NOTULEN PLENAIRE RBO-vergadering van 30 oktober 2019
Aanwezig:

P. Platt (voorzitter), E. van Aarsen (Oberon, deels), M. Albers, J. Botter, Ben Cüsters,
M. Elkerbout, J. Heinemeijer, M. van der Helm (deels), M. Kemper, Y. Kniese, H. Lelieveld,
H. v.d. Meer, M. Mes (deels), F. Merten, C. Quadekker, J. Reckman, P. Stam, M. Steijn,
A. Strijker, S. Struijf, T. Vaes, P. Velseboer, J. Vermeer, R. Wijdeveld (deels), P. Zijlstra en
J. Groenheide (notulist)

Afwezig m.b.:

M. Bhoelan, M. Harlaar, M. Heerschop, I. Out, S. De Roy van Zuidewijn – Rive en J. van Veen

1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er volgt een korte voorstelronde. Er is
een bericht van verhindering van Mohammed Bhoelan, Marlies Harlaar, Marsha Heerschop (namens de
eenpitters in de regio), Irene Out, Susanne de Roy van Zuidewijn en John van Veen.
Vaststellen van de agenda:
Aan de agenda wordt toegevoegd:
• Advies concept Vakantieregeling schooljaar 2020-2021; wordt bij agendapunt 2 besproken.
Wijziging op de agenda:
• Agendapunt 4a: Verzuimprotocol en Thuiszitterspact: wordt mondeling toegelicht.
2. Mededelingen:
• Terugkoppeling bezoek aan CvB van Nova College en InHolland:
De voorzitter heeft samen met Ben Cüsters en Marten Elkerbout een bezoek gebracht aan respectievelijk het
CvB van het Nova College en het CvB van Inholland. Besproken is het betrekken van beide organisaties bij
het RBO. Beide organisaties gaven aan dat zij aan dit overleg willen blijven deelnemen. Zij maakten daarbij
wel de kanttekening dat hun werkgebied groter is dan Z-K. De afspraak is dat zij op basis van de agenda een
afweging maken of zij wel of niet aanwezig zijn. Vanuit het Nova is Petra Zijlstra, directeur Vavo Educatie,
aanwezig. De voorzitter heet haar speciaal welkom. Vanuit InHolland is vandaag niemand aanwezig, maar
mogelijk dat Wilbert Zwanenburg bij de volgende vergadering aansluit.
• Stand van zaken thema Internationalisering:
Op 22 mei jl. is in de plenaire RBO-vergadering een themabijeenkomst georganiseerd als voorbereiding op
een grote conferentie. In de werkgroep is besproken dat de koers op een conferentie op dit moment nog te
vroeg is. Besloten is om een tussenstap te maken en met mensen uit het onderwijs te kijken waar iedereen op
dit moment staat en van daaruit meer inhoud te geven aan dit thema. Vandaag organiseert de MRA samen
met de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer en Haarlem de conferentie ‘Wereldwijs onderwijs:
internationalisering in de klas’. Mogelijk dat de werkgroep de opbrengst vanuit deze conferentie kan benutten.
• Advies concept Vakantieregeling schooljaar 2020-2021:
Ben Cüsters meldt hij in overleg met Claasje Quadekker, die voor het VO de rol van John Gooijers heeft
overgenomen, een concept advies Vakantieregeling schooljaar 2020-2021 heeft opgesteld. Het advies luidt
om de door OCW aangereikte vakantiedata, aangevuld met een tweede voorafgaande meivakantieweek en
de dag na Hemelvaart, te volgen. In het schooljaar 2020-2021 speelt de start van de VO-eindexamens geen
rol. De concept regeling wordt ter advisering naar de schoolbesturen gemaild met het verzoek om binnen één
week te reageren. Op basis van de input beoordelen zij of de voorgestelde adviesregeling kan worden
vastgesteld. Daarna wordt de geadviseerde regionale regeling verspreid, waarna elk bestuur dit advies
voorlegt aan de MR. Het RBO gaat hiermee akkoord. Tot slot merkt Albert op dat het PO en VO in de regio
Velsen een andere keuze gaan maken.
• Voion/regionale aanpak lerarentekort:
Kees van der Velden van Voion heeft in de plenaire RBO-vergadering van 13 februari jl. een presentatie
gehouden over de mogelijkheden voor de aanvraag van een subsidie in het kader van de regionale aanpak
lerarentekort. Vanmorgen ontving de voorzitter een mail waarin werd gemeld dat begin 2020 een nieuwe
ronde voor aanvraag van deze subsidie volgt. Speciaal voor de regio’s en of schoolbesturen die nu nog niet
betrokken zijn bij een regionale aanpak lerarentekort organiseren het arbeidsmarktplatform PO, Voion en het
ministerie van OCW op 12 november a.s. het kennisfestival regionale aanpak lerarentekort. Deze mail wordt
naar de RBO-leden gestuurd.
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3. Goedkeuring notulen van plenaire bijeenkomst RBO op 22 mei 2019
Tekstueel en naar aanleiding van:
• Pag. 1, punt 2, VIOS: laatste zin wijzigen in: ‘Aandachtspunt was de borging van de afstemming en
samenwerking tussen de ketenpartners’.
• Pag. 1, punt 2, laatste alinea: vanuit de gemeente is gemeld dat er in het kader van de cybercriminaliteit een
onderzoek loopt, waarvoor de VO-scholen worden benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Jos
