
 

 
 
 

 
 

Verslag vergadering GMR van de KSU d.d. 15 januari 2018 (uitgesteld van 11 december 
2017 i.v.m. code rood) 

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

Rüdiger, Astrid van Leeuwen;  
 KSU: Carel Laenen; Erik Boswinkel (MBV) 
Afwezig (m.b.) Jan van der Klis,  Marieke van Denderen  
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. Deze vergadering wordt bijgewoond 
door een kandidaat-lid (ouder KBS Ludger). 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Ricardo Harryson opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2.  Vaststelling notulen  
De notulen van de GMR-vergadering van 20 oktober 2017 worden ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. wordt gevraagd naar de stand van zaken schoolzwemmen. De KSU wacht nog op een re-
actie van de gemeente op haar voorstel over te gaan op een protocol voor de gemeente Utrecht 
dat aansluit bij het rijksprotocol.  
 
3.  Rondvraag/mededelingen GMR 
- Het DB is bezig zich te oriënteren op cursussen. Zodra de GMR beter bezet is, volgt aanmel-
ding.  
- Tijdens de vergadering van de voorzitters van de MR’s bleek dat een aantal ontevreden is over 
de financiële informatievoorziening. Afgesproken is dat als de brief van de voorzitters aan het be-
stuur niet leidt tot verbetering, het onderwerp in de GMR besproken zal worden. Carel Laenen 
geeft aan dat de voorzitters binnenkort een reactie van het bestuur kunnen verwachten. De brief 
gaat in cc naar de GMR.  
-Stefan Rüdiger kondigt aan zijn functie ter beschikking te stellen. Hoewel hij de vergaderingen 
als plezierig en interessant en het CvB als bekwaam heeft ervaren, is hij van mening dat door de 
structurele onderbezetting de GMR niet goed functioneert. Ook vindt hij de manier van werken 
(met min-vergaderingen en schriftelijke vragen en antwoorden) niet effectief.   
 
4.  Besluitvorming College van Bestuur 
Op verzoek van Ricardo Harryson zal het bestuur de besluiten die ter informatie, advisering of in-
stemming opgenomen zijn in de bestuursbesluitenlijst voortaan iets minder beschrijvend en dui-
delijker formuleren.  
N.a.v.:  
- Astrid van Leeuwen vindt het niet fair dat als een leerkracht wegens slecht functioneren naar 
een andere KSU-school gaat, deze school daar financieel volledig voor verantwoordelijk is. Carel 
Laenen antwoordt dat als het goed is dit niet aan de orde kan zijn. Het is al zeker vijf jaar beleid 
dat alleen medewerkers die voldoende functioneren en waarvan het dossier op orde is in aanmer-
king komen voor de mobiliteit. De gedachte is dat daarmee gestimuleerd wordt dat scholen echt 
zelf werken maken van niet of onvoldoende functionerende leerkrachten en de mobiliteit niet ‘mis-
bruikt’ wordt. Elke school is dus verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn leerkrach-



 

