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Verslag vergadering GMR van de KSU d.d. 25 april 2018  
  

 
Locatie  KSU-kantoor, Kaap Hoorndreef 46a, Utrecht 
Aanvang  18.00 uur 
Aanwezig GMR: Mariëlle Evers, Ricardo Harryson (voorzitter), Gregor Lohman, As-

trid van Leeuwen; Marieke van Denderen; 
 KSU: Jan van der Klis, Carel Laenen; Erik Boswinkel (MBV a.i.) en Karin 

Frinsel (MBV) bij punt 5.2 en bij punt 6; 
Verslaglegging Elska Vos, secretaresse KSU 
 
          
 
Voorafgaand aan de vergadering zijn er schriftelijke vragen gesteld over de verschillende agen-
dapunten. De antwoorden zijn achter dit verslag gevoegd.  
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Ricardo Harryson opent de vergadering en heet iedereen welkom. Karin Frinsel stelt zich kort 
voor. 
 
2.  Vaststelling notulen  
De notulen van 15 januari 2018 en van 12 maart 2018 worden met enkele wijzigingen vastge-
steld.  
 
3.  Rondvraag/mededelingen GMR 
Het is inmiddels niet meer nodig om een verkiezing te organiseren. Een van de vier kandidaat-
leden heeft zich teruggetrokken. De drie andere kandidaat-leden zullen met ingang van de vol-
gende GMR-min-vergadering van 18 juni 2018 als lid zitting nemen in de GMR.   
 
4.  Besluitvorming College van Bestuur 
N.a.v.:  
- Mariëlle Evers vraagt aandacht voor de formulering van het CvB-besluit om het GMR-lidmaat-
schap voor bouwcoördinatoren verplicht te stellen, m.n. wanneer dit aan de organisatie kenbaar 
gemaakt wordt. Het zou wat haar betreft met iets minder dwang verwoord moeten worden. De 
heer Laenen merkt daarover op dat ‘verplichten’ niet kan. Het gaat er om dat we bouwcoördina-
toren of medewerkers die daarvoor in opleiding zijn, willen aanspreken op hun verantwoordelijk-
heid en ook willen aanmoedigen die te nemen. Het is bovendien een prima rol (weten wat me-
dezeggenschap inhoudt en hoe je dat vorm  geeft) om op te pakken als toekomstig leidingge-
vende binnen de KSU. 
- het contract met de directeur primair proces wordt niet verlengd. Het bestuur heeft daarop con-
tact opgenomen met het bureau dat de werving en selectie voor deze functie begeleid heeft en 
vernam dat een van de kandidaten die destijds gesolliciteerd had maar zich had teruggetrokken 
uit de procedure om persoonlijke redenen, nog steeds geïnteresseerd is. Na een kennisma-
kingsgesprek met haar bleek dat haar huidige werkgever bereid was haar te detacheren en dat 
gaf mogelijkheden. Na gesprekken met bestuur, clusterdirecteuren en staf heeft het bestuur be-
sloten haar te benoemen als DPP a.i. vanaf 14 mei tot 1 december, op facturatiebasis. Naast de 
waarneming van de functie is haar gevraagd te onderzoeken of en zo ja op welke manier deze 
functie succesvol kan zijn. Als dat zo zal blijken te zijn, wordt er geen open sollicitatieprocedure 
opgestart (de geschikte kandidaat is dan immers al gevonden) en de GMR geeft aan dit logisch 
te vinden en zich hier in te kunnen vinden. Carel Laenen komt hier t.z.t. bij de GMR op terug.  
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5.  Mededelingen College van Bestuur 
- overzicht nieuw- en verbouw scholen 
Jan van der Klis heeft nog enkele aanvullingen op het overzicht. De bouw van de gymzaal van 
De JazzSingel staat onder druk, de gemeente krijgt het financieel nog niet rond. Voor de Domi-
nicusschool staat ook de renovatie van de het gebouw ‘de directiewoning’ op het Cereol-terrein 
(waar de KSU enkele lokalen in zou huisvesten) ook onder druk: de omwonenden maken be-
zwaar. De KSU heeft een aanvraag gedaan om een dependance van De Pijlstaart te bouwen in 
de Cartesiusdriehoek (achter de Amsterdamse Straatweg). Het gaat om 4 à 6 klassen.  
Voor de Merwedekanaalzone is een aanvraag gedaan voor een school van 17 lokalen. 
Bij het nieuwe schoolgebouw in Haarrijn is nu toch een gymzaal voorzien in plaats van twee 
speellokalen. Dat is goed nieuws want passend bij het KSU-beleid dat elke school een gymzaal 
heeft. 
- voortgang insourcing FA 
Erik Boswinkel licht toe. Het proces van de insourcing heeft meer hobbels gekend dan ver-
wacht. Maar inmiddels is de opgelopen achterstand grotendeels ingelopen, o.a. door de inhuur 
van een interim-boekhouder (een functie die nog wel structureel ingevuld zal moeten worden). 
Ook de aandachtspunten die door de accountant genoemd zijn, zullen alle voor de zomerva-
kantie afgerond zijn. Voor zijn vertrek zal Erik zorgen voor een volledige beschrijving van de 
werkzaamheden van de financiële afdeling. Astrid van Leeuwen adviseert het bestuur erop toe 
te zien dat de werkinstructies tijdig geactualiseerd worden. 
- onderwijsachterstandenbeleid 
Dit komt aan de orde bij de financiële onderwerpen. 
- identiteitsdag 
Naar aanleiding van het imago-onderzoek is er nader onderzoek gedaan naar de beleving van 
de katholieke identiteit op de scholen. Een van de uitkomsten is het organiseren van een identi-
teitsdag. Deze is gepland op 25 maart 2019 en is bedoeld voor alle medewerkers. De leden van 
de Raad van Toezicht en de GMR worden hier ook bij uitgenodigd. 
- Gregor Lohman vraagt het bestuur om commentaar op De Staat van het Onderwijs en vraagt 
of het bestuur zich erin herkent. Carel Laenen antwoordt dat er meer gegevens over meerdere 
jaren nodig zijn om de analyse voor de KSU te kunnen maken.  
 
