijfsleven en deskundigen
(waaronder mensen met praktijkervaring). De leden van het RBO ontvangen een uitnodiging voor deze
conferentie zodra de planning definitief is.
7. Rondvraag en sluiting
Yvonne Walvisch meldt dat zij met aan het einde van dit schooljaar haar functie als directeur Vavo Educatie van
het Nova College neerlegt. De voorzitter bedankt haar voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 17.00 uur. De volgende plenaire
bijeenkomst van het RBO is op woensdag 30 oktober a.s. van 15.00 – 17.00 uur.
Vergaderschema plenaire RBO-vergaderingen schooljaar 2019 – 2020:
•
Woensdag 30 oktober 2019
•
Woensdag 26 februari 2020
•
Woensdag 27 mei 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur. Locatie: bestuurskantoor Dunamare, Oostpoort, Diakenhuis 1-21 in Haarlem
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Besluitenlijst RBO d.d. 22 mei 2019
1

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

2

De leden van het RBO gaan akkoord met de procesafspraken rondom de foutieve normering eindtoets

Actiepuntenlijst RBO d.d. 22 mei 2019
Vergaderdatum

Actiepunten

Wanneer
afgerond

Door wie

22.05.2019-01

Foutieve normering eindtoets: procesafspraken sturen naar RBO-leden

Mei

Van Veen/secr. RBO

22.05.2019-02

Format Veiligheid:
aangepaste format samen met een memo ter toelichting sturen naar de RBO-leden

Mei

Gooijers/secr. RBO

22.05.2019-03

Thema Personeelstekort:
Invulling vacature trekker

30 oktober

Leden RBO

22.05.2019-04

Concept convenant RBO Z-K 2019 – 2023 + financiën RBO agenderen voor
plenaire RBO oktober

30 oktober

Platt/secr. RBO

22.05.2019-05

PowerPointpresentaties thema Yvon Remers/Daan van Gent meesturen met de
concept notulen

Mei

Secr. RBO
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