ten, als een medewerker niet of slecht functioneert dient er een dossier opgebouwd worden. Ove-
rigens is het wel zo dat een school indien nodig (bv. bij een cumulatie van probleemgevallen uit 
het verleden) voor een deel een beroep kon doen op de algemene middelen en dat is in meer-
dere gevallen ook gebeurd. 
- Als een school gemotiveerd kan uitleggen waarom het verzuimpercentage hoger is dan 5% dan 
zal het bestuur zich coulant opstellen. Maar er zijn ook scholen die al een aantal jaren boven de 6 
of 7% zitten en dat niet kunnen uitleggen. De clusterdirecteur doet in dergelijke gevallen onder-
zoek naar de oorzaken.  
- In de cao bestaat de functie van een meerhoofdige schoolleider. De KSU kent echter geen 
normfuncties en dus ook de functie van meervoudig schoolleider is bij de KSU niet bekend. De 
opvatting is dat duo-schoolleiders samen één functie vervullen en ‘uitwisselbaar’ zijn op alle ter-
reinen, ongeacht de werkverdeling die zij in de praktijk overeengekomen zijn. Een duo-schoollei-
der heeft meestal en minimaal een benoeming van 0,6 fte, samen dus 1,2 fte; kleine scholen kun-
nen dus geen duo ‘dragen’ omdat dat duurder is. 
- Stefan Rüdiger zet vraagtekens bij de gang van zaken rond de benoeming van Marcia van Roo 
als schoolleider van Wijzer aan de Vecht. Haar plotselinge vertrek heeft een probleem veroor-
zaakt op de Paulusschool en was zeker voor de leerlingen erg vervelend. Hij pleit ook in deze ge-
vallen voor een, zij het kortere, opzegtermijn. Dit helpt ook om te voorkomen dat er een structu-
reel probleem ontstaat met kweekvijverkandidaten: zij kunnen immers van de ene op de andere 
dag vertrokken zijn. Volgens Carel Laenen kan dit inderdaad een ongewenst neveneffect zijn van 
het feit dat de KSU een beroep kan doen op kweekvijverkandidaten als dat noodzakelijk is om 
een nog groter probleem elders op te lossen. Het is overigens wel zo dat het bestuur goed over-
leg voert met de clusterdirecteur en de schoolleider en daarna een zorgvuldige belangenafweging 
maakt. Hij heeft geen signalen van de scholen ontvangen dat schoolleiders een probleem zouden 
hebben met de (plotselinge) inzet van kweekvijverkandidaten. Mariëlle Evers vult nog aan dat het 
voor de ouders en de kinderen lastiger is dan voor het team: het team begrijpt vaak goed dat het 
voor de betrokkene een mooie stap is in zijn of haar loopbaan.  
Ricardo Harryson neemt contact op met de MR van KBS Paulus en zal hen adviseren het op te 
nemen met de schoolleider.  
 
5.  Mededelingen College van Bestuur 
- voortgang inbesteding FA: Erik Boswinkel doet verslag. Sinds 1 januari voert de KSU zelf de fi-
nanciële administratie. Tegelijkertijd worden een aantal processen geoptimaliseerd. Verder wordt 
er een planning gemaakt voor het proces van de salarisbetalingen. Door het wegvallen van een 
bovenschools administrateur (heeft ontslag genomen) en het zwangerschapsverlof van de mede-
werkster financiën was er een capaciteitstekort ontstaan. De KSU heeft daarom een administra-
teur ingehuurd en een duo-functie stafmedewerker financiën benoemd. In mei zal duidelijk wor-
den hoeveel capaciteit er werkelijk nodig is.  
- procedure MBV: deze procedure wordt begeleid door het wervings- en selectiebureau K+V. De 
komende week vindt de tweede gespreksronde plaats.  
 
6. Beleidsvoorbereiding 
6.1 Hoofdstuk 6 begroting 2018 
De GMR heeft adviesrecht op de bovenschoolse delen van de begroting. Deze staan beschreven 
in hoofdstuk 6, dat nu voorligt.  
Carel Laenen licht toe en reageert op verschillende vragen van GMR-leden. Dit deel van de be-
groting (m.n. wat betreft de p&o) is voor een deel minder beleidsrijk, met uitzondering van het 
KSU-vakmanschap en de professionalisering. Dat komt omdat er nu eenmaal activiteiten voortko-
men uit wet- en regelgeving. Omdat dit jaar vooral besteed zal worden aan de verdere implemen-
tatie van het SBP, zijn er ten opzichte van vorig jaar niet veel veranderingen in de begroting. De 
additionele investeringsruimte wordt overigens beperkt door veel externe ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld de nieuwe privacywetgeving, de verhoging van de pensioenpremie door het ABP en 
de wet werk en zekerheid, die veel geld kosten en waarvoor de KSU niet gecompenseerd wordt 
door het Rijk. Op de suggestie van Johan Bokdam om per jaar de speerpunten te benoemen, ant-
woordt Carel Laenen dat de beleidsambities van de KSU beschreven staan in het huidige SBP en 
vertaald zijn in de begroting en hij biedt aan dit nog eens te bespreken met de nieuwe leden van 
de GMR. 
 