6. Beleidsvoorbereiding 
6.1 Bestuursformatieplan 2018-2019 
Jan van der Klis leidt dit punt in. Sinds vorig jaar worden de financiële kadernota en het Be-
stuursformatieplan (BFP) geïntegreerd aangeboden. Er is sprake van een gering aantal wijzigin-
gen t.o.v. vorig jaar. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht op het cijfermatig deel van 
het BFP, maar omdat de cijfers op dit moment nog niet definitief zijn, is er nog geen saldo ver-
meld. Na vaststelling op 23 mei of 7 juni, wordt het BFP opnieuw naar de GMR gestuurd. In de 
vergadering van 2 juli of indien mogelijk eerder, zal de GMR om instemming gevraagd worden. 
Deze gang van zaken is een gevolg van de insourcing, het afscheid van administratiekantoor 
as/Works en de wisseling in de functie van manager bedrijfsvoering.  
Opmerkingen bij het tekstuele deel:  
- Er is een kleine invloed van de maatregelen m.b.t. het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). 
Het bestuur verwacht daar deze week meer duidelijkheid over. Scenario B is het waarschijn-
lijkst. De maatregelen worden van kracht per 1 augustus 2019. De gevolgen daarvan zullen 
voor de KSU dus pas in het schooljaar 2019-2020 merkbaar zijn, maar de KSU bereidt zich er al 
wel op voor.  
- De meerjarenbegroting, die in juli voorligt in de GMR-vergadering wordt, gezien de ontwikke-
lingen rondom OAB, nog aangepast. 
- De werkdrukmiddelen (in groen op het A3-blad) zijn nog niet verwerkt, evenmin het bedrag dat 
de staking opgeleverd heeft. Het is aan de scholen om te beslissen of ze deze middelen in het 
BFP verwerkt willen hebben (in geval ze het bedrag of een deel daarvan meerjarig in de forma-
tie willen stoppen). 
Erik Boswinkel vult aan: 
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- De 2% reservering van de formatie is een gevolg van de ervaringen van de afgelopen twee 
jaar waarin de scholen de prognose van het leerlingaantal niet gehaald bleken te hebben op 1 
oktober. Er bleken steeds ongeveer 2% minder leerlingen. Als duidelijk is dat de leerlingaantal-
len op 1 oktober conform prognose zijn (dat is waarschijnlijk in september bekend), dan wordt 
de financiering alsnog aan de school overgemaakt. Mariëlle Evers merkt op dat de school dus 
geen personeel aan kan nemen op basis van de prognose. Dat klopt volgens Jan van der Klis, 
maar er kan eventueel wel gezocht worden naar een tijdelijke oplossing tot 1-10, zoals het opof-
feren van ambulante tijd van een bouwcoördinator om de periode van eventuele onderbezetting 
te overbruggen.  
- In de tekst van het BFP is het bedrag dat elke school bijdraagt aan de solidariteitsvoorziening 
waaruit de vervanging wordt betaald, aangepast. In het cijfermatig overzicht moet dat nog ge-
beuren. De aanpassing is een gevolg van gewijzigd beleid rondom financiering van vervanging 
(aan de orde geweest in de GMR-vergadering van 15 januari 2018, punt 6.2).  
Carel Laenen voegt toe dat in verband met de Wet Werk en Zekerheid vervanging via ASA nog 
steeds de voorkeur heeft boven tijdelijke uitbreidingen. Dat scheelt ook in de administratieve 
lastendruk. Kern van het beleid is dat de scholen nu eigenrisicodrager worden voor de eerste 
twee weken van de tijd dat een leerkracht ziek is.  
- Wat betreft de OAB-middelen: het bestuur kan deze ook in de toekomst onder de nieuwe rege-
ling nog steeds over de scholen herverdelen. De impulsgelden zullen naar alle waarschijnlijk-
heid helemaal stopgezet worden. 
De besluitvorming wordt uitgesteld tot na 23 mei (D-day) dan wel 7 juni (reserve D-day), de dag 
waarop de cijfers definitief worden. Zo spoedig mogelijk na D-day wordt het saldo in het BFP 
verwerkt, waarna het stuk op intranet gezet zal worden. De A3-pagina wordt geprint en per post 
naar de leden verstuurd. In de minvergadering van 18 juni wordt het geagendeerd.  
 