Reckman vraagt of aan de VO-scholen is gevraagd om hieraan mee te werken. Uit de reacties blijkt dat de
VO-scholen niet benaderd zijn. De gemeente Haarlem neemt dit punt mee en koppelt aan de scholen terug of
zij nog benaderd worden.
• Pag. 2, onderzoek Junior College: op de vraag of dit onderzoek al is afgerond, wordt vanuit de gemeente
gemeld dat dit onderzoek nog niet is afgerond.
• Pag. 2, Kansencirkel ‘Getting it right for every child’ op 24 mei jl.: in de raad is besloten om jaarlijks
gezamenlijk met het onderwijs activiteiten te organiseren rondom het thema kansengelijkheid. Naar aanleiding
van deze bijeenkomst vindt er op 13 november a.s. een vervolgbijeenkomst plaats. Locatie: Daaf Geluk.
• Pag. 2, oproep vacature trekker thema Lerarentekort: hiervoor heeft niemand zich aangemeld. De voorzitter
doet nogmaals een oproep of iemand vanuit het VO zich voor deze functie wil aanmelden.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden met inachtneming van de aanpassing
goedgekeurd en vastgesteld.
4. RBO-zaken:
a. Ter bespreking:
• Concept convenant RBO Z-K 2019 – 2023 + memo:
De voorzitter licht kort de procedure om te komen tot het nieuwe convenant toe. Een kleine werkgroep,
bestaande uit Marten Elkerbout, Irene Out en Paul Platt, heeft de redactie van het convenant
aangescherpt. Vanuit het samenwerkingsverband is er nog een tweetal opmerkingen binnengekomen;
deze worden in het convenant verwerkt.
Opmerkingen/vragen vanuit het RBO:
• Pag. 2, 1e alinea, uitgangspunten: gevraagd wordt waarom niet gesproken wordt over ‘gemandateerde’
bestuurders. Marten antwoordt dat er voor ‘bestuurders’ is gekozen omdat het RBO een overleg is van
bestuurders en niet van afgevaardigden van de bestuurders. Wie aanwezig is, bezit bestuurlijk
mandaat.
• Jur Botter meldt dat hij het convenant pas kan ondertekenen op het moment dat de raad hiervoor haar
goedkeuring verleent. De voorzitter geeft aan dat dit bekend is en in feite ook geldt voor de andere
leden van het RBO.
• Johan merkt dat de formats, onder andere het format ‘Verbinding Onderwijs en Jeugdhulp’, eigenlijk
geactualiseerd moeten worden. De voorzitter antwoordt dat deze formats in mei 2019 door het RBO
zijn vastgesteld. De vastgestelde formats zijn ‘momentopnames’ en het is aan de betreffende
werkgroep om verdere acties te ondernemen of op te pakken. De meegestuurde formats zullen worden
voorzien van de genoemde datum.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.
• Financiën RBO Z-K:
Jaarrekening 2019 / begroting 2020:
Marten licht de wijze van begroten en afrekenen kort toe.
• Het voorstel is om alleen zaken die echt tot de gezamenlijkheid behoren in de begroting op te nemen
en sub-projecten, onder andere het Brugboek, te beleggen bij de betreffen de werkgroep. Er volgt een
korte discussie waarna het RBO besluit om de financiën van sub-projecten elders te beleggen. Dit
betekent dat de afhandeling van de financiële zaken van het Brugboek bij de werkgroep Brugboek
worden belegd. Marten, Truus en de voorzitter van de werkgroep maken een afspraak om dit punt
verder uit te werken. Hierop aansluitend doet Jur Botter een oproep aan de werkgroep Brugboek om af
te stappen van de gedrukte versie en alleen nog gebruik te maken van een digitale versie. Jur vraagt
aan Truus om dit verzoek ook met de werkgroep Brugboek te bespreken. Truus neemt dit verzoek
mee.
• Onderwijsmonitor: Johan Vermeer merkt op dat dat de samenwerkingsverbanden niet meer
meebetalen aan de onderwijsmonitor. Ben geeft aan dat dit juist is. Het convenant wordt hierop
aangepast.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.
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Het RBO gaat akkoord met:
1. Taken en samenstelling van de regiegroep RBO-ZK.
2. Wijze van begroten en afrekenen: Marten zorgt voor een begroting 2020 die conform de genomen
besluiten is opgesteld. De jaarrekening 2018 wordt ook meegestuurd.
3. Inhoud van convenant: het concept convenant wordt aangepast op de opmerkingen vanuit het
samenwerkingsverband. Het definitieve convenant wordt ter ondertekening aan de leden van het RBO
voorgelegd.
Thema Veiligheid + memo:
De voorzitter licht de memo kort toe. Het voorstel vanuit de agendacommissie is om bij Stichting School en
Veiligheid na te vragen of zij hierin een ondersteunende rol in kunnen vervullen. Albert meldt dat het
project VIOS nadrukkelijk een regionale aangelegenheid is waaraan de hele regio, ook Velsen, kan
deelnemen. De lijn is uitgezet en deze kan, indien een gemeente daar behoefte aan heeft, worden
gepersonaliseerd. Er wordt afgesproken dat Albert en Johan ervoor zorgen dat de vervolgacties in werking
worden gezet.

