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Verslag vergadering GMR van de KSU d.d. 12 maart 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) 
 Raad van Toezicht: Petri Ykema en Annette van den Berg; 
 drie kandidaat-leden 
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.  
Er zijn drie kandidaat-leden voor de oudergeleding aanwezig bij deze vergadering (van De Acht-
baan Paulus en De Spits). Verder wonen Petri Ykema en Annette van den Berg (voorzitter, 
resp. vicevoorzitter van de Raad van Toezicht) deze vergadering bij, in het kader van de twee-
jaarlijkse ontmoeting tussen RvT en GMR.  
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Ricardo Harryson opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergadering begint met 
een kort voorstelrondje voor de nieuwelingen. Jan van der Klis geeft de namen door van drie 
kandidaat-leden voor de personeelsgeleding. Er is nog een leerkracht op KBS St. Dominicus die 
ook heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de GMR, maar aangezien 
deze school al in de GMR vertegenwoordigd is, is toetreding voor haar niet mogelijk.  
 
2.  Vaststelling notulen  
Ricardo Harryson maakt, in verband met de privacy, bezwaar tegen het vermelden van namen 
van medewerkers in het verslag (pag. 2, punt 5). Elska zal het verslag hierop aanpassen. Met 
deze wijziging wordt het vastgesteld. 
 
3.  Rondvraag/mededelingen GMR 
- Duurzaamheid: Gregor Lohman dankt het bestuur voor de antwoorden (als bijlage bij dit ver-
slag gevoegd). Hij benadrukt nog eens dat een organisatie als de KSU ook op dit vlak haar ver-
antwoordelijkheid moet nemen en het niet moet laten bij woorden alleen. Duurzaamheid ver-
dient een plan en eigen doelstellingen.  
Jan van der Klis geeft aan dat de KSU niet beschikt over een algemeen beleidsstuk duurzaam-
heid maar wel degelijk veel doet aan duurzaamheid, m.n. bij nieuw- en verbouw. Er is echter 
wel altijd sprake van een keuze, soms wordt er, om financiële redenen, gekozen voor een iets 
minder duurzame oplossing. Het bestuur legt alleen maatregelen op aan scholen die te maken 
hebben met de financiële continuïteit of de onderwijskwaliteit, duurzaamheid valt binnen de au-
tonomie van de school. Ricardo Harryson zal de voorzitters van de MR’s vragen het scheiden 
van afval, voor zover dat al niet gebeurt, te bevorderen.  
- Het document Medezeggenschap binnen de KSU, waaraan naar zeggen van de MR Op De 
Groene Alm de desbetreffende clusterdirecteur richting die MR refereert, blijkt een heel oude 
versie van het huidige Medezeggenschapsstatuut. Het is dus onjuist dat indien en voor zover de 
GMR haar advies- en//of instemmingsrecht heeft gebruik over de begroting van de stichting, de 
MR’s  geen zeggenschap meer hebben over hun eigen begrotingen. 
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4.  Besluitvorming College van Bestuur 
Naar aanleiding van de staking kan Jan van der Klis nog melden dat het geld dat niet uitgege-
ven wordt aan salarissen zal worden toegevoegd aan het budget voor werkdrukverlaging. 
 
5.  Mededelingen College van Bestuur 
- aanbesteding Arbodienst: vanwege problemen door de ondermaatse dienstverlening van de 

huidige arbodienst (Arbobutler), heeft het bestuur besloten het contract voortijdig te beëindigen 

(31 mei). Er is een werkgroep geformeerd die op zoek gegaan is naar een meer bij de visie van 

de KSU passende dienst. Drie organisaties hebben zich gepresenteerd en de keuze is gevallen 

op Cohesie. Inmiddels zijn de arboarts en de casemanager van Arbobutler door de KSU vervan-

gen en is de Arbobutler tot 1 juni alleen nog werkzaam op de achtergrond. Naar verwachting zal 

er over twee weken een vaststellingsovereenkomst getekend worden, waarin de afspraken en 

verplichtingen met betrekking tot het beëindigen van het contract vastgelegd zijn. De belangrijk-

ste taak van Cohesie wordt het terugdringen van het ziekteverzuim door middel van een proac-

tieve aanpak. Cohesie ondersteunt de schoolleider en zet hem ook in positie: het is de school-

leider die moet sturen op verzuim en deze is daarmee eigenaar van het terugdringen en voorko-

men van het verzuim.  

