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Verslag vergadering GMR van de KSU d.d. 19 april 2016 

  
 
Locatie  KSU-kantoor, Kaap  Hoorndreef 46a, Utrecht 
Aanvang  18.00 uur 
Aanwezig GMR: Henk ten Hoeve (voorzitter), Irene Wassing, Ricardo Harryson, Ma-

riëlle Evers (secretaris), Esther Maas, Marieke van Denderen, Gregor 
Lohman 

 Bestuur KSU: Jan van der Klis, Carel Laenen 
Afwezig (m.b.) Jolien Schippers 
Verslaglegging Elska Vos, secretaresse KSU 
          
Voorafgaand aan de vergadering zijn er schriftelijke vragen gesteld over de verschillende agen-
dapunten en door het bestuur beantwoord. Deze vragen met de antwoorden zijn als bijlage bij 
dit verslag gevoegd. In tegenstelling tot de informatie op de agenda is de manager bedrijfsvoe-
ring niet aanwezig bij punt 7.1 Bestuursformatieplan 2016-2017. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Henk ten Hoeve opent de vergadering en heet iedereen welkom. Stefan Rüdiger, het nieuwe 
GMR-lid voor de oudergeleding is verhinderd wegens verblijf in het buitenland. Het andere kan-
didaat-lid (ook een ouder) beraadt zich nog op haar lidmaatschap. Wellicht is het nodig om na 
de volgende vergadering een nieuwe wervingscampagne op te starten. 
 
2.  Vaststelling notulen van 15 februari 2016   
Tekstueel: behalve de al schriftelijk doorgegeven correctie m.b.t. de aanwezigheid van Jolien 
Schippers zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3.  Rondvraag/mededelingen GMR 
- rooster van aftreden 
Mariëlle Evers doet navraag bij het CNV of een zittingstermijn van 4 jaar mogelijk is.  
- Brief De Spits: de GMR heeft opnieuw een brief van medewerkers van De Spits ontvangen, 
met het verzoek daarop te reageren. Dat is nog niet gebeurd omdat de GMR nog steeds twijfels 
heeft of het wel op zijn weg ligt zich hierin te mengen. De briefschrijvers hebben nog steeds 
moeite zich neer te leggen bij de uitwerking van de cao en het op grond daarvan door de KSU 
opgestelde beleid. De GMR zal een antwoord formuleren waarin ze aangeven begrip te hebben 
voor hun frustratie en ze adviseren met hun schoolleider in gesprek te gaan over zaken die bin-
nen de beleidsruimte nog wel haalbaar zijn. De 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag staan 
vast, maar is wel enige ruimte m.b.t. tot de invulling van de zogeheten rest-uren en rest-minu-
ten. 
Henk ten Hoeve merkt op dat de werkdruk nog steeds punt van aandacht is. Om die te kunnen 
verminderen is eerst onderzoek nodig naar de oorzaken daarvan. 
- Gregor Lohman vraagt hoe de hoogte van de vacatie vastgesteld wordt. De heer Van der Klis 
antwoordt dat het bedrag kan variëren als gevolg van presentie (zo ook wat betreft de reiskos-
tenvergoeding). Volgens de Gregor Lohman hoort jaarlijks het maximale bedrag betaald te wor-
den vanuit de gedachte dat een GMR-lid, ook als hij niet elke vergadering aanwezig is, hij toch 
tijd besteedt aan lezen van en reageren op de stukken. Binnen de KSU is dat echter niet zo af-
gesproken. 
 
4.  Besluitvorming College van Bestuur 
N.a.v.: 
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- Uit de enquête over de implementatie van de cao bleek dat de werkdruk onder de medewer-
kers nog als hoog ervaren wordt. Volgend schooljaar zal hier nader onderzoek naar gedaan 
worden om te komen tot maatregelen die leiden tot werkdrukvermindering. Mariëlle Evers advi-
seert het bestuur alle medewerkers te informeren over de uitkomsten en aanbevelingen van de 
enquête en ook aan te geven hoe en wanneer de KSU daar een vervolg aan geeft. Het bestuur 
zegt dit toe. 
- Ricardo Harryson vraagt waarom de KSU gekozen heeft voor een Europese aanbestedings-
procedure voor de arbodienstverlening. De drempelbedragen zijn sinds kort veranderd waar-
door Europees aanbesteden hier niet meer verplicht voor is. Carel Laenen antwoordt dat er niet 
op de invoering van de nieuwe wet gewacht is. Jan van der Klis vraagt na hoe dit precies zit en 
zal de GMR hier tijdens de volgende vergadering over informeren. De KSU heeft bij de aanbe-
steding overigens aangegeven de werkwijze zoals we die met Cohesie hebben vorm gegeven 
te willen voortzetten. 
Navraag bij de staffunctionaris Inkoop leverde het volgende antwoord op: 
 