6.2 AVG 
Carel Laenen begrijpt de vragen en opmerkingen van de GMR over de reglementen goed, maar 
wijst erop dat het bestuur onder zeer grote tijdsdruk heeft moeten handelen. Er is daarom ge-
bruik gemaakt van standaard formats, die juridisch in de haak moeten zijn en dat leidt tot een 
bepaald taalgebruik. Bekeken wordt of we hier nog een regieslag overheen zullen laten gaan of 
volstaan met een oplegger om de inhoud te duiden. De schoolleiders en teams zullen na de 
meivakantie geïnformeerd en voorgelicht worden en er wordt nog een functionaris gegevensbe-
scherming aangesteld (deze wordt ingehuurd via een partner van Verus of via de CED-Groep). 
Als dat gebeurd is, voldoet de KSU in de basis aan de wetgeving die op 25 mei a.s. van kracht 
wordt. Het is de bedoeling dat er naast de functionaris gegevensbescherming ook een project-
leider aangesteld wordt voor de verdere implementatie en belast wordt met het herschrijven van 
de documenten, dan wel het maken een oplegger/handleiding.  
De GMR vindt de voorgelegde teksten van de reglementen onbegrijpelijk en een deel van de 
raad teksten zelfs onleesbaar. Daarbij merkt de GMR op dat in tegenstelling tot wat gebruikelijk 
is en vooral gezien de doelgroep van de reglementen, toelichtingen ontbreken. Van het perso-
neel, de ouders en de leerlingen kan niet worden verwacht dat zij juridische teksten, zoals die in 
de reglementen zijn opgenomen, te begrijpen. Dat stelt ons voor een dilemma, volgens Carel 
Laenen, aangezien de wet op 25 mei van kracht wordt. Hij vraagt de GMR toch nu in te stem-
men in de wetenschap dat documenten in begrijpelijke taal een groot aandachtspunt is waarop 
actie moet worden ondernomen, zoals ook in de oplegger vermeld staat.  
In de oplegger staat ‘Deze teksten zijn door juristen opgesteld en niet makkelijk leesbaar.’ De 
GMR stelt zich op het standpunt dat ook de teksten zo veel duidelijk moet zijn; dat zou de taak 
van de wetgevingsjuristen moeten zijn. De GMR geeft aan dat op 25 mei 2018 de AVG inwer-
king treedt, maar dat daar niet direct de verplichting uitvloeit voor organisaties dat ook op die 
datum de reglementen in werking treden. Het aantonen dat daadwerkelijk met de besluitvorming 
van de interne regelgeving is gestart en in ontwikkeling is, is voor voldoende. De GMR geeft 
aan dat delen van teksten zodanig zijn verwoord dat die interpretatieverschillen opleveren. De 
GMR wijst op het belang van een degelijke implementatie en bewustwording bij het personeel, 
de ouders en de leerlingen. De GMR verzoekt het CvB om de opsteller(s) te verzoeken om dui-
delijke teksten op te stellen en de hiaten in de reglementen nader in te vullen. 
Onder deze voorwaarde stemt de GMR in met de reglementen. 
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6.3 Arbodienst 
De vooraf schriftelijk gestelde vraag is afdoende beantwoord, er zijn geen verdere vragen.  
 
7. Informatie/Voortgangsrapportage 
7.1 Besteding werkdrukgelden  
Mariëlle Evers pleit voor evaluatie na een half jaar in plaats van na een jaar, zodat de school de 
gelegenheid krijgt om de gekozen bestemming nog aan te passen. Carel Laenen antwoordt dat 
de school vrij is om het moment te kiezen als de evaluatie in ieder geval maar heeft plaatsge-
vonden voor afloop van volgend schooljaar. De GMR zal de MR’s hierover informeren.  
 