b. Ter informatie:
• Af te sluiten Verzuimprotocol en Thuiszitterspact in de RMC regio
Hanneke van der Meer, RMC-coördinator Leerplein, geeft een korte toelichting. Op landelijke niveau
hebben Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (VWS), de PO- en VO-raad, het ministerie
van VenJ en de VNG het Thuiszitterspact afgesloten met als doel om het aantal thuiszitters omlaag te
brengen. Het streven is: in 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder
passend onderwijsaanbod. De brief vanuit het ministerie was voor de gemeente Haarlem de directe
aanleiding om een Verzuimprotocol en Thuiszitterspact op te stellen. Dit Thuiszitterspact heeft als doel
samen met de schoolbesturen PO en VO op bestuurlijk niveau en met de andere ketenpartners in de regio
tot een gezamenlijke en verbeterde aanpak te komen. Er is een werkgroep samengesteld, die als opdracht
heeft meegekregen om te onderzoeken welke zaken samengevoegd en verbeterd kunnen worden om tot
een regionale aanpak te komen. De concept tekst van het Verzuimprotocol en van het Thuiszitterspact
worden omstreeks half november naar de PO- en VO-schoolbesturen gestuurd. In februari 2020 wordt een
bijeenkomst georganiseerd met workshops op de verschillende thema’s. De bijeenkomst wordt afgesloten
met de ondertekening van het Verzuimprotocol en Thuiszitterspact door de schoolbesturen PO en VO.
Aan de leden van het RBO wordt gevraagd of zij zich in dit voorstel kunnen vinden. Er volgt een korte
discussie waaruit de voorzitter concludeert dat er vanuit het RBO voldoende draagvlak is om hieraan mee
te werken. De gemeente Haarlem gaat dit project verder uitwerken.
• Overzicht evaluatie Heroverwegingen 2018-2019:
Het RBO neemt het overzicht ter kennisname aan.
5. Uitkomsten vijfde meting van Regionale Onderwijsmonitor:
Eelco van Aarsen (Oberon) verzorgt een presentatie met betrekking tot de uitkomsten van de vijfde meting
van de Regionale Onderwijsmonitor en geeft in het kort aan welke zaken opvallen en waar zich verbeteringen
ten opzichte van de vorige metingen hebben voorgedaan.
Presentatie van ‘Het verhaal achter de cijfers’
Margret Mes, beleidsmedewerker Salomo, Maartje van der Helm, beleidsmedewerker St. Bavo en Ruscha
Wijdeveld, stafdirecteur Spaarnesant/directeur OBS De Erasmus, presenteren de uitkomsten van een
kwalitatief casusonderzoek naar het verloop van de schoolloopbaan van een aantal oud-(gewicht)leerlingen.
Vooraf aan de vergadering ontvingen de RBO-leden het boekje waarin ‘Het verhaal achter de cijfers’ en de
resultaten van het onderzoek staan beschreven. Na afloop van de presentatie volgt een korte discussie over
de vervolgopdracht die er nu ligt. Gezien de tijd wordt besloten om deze discussie in een apart te organiseren
bijeenkomst te vervolgen. Marten Elkerbout neemt, als trekker van het thema Kansen(on)gelijkheid, hiertoe
het initiatief en bereidt deze bijeenkomst samen met de werkgroep voor. Deze aanpak past binnen de
werkwijze van het nieuwe convenant. Tot slot complimenteert het RBO de werkgroep met het resultaat van
haar werk.
6. Rondvraag en sluiting
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 26 februari a.s. van 15.00 – 17.00 uur.
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Vergaderschema plenaire RBO-vergaderingen schooljaar 2019 – 2020:
•
Woensdag 26 februari 2020
•
Woensdag 27 mei 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur. Locatie: bestuurskantoor Dunamare, Oostpoort, Diakenhuis 1-21 in Haarlem