 

6.2 Financiering vervangingsbeleid 
2,5 % ziekteverzuim wordt door meerdere arbodiensten genoemd als het percentage verzuim dat 
onvermijdbaar is en dus ook niet beïnvloedbaar. Er is een dekking voor 5% ziekteverzuim en het 
doel van de KSU is om te sturen op het beïnvloedbare deel van het verzuim. Met onze 25 scho-
len kunnen we goed vergelijken tussen scholen met een vergelijkbare populatie.  
Komt een school uit boven het percentage van 5% verzuim, dan volgt een gesprek over de oorza-
ken. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan wordt de vervanging gewoon vergoed. Doel is de 
schoolleiding bewust te maken van de kosten van vervanging (betaald vanuit het solidariteits-
fonds) waardoor de noodzaak daarop te sturen voor hem of haar groter wordt. 
De GMR vraagt zich af wat de consequenties zijn voor een school als het hogere verzuimcijfer 
niet door bijzondere omstandigheden te verklaren is en of eventuele sancties van de KSU geen 
negatief effect zullen hebben op het onderwijs. Het bestuur is zich bewust van de risico’s en be-
raadt zich hier nog op en wenst met deze beleidswijziging naast het afgeven van een signaal 
vooral in control te komen op de post solidariteit, die nu te veel een open-eindekarakter heeft. 
Mariëlle Evers adviseert (bij de intentie om te komen tot een grotere bewustwording) hier ook het 
team bij te betrekken. 
Naar aanleiding van dit onderwerp vraagt Gregor Lohman naar de stand van zaken m.b.t. de aan-
besteding voor de Arbodienst. Carel Laenen antwoordt dat er een werkgroep en een stuurgroep 
geformeerd is, dat de uitvraag gedaan is en dat a.s. donderdag vier arbodiensten uitgenodigd zijn 
een presentatie te geven. Bij de uitvraag is speciaal gelet op de compatibiliteit van de visie van de 
dienst met die van de KSU. De KSU zoekt naar een arbodienst die het ontzorgingsmodel voor-
staat, dat wil zeggen dat de leidinggevende proactief begeleid wordt bij het terugdringen van het 
ziekteverzuim, bij de re-integratie van werknemers en ontzorgd wordt m.b.t. de stappen die gezet 
moeten worden in het kader van wet- en regelgeving. 
 
7. Informatie/Voortgangsrapportage 
7.1 Plan van aanpak Privacy / Algemene Verordening  
Ricardo Harryson complimenteert het bestuur met het feit dat er al zoveel stappen zijn gezet 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet in mei 2018. Carel Laenen geeft aan 
dat het voor de KSU, een organisatie waarin zoveel persoonsgegevens vastgelegd worden, een 
onwelkome ontwikkeling is. Er mag alleen nog vastgelegd worden als beargumenteerd kan wor-
den waarom dat nodig is. Ricardo Harryson verwacht dat de datum van invoering niet gehaald zal 
worden.  
Mariëlle Evers benadrukt het belang van een heldere communicatie hierover naar het team. Ook 
doet ze de suggestie om te onderzoeken hoe hier in andere branches zoals de zorg mee omge-
gaan wordt.  
De KSU werkt samen met SafetyNet (de PO-Raad noch Verus hebben onvoldoende te bieden op 
dit gebied).  
 
7.2 Stand van zaken voltijds HB-onderwijs 
Er zijn nu op De Spits vier groepen (75 leerlingen) en op De Achtbaan twee groepen (33 leer-
lingen) waarin voltijds HB-onderwijs verzorgd wordt. De Spits kan nog vijf leerlingen plaatsen, De 
Achtbaan nog zeven. Het bestuur heeft onlangs een constructief gesprek gevoerd met de Stich-
ting Vrienden van Leonardo, waarin o.a. de beider rollen en de verwachtingen aan de orde kwa-
men.  
De wethouder heeft besloten de huisvesting te faciliteren (5 en 3 lokalen) onder voorwaarde dat 
het SWV beleid formuleert voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (waarschijnlijk in maart 
kan dat worden vastgesteld). Dit betekent dan ook dat het SWV het HB-onderwijs voor een deel 
gaat financieren met een bedrag van € 125.000 in totaal. Dat is niet veel maar een begin. Er wor-
den toelatingscriteria vastgelegd én exclusiecriteria met ook oog op leerlingen die het (ook) niet 
redden op onze voltijds HB-scholen en die eigenlijk op het SO thuishoren. Het ziet er naar uit dat 
het SWV hier een voorziening voor zal treffen.  
 