7.2  Vergaderplanning 2018-2019 
De GMR pleit in verband met de hoeveelheid bijlagen per vergadering voor een uitbreiding van 
het aantal vergaderingen naar zes. Het bestuur is daar geen voorstander van en gezien het feit 
dat het ledenaantal van de GMR binnenkort uitgebreid wordt waardoor een verdeling van de on-
derwerpen mogelijk wordt, lijkt dat ook niet nodig. Jan van der Klis stelt voor om de vergaderin-
gen in het vervolg om 17.30 uur te laten beginnen, waardoor er iets meer reële vergadertijd is. 
Ricardo Harryson zal dit voorstel bespreken in de volgende min-vergadering.  
De vergaderplanning wordt vastgesteld met de volgende wijziging: de GMR-min-vergadering 
van 6 mei 2019 wordt verplaatst naar 15 april 2019. Het DB van 11 april 2019 wordt een week 
vervroegd naar 4 april.  
 
7.3 Protocol schoolzwemmen 
Mariëlle Evers adviseert het bestuur in het protocol op te nemen dat ook de ouders worden uit-
genodigd bij het gesprek aan het begin van het schooljaar; ook zij moeten zich immers goed be-
wust zijn van hun verantwoordelijkheid.  
 
Het College van Bestuur verlaat de vergadering. 
 
8. Besluitvorming  
8.1  Bestuursformatieplan 2018-2019, cijfermatig deel  
De besluitvorming wordt uitgesteld tot na 23 mei (D-day). 
8.2  AVG 
De GMR beschouwt de documenten als een concept en als zodanig stemt de personeelsgele-
ding in met het reglement Privacy medewerkers, het reglement sociale media medewerkers, het 
ICT-gebruiksreglement voor e-mail, internet en telefoon en het reglement cameratoezicht. De 
oudergeleding stemt in met de conceptversies van het Privacyreglement leerlingen en het regle-
ment sociale media leerlingen en ouders. Als voorwaarde wordt gesteld dat de tekst wordt 
herschreven tot een juridisch helder, taalkundig correct en voor alle doelgroepen begrijpelijk do-
cument.  
8.3  Arbodienst 
De GMR adviseert positief met betrekking tot de gunning van de aanbesteding arbodienst aan 
Cohesie. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Niets meer aan de orde zijnde en onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng, sluit 
de voorzitter de vergadering om 20.20 uur. 
 
Na vaststelling ter ondertekening:       datum:   
 
 
 
 
Ricardo Harryson           Mariëlle Evers 
voorzitter              secretaris 
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Bijlage 1 
Vragen en antwoorden n.a.v. de stukken voor de vergadering van de GMR van 25 april 2018 
 

Verslag vergadering 
 
Blz. 1 
1) Bij aanwezigen: ‘Harrsyon’ vervangen door ‘Harryson’  
Bij aanwezigen: schrappen ‘Stefan Rüdiger’  
Bij aanwezigen: namen ‘kandidaat-leden schrappen. Omdat de notulen openbaar toegankelijk zijn, mo-
gen op de persoon herleidbare gegevens niet in deze en andere voor het publiek toegankelijk documen-
ten worden opgenomen.  
Antwoord: Het verslag is aangepast op bovenstaande punten.  
 
2) Moet er niet ter aanvulling een bijlage bij worden gedaan met de vragen en antwoorden van Gregor, 
zodat de lezer ook na kan lezen waar dit stuk in de notulen over gaat? 
Antwoord: De vragen van Gregor, met de antwoorden daarop, zijn als bijlage achter het verslag gevoegd. 
 