Besluitenlijst RBO d.d. 30 oktober 2019
1

De notulen van plenaire RBO-vergadering op 22 mei 2019 worden met inachtneming van de aanpassing goedgekeurd en
vastgesteld

2

Convenant 2019-2023:
Het RBO gaat akkoord met het convenant. Het definitieve convenant wordt ter ondertekening aan de leden van het RBO
voorgelegd.
Het RBO gaat ook akkoord met de wijze van begroten en afrekenen zoals vermeld staat in de memo convenant RBO Z-K
2019-2023

Actiepuntenlijst RBO d.d. 30 oktober 2019
Vergaderdatum

Actiepunten

Wanneer
afgerond

Door wie

30.10.2019-01

Advies concept Vakantieregeling schooljaar 2020-2021:
Wordt naar leden RBO gestuurd met verzoek binnen week te reageren; daarna
wordt geadviseerde regionale regeling verspreid

november

Werkgr. Vak.reg./
secr. RBO

30.10.2019-02

Mail Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort op 12 november a.s. doorsturen

november

secr. RBO

30.10.2019-03

Terugkoppelen of VO-scholen nog benaderd worden voor deelname aan onderzoek
cybercriminaliteit

Februari

Gem. Ha

30.10.2019-04

Thema Personeelstekort:
Invulling vacature trekker

30 oktober

Leden RBO

30.10.2019-05

Convenant RBO Z-K 2019 – 2023:
Het convenant aanpassen n.a.v. opmerkingen vanuit samenwerkingsverband.
Het definitieve convenant ter tekening aan leden voorleggen.
Financiën RBO Z-K:
Marten zorgt voor begroting 2020 conform genomen besluiten. De jaarrekening
2018 wordt ook meegestuurd.

November

Platt/secr. RBO

november

Elkerbout

30.10.2019-06

Vervolgacties project VIOS (thema Veiligheid): contact zoeken met St. School en
Veiligheid en vervolgbijeenkomst organiseren

Februari

Strijker/Vermeer

30.10.2019-07

Verzuimprotocol en Thuiszitterspact:
Concept tekst Verzuimprotocol en Thuiszitterspact naar PO- en VO-schoolbesturen
sturen. Bijeenkomst met workshops op verschillende thema’s organiseren

half nov
februari

Gemeente Ha
Gemeente Ha

Thema Kansen(on)gelijkheid: ‘Het verhaal achter de cijfers’: Vervolgbijeenkomst
organiseren

Februari

Elkerbout/werkgr.

30.10.2019-08
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