Rondvraag 
- Gregor Lohman wil het meerjarenplan verduurzaming KSU nog nader aan de order stellen. Het 
DB neemt dat mee voor de volgende DB-vergadering met het bestuur.  
- Carel Laenen overhandigt de oudergeleding het kerstgeschenk, mede namens Jan van der Klis.  
 



 

Carel Laenen en Erik Boswinkel verlaten de vergadering. 
 
8. Besluitvorming  
8.1  Hoofdstuk 6 Begroting 2018 
  De GMR brengt een positief advies uit m.b.t. hoofdstuk 6 van de begroting 2018 
8.2  Financiering Vervangingsbeleid 
  De personeelsgeleding stemt in met de financiering vervangingsbeleid.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Niets meer aan de orde zijnde en onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng, sluit 
de voorzitter de vergadering om 21.00 uur. 
 
  



 

VRAGEN GMR VERGADERI NG VAN 12 maart 2018 
 

 

 
Aanvang 18.00 uur 

 
Locatie bestuursbureau KSU, Kaap Hoorndreef 46a in Utrecht 

 
 

 

 
- Stuk duurzaamheid Gregor. DEZE WEL GRAAG OP DE AGENDA/ 

 
Antw.: Tijdens het gebruikelijke DB-DB overleg wordt de agenda opgemaakt. In principe zijn daarmee 

de te bespreken agendapunten (vooral ook) om het beleid van het bestuur te toetsen vastgesteld. Met 

de nagekomen mededeling "Stuk duurzaamheid Gregor. DEZE WEL GRAAG OP DE AGENDA!" kun-

nen we eigenlijk niet zoveel. Komt er een discussiestuk? Een beleidsstuk? Zijn de antwoorden op de eer-

der gestelde vragen niet helder? Bovendien vinden we dat DB van de GMR beargumenteerd het ver-

zoek doen en moet aangeven waarom en hoe dit punt besproken wordt. Wij volstaan nu met de aanvul-

lende beantwoording van de onderstaande vragen. 

 
- Notulen 

De naam van Johan moet worden aangepast in Johan Bokdam. 
Antw.: is aangepast. 
 

Er staat op pagina 2 tweede aandachtstreepje informatie over de salariëring van schoolleider. 
Daarin werd ook toelichting gegeven over waarom de overlap van 1 dag nodig was bij een duo 
schooleider. Kan deze verklaring wel worden opgenomen? 
 
Antw.: Wij denken van wel en achten dit ook nog steeds opportuun. We kennen deze afspraak binnen 
de KSU ook mede om duo-schoolleiders beiden in staat te stellen de studiedagen en stafinfo-momen-
ten voor schoolleiders te laten volgen. 
 

- Mail van Gregor Lohman over duurzaamheid Dit 
zou toch op de agenda komen? 
 

VRAGEN HIEROVER ZIJN: 
N.a.v. antw. vr. 1: 

- Dit is nog steeds geen antwoord op de vraag wanneer er een plan verduurzaming 
KSU komt. Wat kunnen we wanneer verwachten? 

Antw.: 
Wat betreft onderhoud en de meerjarenonderhoudsplannen is er het streven om die 
plannen voor de onderdelen elektra, installatie, isolatie steeds aan te pakken wanneer 
die onderdelen in het reguliere vervangingsplanning aan bod komen. Dat is per school 
verschillend. Vooralsnog is eerdere vervanging alleen mogelijk indien aantoonbaar is dat 
bezuinigingen opwegen tegen vernietiging van de huidige materialen/hun lopende le-
vensduur. Dat is vaak afhankelijk van INCIDENTELE subsidieverstrekking, dus is moei-
lijk in planning weer te geven. 
De KSU streeft naar een update van haar schoolgebouwen, naast een aanpak van ‘regu-
lier’ onderhoud.  
In het beleid meerjarenonderhoud is hiervoor een budget beschikbaar van € 800.000 in 
elke 10 jaar. Dat geeft ons de mogelijkheid om in 40-jarencyclus alle 32 gebouwen van 
de KSU aan te pakken. Naast functionaliteit en uitstraling geeft deze cyclus ook een mo-
gelijkheid om evt. meer aan te pakken. 
Inmiddels zijn Amaliadwarsstraat, Van Hoornekade, Notebomenlaan, Rijnhuizenlaan 
aangepakt. St Bonifaciusstraat wordt op dit moment een plan voor gemaakt. In de ko-
mende jaren zijn de MFA-gebouwen aan bod.   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- Wat zijn de concrete, toets/meetbare MVl-criteria die ten aanzien van duurzaamheid 