3)- Het document Medezeggenschap binnen de KSU, waar de MR-voorzitter van Op De Groene Alm aan 
refereert, blijkt een heel oude versie van het huidige Medezeggenschapsstatuut.’  
Wijzigen in  
‘- Het document Medezeggenschap binnen de KSU, waar naar zeggen van de MR Op De Groene Alm de 
desbetreffende clusterdirecteur richting die MR refereert, blijkt een heel oude versie van het huidige Me-
dezeggenschapsstatuut. Het is dus onjuist dat indien en voor zover de GMR haar advies- en//of instem-
mingsrecht heeft gebruik over de begroting van de stichting, de mr.-en geen zeggenschap meer hebben 
over hun eigen begrotingen.’ 
Toelichting  
Een vertegenwoordiger van de MR Op de Groene Alm heeft de voorzitter van de GMR de volgende ver-
klaring van een van de clusterdirecteuren voorgelegd: “Als de GMR al heeft besloten over de begroting, 
dan hebben de mr.-en niet meer te zeggen over hun desbetreffende eigen begroting ”of woorden in die 
strekking. Daarop heeft de voorzitter van de GMR-navraag gedaan bij het CvB, waarop hij reactie vanuit 
het bestuur bureau vernam dat die rust op een heel oud, niet meer kracht zijnde document.  
Bovengenoemde mededeling is ook aan andere mr-en gedaan. Zij hebben in redelijkheid vertrouwd op 
de juistheid van die woorden en confronteren daarom nog steeds de GMR via zijn voorzitter daarmee. 
Aanvankelijk ging dat met enig verwijt richting de GMR. De boven vermelde mededeling van de clusterdi-
recteur heeft de verhouding tussen de mr-en en de GMR onnodig geschaad. Na een uitvoerige uitleg van 
de verhouding vanuit de GMR heeft de verwijtende houding plaats gemaakt voor een twijfelende houding. 
Desondanks wordt de boven vermelde mededeling gesteld door de desbetreffende clusterdirecteur en 
wordt de voorzitter van de GMR daarmee voortdurend geconfronteerd.  
Het is niet aan de GMR om voortdurend de mr-en te moeten voorlichten, welke rechten en plichten de 
mr-en hebben met name in de besluitvorming van de begrotingen op schoolniveau. 
Antwoord: De betreffende zin in het verslag is vervangen door bovenstaande tekst. 
Opmerking: De clusterdirecteur kan zich in het geheel niet vinden in de terugkoppeling zoals de MR- 
voorzitter deze geeft. Ze heeft hem gezegd dat er een stichtingsbegroting is én een schoolbegroting. De 
schoolbegroting wordt in december voor advies voorgelegd aan de MR. 
 
Blz. 2 
Geen opmerkingen 
 
Blz. 3 
 
1)Vraag van Gregor was: Waarom wordt Utrecht (i.p.v. KSU) ten opzichte van de 4 grote steden zo zwaar 
getroffen. Dus KSU vervangen voor Utrecht, en besturen moet vervangen worden door de steden Am-
sterdam, Rotterdam, Den Haag 
Antwoord: De tekst is vervangen. Utrecht maakt deel uit van de G4. Verwezen wordt naar de brief van de 
minister van d.d. 31 januari 2018. De voorgestelde beleidsmaatregelen (scenario’s) treft Utrecht maar ze-
ker ook de KSU zwaar, zij het het minst zwaar volgens scenario B.  
De vraag is uitgezet bij Berenschot, Ronald van Loon, maar het antwoord is nog niet gegeven.  
 
2)Vraag over blz. 3 eerste aandachtstreepje: Hoe is de stand van zaken nu met directeur primair proces? 
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Antwoord: De huidige directeur primair proces is ontheven van haar managementtaken en geen lid meer 
van het MT. Niet omdat er aanleiding was om dat te doen vanuit organisatieperspectief, maar meer om-
dat de mededeling dat wij de samenwerking niet met haar voortzetten haar zodanig zwaar gevallen is dat 
zij noch de ambitie noch de motivatie meer heeft om deze taken uit te voeren. Zij voert nu nog taken uit in 
haar rol als senior stafmedewerker, met name het AVG-traject. 
Wij zijn inmiddels bezig om een tijdelijke vervanging te regelen en de functie als zodanig te evalueren. In 
de vergadering lichten we u dat nader toe.   
 
Nemen jullie door het vrijkomen van deze functie een nieuwe structuur in overweging?  
Antwoord: Nee, een evaluatie over de wijziging van de nieuwe organisatiestructuur (MT: 2 clusterdirec-
teuren, DPP, MBV i.p.v. 4 clusterdirecteuren met portefeuille) is pas in juni 2016 ingevoerd. De functie 
van DPP heeft zich door twee korte bezettingen nog niet kunnen bewijzen. Pas over een jaar of 4-5 na 
juni 2019 zal de ‘nieuwe’ organisatiestructuur geëvalueerd worden. De idee bestaat om deze evaluatie 
deel uit te laten uitmaken van de ontwikkeling van het nieuwe SBP 2021-2025. 
 
Wordt dan ook het kiezen voor 2 cluster directeuren geëvalueerd?  
Antwoord: Vast wel. 
 
VERZOEKEN TBV NOTULEN  
I. Vastgestelde notulen zo spoedig mogelijk openbaar maken via de website.  
II. Privacygevoelige gegevens niet openbaar maken, dat geldt ook voor handtekeningen.  
III. Notulen in pdf-vorm openbaar maken.  
Antwoord: Notulen worden vastgesteld in de daarop volgende vergadering. Daarom gaat er altijd enige 
tijd overheen voordat ze beschikbaar worden gemaakt. Begrijp ik het goed dat jullie de niet-ondertekende 
versie op de site willen hebben? De notulen staan altijd in pdf-formaat op de site. 
 