De KSU heeft niet expliciet de wijzigingen in de aanbestedingswet per 18 april afgewacht. Voor-
heen was arbodienstverlening nl. volledig uitgesloten van Europees aanbesteden, het was een 
zgn. IIB-dienst waarvoor een verlicht aanbestedingsregime geldt. Meervoudig onderhands aan-
besteden is zowel voor als na wetswijziging de minimale vereiste vanuit de wetgeving. De plan-
ning heeft te maken met het feit dat de huidige overeenkomst afloopt op 1 januari 2017. 
Er is bewust gekozen voor een Europees traject om zo de gehele markt te bevragen en daar-
door mogelijk inschrijvingen te ontvangen van partijen die bij een meervoudig onderhandse 
aanbesteding niet gevraagd zouden zijn een offerte uit te brengen. KSU is op zoek naar een in-
novatieve partij die met haar meedenkt en KSU is van mening dat een Europese aanbeste-
dingsprocedure een grotere kans biedt op het vinden van een dergelijke partij. 
Daarnaast is de inspanning voor een meervoudig onderhandse procedure waarschijnlijk niet 
veel lager dan voor een Europese procedure. 
 
 
5.  Mededelingen College van Bestuur 
- de procedure MBV loopt en wordt begeleid door De Roo. Gestreefd wordt naar benoeming per 
1 mei of zo snel mogelijk daarna. 
- overzicht nieuw- en verbouw scholen: geen opmerkingen. 
- Kathedrale Koorschool: twee weken geleden is er een gesprek geweest met een delegatie van 
het bestuur van de KKS, waarbij de KKS haar vertrekpunten op tafel heeft gelegd. De KSU zal 
hier niet helemaal aan tegemoet kunnen en willen komen. Het is in het belang van de KSU om 
de KKS zoveel als mogelijk te integreren in de KSU, maar wel met instandhouding van het 
unieke onderwijs dat daar geboden wordt.. Dat betekent voor de KSU bijvoorbeeld één Raad 
van Toezicht en geen twee zoals het bestuur van de KKS voorstelt. Het is nu aan de KSU om te 
reageren op hun vertrekpunten. De definitieve beslissing over de aansluiting bij de KSU valt 
naar verwachting nog voor de zomervakantie. Jan van der Klis wijst de GMR nogmaals op het 
zeer vertrouwelijke karakter van deze informatie.  
- stand van zaken vacatures: schoolleider Montessori, Villa Nova, ODGA.  
Morgen vindt het benoemingsgesprek van de schoolleider van de Montessori plaats.  
De Villa Nova en De Kameleon zullen onder één schoolleider gebracht worden. De huidige 
schoolleider van De Kameleon, die Gerard Peelen van de Villa Nova sinds zijn pensionering al 
geheel naar wens verving, is in beeld voor die positie. Aanleiding hiervoor is het ruimtegebrek 
op de Villa Nova als gevolg waarvan al twee groepen van deze school uit zijn gaan wonen op 
De Kameleon. Daar kwam het e.e.a. uit voort. Het is niet uitgesloten dat de scholen in de toe-
komst samengevoegd zullen worden tot één school.  
De schoolleider van de Ariënsschool (Alice van Driel) is benoemd tot duo-schoolleider van Op 
De Groene Alm, waardoor er op de Ariëns een vacature ontstaat. Henk ten Hoeve geeft aan dat 
deze verschuiving zo vlak voor het einde van het schooljaar veel onrust op de betreffende scho-
len veroorzaakt en vraagt waarom deze benoeming niet aan het begin van het nieuwe school-
jaar ingaat. Carel Laenen geeft aan dat het bestuur zich bewust is van het wellicht niet helemaal 
optimale moment maar dat er belangrijke redenen waren om deze benoeming nu te effectueren. 
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Daarnaast is de benoeming van Alice en de vervanging van het management uitvoerig met het 
team van de Ariëns besproken.  
- stand van zaken tto 
In de besluitenlijst wordt hiervan afdoende verslag gedaan. Gregor Lohman kan geen waarde-
ring opbrengen voor de naam van de school om twee redenen: de naam geeft op geen enkele 
manier de uniciteit van de school weer (het is de enige tweetalige PO-school in Utrecht) en de 
naam suggereert dat Engels de hoofdtaal is, wat niet zo is. Het bestuur geeft daarop aan dat er 
uitvoerig over de naam van de school gesproken is en meer dan 40 mogelijke namen de revue 
zijn gepasseerd en deze er uit kwam als meest aansprekende. Gegeven de snelheid die gebo-
den was om de school een naam te geven, vielen sommige namen ook af (zoals namen van 
personen, waar toestemming voor verkregen moest worden). 
- evaluatiereis Atjeh: Jan van der Klis legt uit wat het project behelst heeft. Na de tsunami in 
2004 heeft de KSU het plan opgevat om de zes meest getroffen scholen daar te ondersteunen. 
Er was veel behoefte aan kennisoverdracht, veel leerkrachten waren verdronken. De KSU heeft 
onder meer een bijdrage geleverd aan de opleiding van nieuwe leerkrachten. Verder heeft de 
KSU veel gedaan met betrekking tot de vakken bewegingsonderwijs, muziek, rekenkundig reke-
nen en drama en een bijdrage geleverd aan (de kennis over) traumaverwerking. Het project is 
budgettair neutraal uitgevoerd: er zijn veel sponsorgelden binnengekomen en de vervangings-
kosten voor leerkrachten die in Atjeh zijn geweest, zijn gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. 
Nu na 5 jaar, heeft Jan van der Klis samen met de toenmalig projectleider André de Hamer een 
tiendaags evaluatiebezoek aan Atjeh gebracht. De conclusie is dat er geen directe hulp meer 
nodig is, wel is er behoefte aan uitwisseling en samenwerking. Er wordt nagedacht over hoe die 
vorm te geven. Henk ten Hoeve ontvangt een papieren exemplaar van het verslag, de digitale 
versie is binnenkort op de website te vinden. 
 