worden gebruikt? 
Antw.: In ieder aanbestedingstraject wordt per onderwerp vastgesteld in hoeverre Maat-
schappelijk Verantwoord Inkopen haalbaar is en in welke mate het wordt opgenomen in het 
programma van eisen en/of een onderdeel wordt van het beoordelingsmodel dat voor die 
specifieke aanbesteding wordt opgesteld. 
In algemene zin geldt, zoals in een eerdere beantwoording genoemd, dat de KSU in haar 
Inkoopbeleid heeft opgenomen dat zij daar waar mogelijk aandacht schenkt aan Maat-
schappelijk Verantwoord Inkopen. Dit betekent dat KSU, naast op de prijs en kwaliteit van 
de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale 
aspecten. Dit doet zij bijvoorbeeld door van een leverancier te verlangen dat door hen af te 
voeren materialen met respect voor het milieu worden gerecycled of door van een leveran-
cier te eisen dat een zij in het kader van social return arbeidsplekken beschikbaar stellen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien subsidieverstrekkers of andere 
financiers eisen stellen rondom MVI, dan committeert KSU zich aan deze eisen. 
 
N.a.v. antw. vr. 2: 

- Er zijn energieaanbieders die wel een groengarantie geven, waarom kiest de KSU daar dan 
niet voor? 

Antw.: Energie vraagt een behoorlijke financiële inzet van de scholen. 
Via de besturenraad heeft de KSU een gezamenlijke inschrijving om budgettair zo gunstig 
mogelijk uit te komen. 
De huidige energieaanbieder geeft ook de mogelijkheid om een ‘groengarantie’ te ‘kopen’. De 
meerkosten die daarmee gepaard gaan kunnen naar ons idee beter ingezet worden om (bv.) 
meer zonnepanelen te leggen op de scholen waar dat kan. Op die manier ‘koop’ je namelijk 
structureel ‘groene’ energie, terwijl de extra kosten door een energiemaatschappij versleuteld 
worden in hun totale inkoop. Bv. door er buitenlandse waterenergie voor te kopen uit Zweden. 
Dat is dan een eenmalige inzet van het budget en volgend jaar moet je dat weer betalen. 

 
N.a.v. antw. vr. 4: 

- Er is dus geen vast budget voor zonnepanelen? 

Antw.: Er is geen vast investeringsbudget voor zonnepanelen; een plan voor toepassen van zonnepa-
nelen is vaak afhankelijk van het energieverbruik van de locatie; daarop dient het afgestemd te wor-
den. De investering kan afgezet worden tegen de opbrengst en tegen de afschrijftermijn.  
Het is vaak ook een afweging of de locatie/de school de investering kan opbrengen binnen haar bud-
get. 

 
- Waarom worden zonnepanelen alleen bij nieuwbouw geplaatst? 

Antw.: Zonnepanelen worden in eerste instantie geplaatst bij ‘grootverbruik’aansluitingen omdat die 
kunnen profiteren van een SDE-subsidie. Daarmee is de terugverdientijd terug te brengen tot onge-
veer 10-12 jaar. Met de levensduur van de zonnepanelen is er dan nog een rendabele periode over.  
Plaatsing is ook gebeurd op de Paulusschool, dus niet alleen op nieuwe scholen. Maar bij nieuwbouw is 
wel het streven om plaatsing mee te nemen in de plannen; is door de grootte van het gebouw vaak sprake 
van een ‘grootverbruikaansluiting’; is geen sprake van een onderhoudscyclus dakbedekking waar rekening 
mee wordt gehouden, dus daar is de kans van toepassing groter 
 
N.a.v. antw. vr. 5: 

- Als we uw redenering volgen, willen we onze leerlingen dan ook voorhouden dat als afval 
scheiden te veel tijd vraagt, dat ze het dan niet hoeven te doen? Past dat bij onze voorbeeld-
functie? 
 