In de volgende vergadering zal dit besluit formeel aan de GMR voorgelegd worden. 

-  benoemingen: per 1 april is Karin Frinsel benoemd als manager bedrijfsvoering. Erik Boswin-

kel blijft de maand april nog de eerst verantwoordelijke als MBV, daarna worden zijn uren voor 

de KSU langzaam afgebouwd.  

Op KBS De JazzSingel en op KBS Paulus zijn nieuwe schoolleiders benoemd. Barbara van 

Huizen wordt de schoolleider van de nieuwe KSU-school die in Haarrijn gebouwd gaat worden. 

De aanstelling is voorlopig voor één dag per week, maar wordt in de loop van de tijd uitgebreid. 

Tot dan blijft Barbara ook de schoolleider van KBS St. Jan de Doper.  

Naar aanleiding hiervan vraagt Mariëlle Evers welke resultaten geboekt zijn door de denktank 

Haarrijn. Carel Laenen vertelt dat er een onderwijskundig programma van eisen is opgesteld, 

met als belangrijkste kenmerk de verbinding met de omgeving, zowel in fysieke zin (de school 

ligt aan de plas), als met de omliggende bedrijven en organisaties. Er zal samenwerking met 

een kinderopvangorganisatie gezocht worden voor kinderopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar 

en er zal nadrukkelijk ruimte zijn voor een organisatievorm. Vanwege het feit dat deze school de 

enige basisschool is in deze wijk en de ouders dus geen keuze hebben, is een al te extravagant 

concept niet wenselijk. 

- schoolzwemmen: de gemeente heeft nog niet gereageerd op de door ons geactualiseerde ver-

sie van het protocol. Carel Laenen gaat erachter aan en komt hier de volgende vergadering op 

terug.  

- aankomende bezuinigingen Rijk en gemeente: Jan van der Klis licht dit punt toe. Het Rijk gaat 

een herverdeling maken van de onderwijsachterstandsmiddelen en de indicatoren aanpassen. 

Dit betekent dat de gelden die tot nu toe met name naar de G4 gingen, nu verdeeld worden 

over veel meer gemeenten. Ook de gemeente krijgt minder rijksmiddelen waardoor zij minder 

beschikbaar heeft voor gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en hier dus ook de KSU 

door getroffen wordt.  Deze bezuinigingen zullen effect hebben de meerjarenbegroting vanaf 

2019 en voor het schooljaar 2019-2020. De bezuiniging zal gefaseerd worden doorgevoerd 

over een periode van 4 à 5 jaar, zo is de verwachting. Op termijn gaat het om een bedrag van 

mogelijk ruim 3,7 miljoen, oftewel 55 fte. Het College van Bestuur beraadt zich met het MT over 

de te nemen maatregelen. Er zullen geen ontslagen vallen door ons werkgelegenheidsbeleid, 

maar bv. grotere klassen kunnen wel een gevolg zijn. Er worden op dit moment allerlei lobby’s 

gevoerd door besturen, de gemeente en door de PO-Raad. Er kan dus nog wel een en ander 

veranderen. Jan van der Klis verwacht in de volgende GMR-vergadering meer concreet in te 

kunnen gaan op de maatregelen die de KSU gaat nemen, wanneer er meer bekend is en deze 

verwerkt zijn in de meerjarenbegroting.  
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De vraag van Gregor Lohman waarom Utrecht zo zwaar wordt getroffen in vergelijking met de 

andere drie grote steden staat uit bij bureau Berenschot.  

- 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 mo-
menteel op deze positie, ook in relatie tot de functie van clusterdirecteur. 
- Gregor Lohman vraagt het bestuur om een toelichting op de nieuwsberichten m.b.t. de St. Do-
minicus van afgelopen week. Jan van der Klis legt uit dat het om een claim van 7 ton gaat die is 
ingediend door ouders van een leerling die enkele jaren geleden daar op school zat. Omdat de 
zaak in behandeling is bij een jurist van Verus, kan hij daar verder i.v.m. de privacy geen mede-
delingen over doen. Mariëlle Evers merkt op dat ouders steeds makkelijker gaan procederen 
tegen scholen; dat heeft een negatief effect op de scholen en draagt bij aan de verhoging van 
de werkdruk. Ze vraagt zich af hoe we ons daartegen kunnen weren. Jan van der Klis deelt haar 
mening en verwacht dat het aantal zaken zal toenemen. In de onlangs bij de KSU uitgevoerde 
risico-inventarisatie is dit ook nadrukkelijk als een risico benoemd.  