6. Informatie/voortgangsrapportage 
6.1 KSU 2.0 
Jan van der Klis licht de wijzigingen in de organisatie kort toe. De KSU gaat vanaf 1 juni 2016 
werken met twee clusterdirecteuren en een directeur Primair Proces. De samenstelling van de 
clusters is nog niet bekend. De functie van directeur Primair Proces is in onderwijsland te verge-
lijken met die van directeur onderwijs en opleiding. Het is een beleidsdirecteur die zich zal bezig 
houden met de portefeuilles onderwijs en p&o en de kwaliteitszorg. De functieomschrijving zal 
op de volgende vergadering aan de GMR voorgelegd worden, evenals die van de Manager be-
drijfsvoering en de aangepaste functieomschrijving van clusterdirecteur. Jon van Zoelen krijgt 
vanaf 1 juni a.s. de functie van projectleider accommodatie en facilitaire zaken, voor drie dagen 
in de week. Ook deze functieomschrijving wordt aan de GMR voorgelegd.  
De GMR is van tijd tot tijd via de voorzitter geïnformeerd en heeft geen aanvullende vragen 
 
6.2 Waardenmeetlat  
De waardenmeetlat is gemaakt door een werkgroep bestaande uit schoolleiders, onder begelei-
ding van een extern bureau (Business Openers). In de waardenmeetlat zijn de kernwaarden 
van de KSU binnen een bandbreedte geplaatst door de beide uitersten te definiëren. Aan de 
hand van de meetlat kunnen medewerkers en teams aan de gedragsvoorbeelden bepalen of 
hun acteren en handelen meer of minder, te veel of te weinig aansluiten bij de gegeven waarde. 
De waardenmeetlat vormt een van de bouwstenen van het KSU-vakmanschap.  
 