Antw.: U dient in het antwoord te lezen dat de KSU via contract afsluiting met de RMD (voor papier en 
GFT) de scholen faciliteert om indien mogelijk en gewenst dit op schoolniveau te besluiten. 
De opmerking over tijdsinvestering, de knelpunten over opslag van papier, de omgang met GFT in de klas-
lokalen zijn opmerkingen die wij terug krijgen van schoolleiders in de afweging op schoolniveau om dit wel 
of niet te doen. Het is niet een kwestie van ‘niet hoeven te doen’ en het lijkt ons goed als medezeggen-
schapsraden de voorbeeldfunctie op hun locatie bespreekbaar maken.
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- N.a.v. Besluitvorming College van Bestuur 
23 -11 Memo waarin wordt verwoord: 'Beheersing van de lasten die met vervanging samen-
hangen. ' Gaat dit over het vinden van vervanging voor zieken via het trainees. Of gaat het om 
scholen waarbij het ziekte verzuim hoger is dan gemiddeld? En wat is het genomen besluit. Is 
dat het stuk wat in de vorige vergadering besproken. 
 
Antw. De memo waaraan gerefereerd wordt is inderdaad op de vorige GMR-vergadering geagen-
deerd en behandeld. Het betrof de kosten van de vervanging en hoe die beheersbaar te houden. Als 
CvB hebben wij deze memo vastgesteld en u hebt daar in de vorige vergadering mee ingestemd en 
deze is daarmee beleid.  
 
 
7-12 Staking. Wat gaat het college van bestuur doen met de geplande staking in maart. 

 
Antw. Verwezen wordt naar de aan u ter info toegestuurde mail d.d. 22 februari 2018. 
 

 
25-1 Antwoord college van bestuur op brief mrlen. Komt dit antwoord nog in de GMR of op de 
agenda. Nu informeel, het moet nog formeel 
 
Antw. Dat weet ik niet, in ieder geval niet op het initiatief van het CvB. Het was een brief van een aan-

tal MR ren aan (de voorzitter van) het CvB; deze brief is keurig en op tijd aan hen beantwoord. De 

GMR heeft zowel de brief in kopie van de MR-ren ontvangen als het antwoord van het CvB daarop in 

kopie aan de MR-ren. 

 

25-1 Dit stuk komt nog in de kamer, wat is de status van dit stuk. Wat verwachten  jullie van 
de GMR. 

 
Antw. We hebben niet helemaal scherp waar dit over gaat? Welk stuk wordt hier bedoeld? 

 

- N.a.v. Mededelingen College van Bestuur 

 

Algemene vraag: Ik weet dat er een sollicitatie staat voor een school in Haarrijn. Er staat ech-
ter nergens een school van de KSU vermeld. Er wordt in de nieuwsberichten over de nieuwe 
wijk Haarrijn (ik woon in Vleuten) alleen gesproken over een vestiging van de Kees Valken-
steinschool.  Ook op de site van de KSU zie ik nog niets staan over de vestiging in Haarrijn. 
 

Mijn vraag is dus hoe dat nu precies zit; is de vestiging van de KSU in Haarrijn al officieel ? Zo 
ja waarom is daar dan verder niets over bekend? 
 

Antw. Hoewel de vragen in de ik-vorm zijn gesteld, gaan we vanuit dat de GMR als geheel deze 

vraag beantwoord wil zien? 
 