5 Mededelingen College van Bestuur 

 
Overzicht besluiten bestuur 
Blz. 1 Laatste besluit ‘Twee nieuwe kandidaten…’ Klopt deze formulering? Nu komt het op ons over alsof 
je verplicht bent om zitting te nemen. Het was in onze ogen: geacht of nog liever benaderd te worden 
i.p.v. verplicht. Ook vinden wij het als GMR erg belangrijk dat de diversiteit binnen de personeelsgeleding 
wel blijft bestaan. 
Antwoord: (Ook) om de GMR tegemoet te komen in hun jarenlange zoektocht naar voldoende GMR-le-
den vanuit het personeel hebben we gemeend dat, indien leerkrachten opgaan voor een  ‘door ons be-
taalde’ boco-opleiding, wij daar iets voor zouden ‘kunnen terugvragen’: het in principe niet ‘nee’ kunnen 
zeggen tegen de vraag om een periode deel uit te maken van de PGMR. Het CvB vindt het belangrijk dat 
zo’n grote organisatie als de KSU vanuit het personeel een volledige en constante bezetting kent.  
Mocht de GMR “deze ondersteuning” van het CvB niet wensen, dan horen wij dit graag.  
Overigens hebben wij ons voorstel al een paar keer met de GMR vroegtijdig gedeeld. 
 
Blz. 2 ‘Inschaling schoolleiders’, moeten de namen van de desbetreffende personen (Sara en Erik) er niet 
uit en vervangen worden voor de functies van deze personen.  
Dit meteen als aandachtspunt voor de rest van het stuk. 
 
Blz. 3  

1) “Voor ligt een gunningsadvies…” enz. 
Waarop is deze verwachting gebaseerd? 
Antwoord: Deze verwachting is gebaseerd op de eerdere ervaringen met Cohesie en de weten-
schap dat zelfs met een kleine daling van het ziekteverzuimpercentage de uitgespaarde kosten al 
fors zijn. 

 
De meer kosten die wij hebben door de nalatigheid van Arbobutler, worden die verhaald op Arbo-
butler?  
Antwoord: Zie de beantwoording van de vraag bij 6.3 Arbodienst  

 
2) “Besluit beleidsdocumenten met betrekking tot AVG” Hierin wordt aangegeven dat de desbetref-

fende stukken niet helemaal even grondig door hebben kunnen nemen, maar vinden deze stuk-
ken in concept wel door kunnen naar de GMR. 
Is dat gezien dit onderwerp niet wat onzorgvuldig? 
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Antwoord: Wij hebben de stukken voor de GMR-min vergadering niet goed door kunnen nemen, 
maar hebben dat nadien wel alsnog gedaan en dat leidde niet tot aanpassingen voor nu. Qua 
taal zijn er verbeteringen mogelijk en dat wordt ook erkend door de werkgroep, maar de tijdsdruk 
is zodanig dat we vooral compleet willen zijn qua beschikbare documenten en dat is gelukt. 
 

3) “Regelement cameratoezicht” Wij stellen de vraag dit is op 22 maart vastgesteld, maar wordt in 
deze GMR-vergadering pas voorgelegd, hoe kan dit? 
Antwoord: Alle documenten i.h.k.v. de AVG zijn vastgesteld behoudens advisering/instemming 
van de GMR. Dat staat hier wellicht niet helder genoeg. Er staat wel vaker in de besluitenlijst dat 
wij besluiten nemen, terwijl het formeel juister zou zijn om te spreken van een voorgenomen be-
sluit dat pas definitief wordt als de GMR zich erover heeft kunnen buigen. Intern is ook bekend 
dat de besluiten die aan de GMR moeten worden voorgelegd pas definitief worden als de GMR 
zich daarover uitgesproken heeft. Stafmedewerkers en clusterdirecteuren vragen daar ook zelf 
naar.  

 
4)  Contract directeur primair proces: het contract zal niet worden verlengd na augustus 2018. Dit 

besluit is intern gecommuniceerd (KSU-huis en schoolleiders). Het bestuur beraadt zich momen-
teel op deze positie, ook in relatie tot de functie van clusterdirecteur. VRAAG: Wat is de stand 
van zaken 
Antwoord: Dat lichten we tijdens de vergadering toe. 