7.  Beleidsvoorbereiding  
7.1 Bestuursformatieplan 2016-2017, cijfermatig 
De opmerking van de GMR over het bedrag voor het Leonardo-onderwijs is correct: er wordt 
een bedrag van € 37.500,- toegevoegd in de laatste versie (van vandaag). Dit is de versie die 
gebruikt gaat worden voor 8 juni (D-Day). Als na 8 juni alle verplicht mobielen geplaatst zijn 
wordt het BFP vrijgegeven. 
Henk ten Hoeve vraagt waarom het bedrag aan ltu-inkomsten niet gelinkt is aan het aantal leer-
lingen. Carel Laenen antwoordt dat hier geen sleutel gebruikt wordt op basis van het aantal 
leerlingen maar dat het bedrag afhankelijk is van de subsidieregeling van de gemeente. 
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7.2 Bewegingsonderwijs, geactualiseerd 
Henk ten Hoeve stelt naar aanleiding van dit document de verantwoordelijkheid tijdens het 
schoolzwemmen aan de orde. Als de kinderen over verschillende baden verspreid zijn, is er 
meer begeleiding nodig om toezicht te kunnen houden. Voor de gymnastieklessen is dat goed 
geregeld, voor de zwemlessen zou dat ook moeten. Carel Laenen zoekt na hoe dit nu geregeld 
is.  
Mariëlle Evers merkt nog op dat het KSU-beleid om alle lessen bewegingsonderwijs door be-
voegde leerkrachten te laten geven consequenties heeft voor de formatie. Dit heeft volgens Ca-
rel Laenen de consequentie dat schoolleiders op kwalitatieve gronden moeten sturen op de for-
matie, een beweging die ook met betrekking tot andere aspecten van de formatie al ingezet is. 
Scholen die hierdoor met knelpunten geconfronteerd worden, kunnen aldus Jan van der Klis 
een beroep doen op bovenschoolse hulp. 
 
7.3 Professionaliseringsovereenkomst, actualisering terugbetalingsregeling 
De GMR heeft hier geen verdere vragen over.  
Irene Wassing volgt momenteel de middenmanagementopleiding, ze heeft echter nooit iets hoe-
ven tekenen. Dit lijkt een omissie, Carel Laenen vraagt dit na bij Jansje Dekker. 
 
7.4 Invoering pilot overlegmodel 
Er hebben zich, voor zover bekend, nog geen scholen aangemeld voor de pilot. Henk ten 
Hoeve vraagt zich af of scholen, als ze beseffen wat het overlegmodel precies inhoudt nog wel 
belangstelling hebben. En ook binnen het basismodel is er veel mogelijk. Hij adviseert het be-
stuur de medewerkers nog eens goed de verschillen tussen de beide vormen duidelijk te ma-
ken. Het bestuur zegt dit toe.  
 
Voorafgaand aan deze vergadering is het DB van de MR schriftelijk verzocht akkoord te gaan 
met een afwijkende procedure schoolleider Stepping Stones. 
 
Rondvraag 
- Op een vraag van Gregor Lohman over de contacten van de KSU met het bisdom, antwoordt 
Carel Laenen dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de kanselier. In het gesprek was 
het wat zoeken naar een visie op katholiek onderwijs. Het bestuur vindt dat jammer. De contac-
ten die er zijn tussen de scholen en de kerken en parochies worden voor het merendeel geïniti-
eerd door de scholen. De kanselier heeft toegezegd de parochies daar op te attenderen. Het 
bestuur heeft de kanselier geïnformeerd over het traject dat we lopen met de KKS. Ook is hij uit-
genodigd bij een vergadering van de resonansgroep.  
Mariëlle Evers meldt dat er geen voorbereiding op de communie meer plaatsvindt op de scholen 
door de kerk, terwijl er redelijk veel Poolse katholieke kinderen zijn.  
- Henk ten Hoeve vraagt of de GMR met nieuwe voorstellen kan komen met betrekking tot de 
gemaakte afspraken over de cao. Deze zouden dan m.n. gaan over de 8-urige werkdag en de 
40-urige werkweek. Carel Laenen zegt dat dit nu niet opportuun is. In zijn optiek is het meer ge-
wenst dat we het ingezette beleid nu eerst goed gaan implementeren.  
 
Het bestuur verlaat de vergadering. 
 
8. Besluitvorming 
8.1 Bestuursformatieplan 2016-2017, cijfermatig 
De personeelsgeleding stemt unaniem in  met het BFP 2016-2017.. 
 
8.2 Bewegingsonderwijs, geactualiseerd 
De personeelsgeleding stemt unaniem in met het geactualiseerde beleid Bewegingsonderwijs.  
 
8.3 Professionaliseringsovereenkomst, actualisering terugbetalingsregeling 
De GMR adviseert positief met betrekking tot de actualisering van de betalingsregeling.  
 
8.4 Invoering pilot overlegmodel 
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De GMR adviseert positief m.b.t. de invoering van de pilot overlegmodel. 
 
8.5 De GMR stemt in met het voorstel van het bestuur om voor de procedure schoolleider Step-
ping Stones een afwijkende procedure te volgen. 
 
Na vaststelling ter ondertekening:       datum:   
 
 
 
 
Henk ten Hoeve 
voorzitter 
  

 