Ja de vestiging in Haarrijn is officieel. De aanvraag is gehonoreerd en staat vermeld op het z.g. "Pro-

gramma Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2018". Het krediet is beschikbaar gesteld. De school zal 

qua verwachte leerlingen nooit een zelfstandige school volgens de bekostiging kunnen zijn, maar AD-

MINISTRATIEF een dependance van één van de andere scholen, vermoedelijk Hof ter Weide (even-

als b.v. de JazzSingel, die overigens in de toekomst nog wel zelfstandig zou kunnen worden) . De 

bouwplannen zijn in voorbereiding; het onderwijskundig PVE is geformuleerd, een schoolleider is be-

noemd en de school (8-10 klassen, gymzaal, kinderopvang, bso) hoopt op 1 augustus 2020 haar 

deuren te openen. Vanwaar de twijfel? 
 

- Is het protocol schoolzwemmen in de bijlage nu te volgen protocol? 

 
Antw: Nee, dat is niet het geval. Het is een voorbeeldprotocol. We zijn bezig om in afstemming met de 
gemeente een nieuw protocol te ontwikkelen. Staande de vergadering zal het CvB een toelichting geven 
op de stavaza mbt het protocol, zoals geagendeerd onder punt 5 van de agenda. 
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- Sowieso graag een algemeen uitleg van en toelichting op deze onverwacht (?) hef-
tige bezuinigingsoperatie. 

 
Antw.: Toelichting volgt mondeling . 

 
- En kan het CvB uitleggen waarom met name variant A voor Utrecht zo veel slechter uit-
pakt dan voor de andere drie grote steden (lnfinite-inventarisate pag. 15)? 

Neen, de vraag staat uit en hier is nog geen antwoord op.  

 
Opleiden in de school, herziene versie 

- Kunnen jullie bij herziene versies de herziene stukken willen delen of deze in het 
stuk markeren. 

 
Antw.: Indien het een beperkte herziening is doen we dat graag, maar als het stuk echt an-
ders is of zoals hier heel anders is ingedeeld doen we dat niet, want dat voegt weinig toe. 
We hebben in de oplegger wel aangegeven wat de belangrijkste veranderingen zijn tov het 
staande beleid. Indien mogelijk en indien het de leesbaarheid ten goede komt doen we dat 
zeker. 
 
  

- Hoe zien jullie de praktische uitwerking van dit plan? Hoe gaje studenten op verschil/ende 
stagedagen monitoren en begeleiden? Hoe rooster je daar en opleiding coach voor vrij als er 
geen inval te vinden is en dit op verschil/ende dagen van de week kortstondig moet gebeu-
ren? 

 
Antw.: We begrijpen dat met de invalproblematiek er op verschillende onderdelen van schoolontwik-
keling en- taken die niet direct in verband staan met het lesgeven er een zekere druk ontstaat om 
hier aan vorm te geven. Dat geldt ook voor de participatie van leerkrachten aan verschillende net-
werken en professionaliseringsactiviteiten. Dat neemt niet weg dat we toch moeten blijven streven 
naar het hanteren van kwaliteitsstandaarden en het goed en gedegen uitvoeren van school- en ont-
wikkelingsactiviteiten, zoals in deze het opleiden van studenten. We hebben dan ook kwaliteitsaf-
spraken gemaakt met de HU en de Marnix om de begeleiding en het opleiden van studenten in de 
school op een bepaalde manier vorm te geven en dat is hier vertaald naar KSU-beleid. We verne-
men overigens graag van u wat u verder als knelpunten (praktische uitvoerbaarheid ?) ziet bij het 
implementeren van dit beleid en op welke passages in het beleidsstuk u precies doelt. 

 

 
Inschaling schoolleiders, herziene versie 
Is dit stuk ook voorgelegd aan de schoolleiders en wat was hun reactie hierop? 
 
Antw.: We hebben dit beleidsstuk niet voorgelegd aan de schoolleiders en de reden is dat het een wijzi-
ging betreft die materieel alleen maar gunstig uitpakt voor schoolleiders. Zo komen schoolleiders van een 
SBO-school eerder in een DB-schaal terecht en vervalt het onderscheid tussen eenhoofdige schoollei-
ders en duo-schoolleiders en ook voor die laatsten betekent dit een mogelijkheid tot verdere salariële 
doorgroei t.o.v. het staande beleid. Het is overigens zo dat we dit beleid aanpassen mede naar aanleiding 
van signalen uit het veld die we hebben gekregen, dus het initiatief om te komen tot een wijziging komt 
wel van de basis.  