 
6. Beleidsvoorbereiding 
 
6.1 Opleiden in de school 
Carel Laenen licht dit onderwerp toe. Tot nu toe was een school verplicht te kiezen voor een 
van de twee pabo’s voor het opleiden van studenten. In de voorliggende aangepaste versie van 
het beleidsstuk Opleiden in de school is deze regel genuanceerd: een school mag voortaan, on-
der voorwaarden, studenten opleiden van zowel de HU als de Marnix Academie. Dit heeft wel 
tot gevolg dat een school dan ook verplicht is (en in staat moet zijn) om een schoolopleider én 
een intern coördinator opleiden (ICO) te benoemen, omdat de twee pabo’s elk met een eigen 
systeem en invulling werken. 
Mariëlle Evers reageert door te zeggen dat de voorkeur van het bestuur voor samenwerking  
met één pabo, de school erg kwetsbaar maakt. Er is op dit moment een grote schaarste aan 
studenten. Ze vraagt in dit verband naar het standpunt van het bestuur over de inzet van lio’s 
als vaste kracht voor de groep. Carel Laenen is van mening dat gezien onze verantwoordelijk-
heid voor de opleiding van toekomstige leerkrachten, we hierin terughoudendheid moeten zijn, 
studenten moeten in staat gesteld worden als student het vak te leren. De KSU is bezig een pi-
lot op te zetten voor zij-instromers.  
 
6.2 Inschaling schoolleiders 
Het beleid Inschaling schoolleiders is herzien naar aanleiding van gebleken dubbelingen en on-
duidelijkheden in het bestaande document. Daarnaast is de regeling op nog twee punten aan-
gepast: voor schoolleiders in het SBO om hun meer doorgroeimogelijkheden te geven en een 
wijziging om de interne mobiliteit te stimuleren. Mariëlle Evers merkt op dat het bestuur heeft 
nagelaten de schoolleiders in het proces te betrekken. Ze vindt dat dat wel had gemoeten. Vol-
gens Carel Laenen is dit nu niet gebeurt omdat het hier niet om een wezenlijke herziening ging, 
die ook nog eens alleen maar in het voordeel was van de schoolleiders. Hij zegt toe hier in het 
vervolg op toe te zien.  
 
6.3 Vakantieregeling 2018-2019 
De GMR heeft geen vragen of opmerkingen.  
 
7. Informatie/Voortgangsrapportage 
 
7.1 Begroting 2018 
De GMR heeft geen vragen over de begroting.  
 
7.2  Werkdrukonderzoek 
De GMR heeft geen verdere vragen met betrekking tot het werkdrukonderzoek. 
 
7.3 AVG – stand van zaken 
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Ricardo Harryson waardeert de proactieve houding van de KSU in deze. Hij verwacht overigens 
dat de invoering van de verordening (25 mei) waarschijnlijk uitgesteld zal gaan worden.  
 
7.4 Verlenging looptijd SBP 
Gregor Lohman vraagt wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de 21st century skills, ge-
noemd in de bijlage als een van de onderwerpen uit het SBP die opnieuw tegen het licht gehou-
den moeten worden. Carel Laenen antwoordt dat dit item strak omschreven is in het SBP maar 
aangezien daar nu discussie over is, wil het bestuur kijken of het genuanceerd of geschrapt 
moet worden. Mariëlle Evers vult aan dat de leerkrachten worstelen met de incorporatie in het 
onderwijsaanbod en met de manier waarop de resultaten gemeten kunnen worden.   
 
Het College van Bestuur verlaat de vergadering. 
 
8. Besluitvorming  
8.1  Opleiden in de school 
De personeelsgeleding stemt in met het Beleid Opleiden in de school, met de aanbeveling dit 
beleid over zes maanden te evalueren. 
8.2  Inschaling schoolleiders 
De personeelsgeleding stemt in met de herziening Inschaling Schoolleiders.  
8.3  Vakantieregeling 20218-2019 
De GMR brengt een positief advies uit m.b.t. de vakantieregeling 2018-2019.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Niets meer aan de orde zijnde en onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng, sluit 
de voorzitter de vergadering om 20.00 uur. 
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Bijlage 1 
 
Vragen Gregor Lohman m.b.t. duurzaamheid. 
 