 
Voortgang insourcing FA en voortgang punten ML-update 3 april 
Op welke termijn denken jullie dat deze achterstanden en maatregelen afgerond zullen zijn/ of afgerond 
kunnen worden. 
Antwoord: Voor de zomervakantie moeten de werkinstructies voor de administratieve organisatie (AO) 
beschreven zijn. De infrastructuur voor de vervanging van de bankpassen en de applicatie inning ouder-
bijdrage wordt voor de zomer ingericht, gevolgd door een gefaseerde uitrol gedurende de rest van 2018 
voor bankrekeningen in KSU-beheer en scholen die inning willen automatiseren. Dit is randvoorwaardelijk 
voor verdere overdracht financiën naar een centrale organisatie. 
 

6.1 Bestuursformatieplan 
Hoofdstuk 2 bekostiging:  

1) 2.1 personele bekostiging: Als je * 1 en * 2 (de leerlingen 4/8 en 8/13) neemt heb je toch totaal-
aantal leerling. Waarom wordt dat hierna nog apart vermeld? 

Antwoord: Dit is gedaan omdat dit allemaal bekostigingsparameters zijn. Voor leeftijden gelden daarnaast 
aparte bekostigingsparameters 
 

2) Kunnen jullie in de grootboekrekening, bij de namen van de scholen, het aantal leerlingen per 
school zetten en de weging van de leerlingen op de betreffende school. 

Antwoord: Aantallen wel, gewichten is veel extra administratief werk, is al in de baten verwerkt. 
 

3) Wat krijgt welke school nu van het rijk? Waar kunnen wij dit vinden in de KSU stukken. 
Antwoord: Personele en materiële bekostiging staan in het overzicht bovenaan en worden vermeld in de 
toelichting. 
 
        4) Wat zijn de criteria voor: 
               - de afdracht naar KSU-kantoor 51300 

Antwoord: 7.9% gemiddeld (vanwege sbo/so verdeling sbo lager vanwege hogere bekostiging 
leerlingen) 

               - de afdracht solidariteit 51200 
 Antwoord: 10.3% gemiddeld 
               - de afdracht centraal beleid 51100 
 Antwoord: 4.8% gemiddeld 
 
        5) Waarom moeten wij nu instemmen met een cijfermatig gedeelte als er in de stukken staat  
             dat deze cijfers nog kunnen veranderen? 
Antwoord: het proces loopt tot aan D-day, eind mei. 
 

6) Waarom hebben zoveel scholen hetzelfde BRIN-nummer? Is dit niet nadelig voor de inkomsten 
vanuit de overheid? 

Antwoord: Dat heeft te maken met regelgeving omtrent oprichting en bekostiging scholen. 
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6.2 AVG 
1) Gezien het belang en de zwaarte van het stuk en de gevolgen die dit heeft voor het personeel, ouders 
en kinderen, is de informatie onzes inziens veel te mager. Als je wilt dat dit gaat leven en dat het nage-
volgd wordt door mensen moet dit met meer aandacht, zorg en tijd worden gedaan! Daarom adviseren wij 
als GMR dat er op elke school een voorlichtingsbijeenkomst wordt gegeven aan personeel en aan ouders 
apart. En wie gaat de kinderen hierin opvoeden, ouders of school? Deze avonden kunnen het beste 
plaatsvinden als de stukken concreet zijn uitgewerkt wat dit in de praktijk voor iedereen gaat betekenen. 
Antwoord: Dank voor het advies. Zoals gezegd staan we onder grote tijdsdruk om de zaken in beginsel 
op orde te hebben voor 25 mei als de wet van kracht wordt. Dat heeft geleid tot deze aanpak. De imple-
mentatie moet daarna nog volgen en het creëren van draagvlak en bewustwording zal daarbij een promi-
nente plek innemen. De te werven functionaris gegevensbescherming annex projectleider zal dat verder 
gaan vormgeven.  
Beter kan dus altijd, maar wij hechten er aan ook op te merken dat de KSU in vergelijking met andere 
schoolbesturen echt voorop loopt als het gaat om het anticiperen op de AVG. 
 
2) De toelichtingen bij de ontvangen teksten van de reglementen ontbreken. Het is gebruikelijk dat die 
aan regelgevingsdocumenten worden toegevoegd. Het doel daarvan is om het ook voor niet-juristen be-
grijpelijk te maken.  
De GMR kan zich daarom onvoldoende een oordeel vormen over voorgelegde teksten.  
Verzoek: Toelichting in documentvorm per reglement bestande uit  
A. een algemene toelichting over de reden voor her reglement, de doelstelling van het reglement en de 
beoogde uitvoering van het reglement;  
B. een toelichting per artikel voor zover dat gezien de tekst van het artikel nodig is  
Antwoord: We begrijpen het verzoek, maar kunnen daar nu niet aan tegemoet komen. Zoals eerder ge-
steld is er erkenning dat de documenten verder verbeterd kunnen worden, juist ook qua taal en leesbaar-
heid en voor het verwerven van draagvlak en begrip is ook een toelichting en verdere voorlichting nodig. 
Dat zal pas na 25 mei vorm gegeven kunnen worden en wij stellen daarom voor om uw suggestie expli-
ciet mee te geven aan de aan te stellen functionarisgegevensbescherming/ projectleider in diens op-
dracht. 
 