 

 
Werkdrukonderzoek 
- In de stukken vinden wij 7.2 werkdruk AKKOORD niet werkdruk onderzoek . Over welk stuk 
gaat dit? 
Welke status heeft dit stuk? Is het stuk werkdrukakkoord al getekend? Wat betekend dit voor 
ons. 
Hoe gaat de KSU de middelen verdelen? Wat als er op 1 BRIN nummer meer scholen staan? 
 
Antw.: U hebt van ons twee stukken ontvangen bij dit agendapunt, beiden ter info. De memo “stand 
van zaken werkdrukonderzoek” gaat over een werkdrukonderzoek dat de KSU gestart is, mede naar 
aanleiding van de evaluatie van de introductie van de nieuwe CAO die met zich de 40-urige werk-
week meebracht en voor de KSU de 8-urige werkdag. Over dat interne onderzoek wordt u als GMR 
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met regelmaat geïnformeerd zo ook nu. U kunt lezen wat de stand van zaken is n de ze memo en 
wat de vervolgacties zijn. 
 
 
 
 
Daarnaast ontvangt u eveneens ter info het “werkdrukakkoord primair onderwijs”. Dat akkoord is ge-
sloten door tal van partijen zoals genoemd in de aanhef van dit stuk en het betreft de uitwerking van 
de afspraken om tot de inzet van € 430 mln, voor werkdrukvermindering te komen, zoals nog toege-
zegd door het vorige kabinet. Op basis van dit akkoord zal de KSU een deel van deze middelen 
gaan ontvangen en zullen we langs de lijnen van dit akkoord komen tot de inzet en besteding daar-
van binnen de KSU. Hoe we dat gaan doen is nog niet bekend en daar gaan we ons nu over buigen. 
In de volgende GMR-vergadering zult u daar waarschijnlijk verder over geïnformeerd kunnen wor-
den. 

 
 

AVG - stand van zaken 
- Vierde alinea, eerste punt: is de fax inderdaad nog in gebruik bij de KSU? 

 
Antw: Niet zover wij weten. Wij kunnen evenwel een extern bureau inhuren om hier onderzoek naar te 
doen, opdat we het zeker weten indien u dat wenst. 
 

 
Verlenging looptijd SBP 
- Derde alinea, regel zes: Is er - zoals hier staat - inderdaad discussie binnen de KSU ófje 
21st century skil/s in het onderwijs actief moet incorporeren? En zo ja, waarom is hier dis-
cussie over? 

 

Antw: Deze discussie speelt niet zozeer binnen de KSU, maar wel binnen deskundigen in de (we-
tenschappelijke) onderwijswereld. Er zijn wetenschappers die ronduit stellen dat het onzin is om met 
leerlingen aan de slag te gaan met 21 century skills, omdat er geen bewijs is dat je dit kinderen kunt 
leren en de toegevoegde waarde ervan, zeker in relatie tot cognitie, nihil is. Het gegeven dat die dis-
cussie speelt is reden genoeg om ook binnen de KSU hier nog eens kritisch naar te kijken. 
 
- Welke termijn stellen jullie voor het SBP is er nog een tussenevaluatie moment? 

 
Antw.: We hebben nu besloten om de termijn met twee jaar te verlengen. Op korte termijn willen we, zo-
als de memo stelt, gaan bepalen aan de hand van monitor waar we nu staan, bekijken wat we moeten 
herijken en op basis daarvan de planning voor de komende twee jaar gaan bepalen. In eerste aanleg 
doen we dat samen met het MT op de komende helicopterdag (de MT/CvB heidag) met medewerking 
van en begeleiding door B&T en vervolgens betrekken we daar ook de schoolleiders bij. 
 
 

Rondvraag: 
-Wat doen wij de volgende keer als er geen GMR leden zijn? Plannen wij dan een nieuwe 

vergadering. Geven wij dan via de mail onze punten door? 

 
Antw.: Wij snappen de vraag niet goed. In algemene zin: zie reglementen wat er te doen staat als 

er te weinig leden van een GMR zijn (quorum e.d.). 

 

 

 
 
 
 