6.3 Arbodienst 
Zie eerder gestelde vraag bij “besluiten bestuur”: Worden de meerkosten die de KSU ten gevolge van de 
nalatigheden van Arbobutler geheel op Arboburtler verhaald? Daarmee bedoeld de GMR ook de meer-
kosten die de KSU voor de dienstverlening van vervangende arbodienstverlener dient te betalen gedu-
rende de met Arbobutler aangegane contractperiode, exclusief verlengingsperioden. 
Antwoord: Er is door juristen uitvoerig onderhandeld over een beëindigingsovereenkomst waarbij aan-
sprakelijkstelling en het laten dragen van de kosten door Arbobutler uitvoerig is meegenomen. Afgespro-
ken is om over de overeenkomst niet met derden te communiceren dus wij moeten daar terughoudend in 
zijn, maar wij kunnen u wel melden dat de kosten van de huidige verzuimcoach en de door de KSU zelf 
ingeschakelde bedrijfsarts volledig door Arbobutler gedragen worden. Ook kosten die voortkomen uit dos-
siers die niet op orde blijken te zijn, zullen verhaald worden op Arbobutler.  
 
7.1 Besteding werkdrukgelden  
1) Plan lijkt erg groot om zonder tussentijdse evaluatie en mogelijkheid tot aanpassen/bijstellen 
binnen de financiële kaders te kunnen. Is er een tussentijdse evaluatie mogelijk. Misschien wel 
alleen in een teamvergadering. Ik denk wel dat het prettig is om er ergens in januari/februari op 
terug te kijken met de teams. EN Kan een school na een tussentijdse evaluatie (in overleg) 
het plan aanpassen/bijstellen voor de rest van de periode?  
Antwoord: We hebben dit plan vooral geschreven als handreiking voor de scholen, zodat zij we-
ten wat de route is om te komen tot de inzet van deze middelen. Het staat hen vrij om een tus-
sentijds evaluatie eerder in te plannen, maar wij geven wel aan dat deze vóór 1 juli moet zijn uit-
gevoerd en dat raakt weer de bestuurlijke verantwoordelijkheid om te monitoren en extern te 
verantwoorden. 
 
2) Kunnen wij als GMR een soort samenvatting/terugkoppeling krijgen van de evaluaties.  
Antwoord: Op het moment dat wij de evaluaties gaan verzamelen om ons als bestuur te kunnen 
verantwoorden en bij te sturen, zullen we de rapportage die daar uit volgt agenderen voor de 
GMR-vergadering. 
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3) Als het bestedingsplan is goedgekeurd is er dan ook de garantie dat het plan een vol jaar kan 
worden uitgevoerd?   
Antwoord: Ja, want de middelen zijn dan begroot en daarmee beschikbaar voor de scholen. Het 
zijn uiteraard de scholen zelf die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en vormgeving. 
 
7.2 Vergaderplanning 
Gezien de lengte die vergaderingen nu kosten, om alle stukken die er zijn te behandelen, willen 
wij naar 6 vergaderingen per jaar toe. Zo kunnen wij de last wat meer verdelen.  
Antwoord: Betreft dit de plus- of de min -vergaderingen? Of beide? Zes keer per jaar is wel heel 
erg veel. 
 
7.3 Schoolzwemmen Bij gesprek aan het begin van het jaar horen ook de ouders die betrok-
ken zijn uitgenodigd te worden. 
Antwoord: Waarvan acte. 
 
Algemene vragen: 
 

* Kunnen jullie in alle stukken paginanummering opnemen, dat is makkelijker bij het bespre-
ken en aanpassen van de stukken. 

Antwoord: we gaan erop letten. 
 
       * Is het mogelijk om op de stukken ook de agenda nummering erbij te zetten?  
           Bijvoorbeeld Bestuursformatieplan 6.1 
Antwoord: Het nummer van het agendapunt waar de bijlage bij hoort, staat altijd vermeld op de 
oplegger. Het is niet wenselijk om het ook op de stukken zelf te zetten, dat zou betekenen dat er 
van hetzelfde document verschillende versies bestaan. Maar waar mogelijk zal ik dat voortaan 
doen. 
 
       * Kunnen jullie als bestuur een tijdspad voor de begrotingscyclus naar de MR-geledingen 
sturen? 
Antwoord: Zie het white paper op intranet 
 