1. Op de vraag of er een meerjarenplan verduurzaming KSU is, antwoordt het CB "Nee, nog  
niet". Wanneer komt het dan wel en wat gaat het behelzen? 
antwoord: 
Wat betreft onderhoud is op onderdelen elektra, verlichting, installaties bij vervanging van be-
staande onderdelen een intentie om duurzamer materiaal te gebruiken.  
In het inkoopbeleid is de volgende passage opgenomen m.b.t. duurzaamheid: Bij aanbeste-
dingstrajecten schenkt KSU daar waar mogelijk aandacht aan Maatschappelijk verantwoord in-
kopen (MVI). 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 bijvoor-
beeld door van een leverancier te verlangen dat door hen af te voeren materialen met respect 
voor het milieu worden gerecycled of door van een leverancier te eisen dat een zij in het kader 
van social return arbeidsplekken beschikbaar stellen voor mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Indien subsidieverstrekkers of andere financiers eisen stellen rondom MVI, dan 
committeert KSU zich aan deze eisen. 
 
2. Hoezo "zijn er twijfels over hoe groen stroom is" zoals het CB in zijn antwoord stelt? Hecht de 
KSU geen waarde aan "Garanties van oorsprong" en energieleveranciers met Milieukeurmerk? 
antwoord: 
Uiteraard hecht de KSU wel waarde aan groencertificaten en garanties van oorsprong. Echter 
de ene groene energie is de andere niet. Groene stroom blijkt vaak inkoop in het buitenland te 
zijn, en niet altijd ‘herleidbaar’ tot daadwerkelijk minder inzet van traditionele krachtcentrales 
(zoals kolencentrales) in Nederland. 
  
3. Als groene stroom duurder is dan reguliere stroom, zoals het CB in zijn antwoord stelt, hoe-
veel meer is dat dan? Onze indruk is juist dat er steeds meer aanbieders zijn die groene stroom 
voor dezelfde prijs aanbieden als reguliere stroom.  
antwoord: 
De meerkosten zijn afhankelijk van het type groene stroom dat wordt gekozen. Hoeveel de 
meerkosten exact zijn, kan pas bepaald worden op het moment dat besloten wordt voor een be-
paald type groene stroom te kiezen, aangezien de energiemarkt sterk fluctuerende tarieven 
kent.  
Het lijkt de KSU als beleid beter de (beperkte) mogelijkheden aan meer-investering in te zetten 
in bv. UV-panelen op een aantal van onze schoolgebouwen, waarmee zekerheid verkregen 
wordt over het maken van groene energie, en de investering a. mogelijk in aanmerking komt 
voor een subsidie en b. op termijn een voordeel voor de exploitatie kan zijn. 
 
4. Het bestuur spreekt in zijn antwoord m.b.t. warmtepompen en zonnepanelen over "eigen fi-
nanciering bovenop het bouwbudget". Hoeveel geld is hier op jaarbasis voor beschikbaar en 
hoe wordt bepaald hoe dit wordt verdeeld? Maakt de KSU hiervoor (ook) gebruik van het zonne-
panelenproject 'Zon voor scholen' van KSU-energieleverancier DVEP? 
antwoord: 
De KSU heeft met DVEP en ‘zon voor scholen’ via subsidie al op een vijftal scholen UV-panelen 
aangebracht. Dat bepaalt tot nu toe ook de keuze/volgorde van aanpak: 
- waar is nieuwbouw 
- waar is via grootverbruikaansluitingen een subsidie te krijgen 
- kan de school de investering opbrengen voor de eerste jaren 
 
5. Zijn alle scholen bekend met het feit dat de RMD oud papier gratis afvoert en dat GFT- en 
plastic afval ook (gratis?) apart kan worden aangeboden? 
antwoord: 
Een deel van de scholen maakt al gebruik van dit soort afvalinzameling. Alle schoolleiders kun-
nen hiermee bekend zijn, indien ze de contracten volgen en de publicaties in het Kaapjournaal 
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en de stafinfomomenten. Het is aan de scholen zelf om te bepalen of ze er gebruik van maken. 
In deze overweging speelt o.a. mee dat hoe meer het afval wordt gescheiden, hoe groter de 
tijdsinvestering. KSU heeft geen bovenschools beleid op gescheiden afvalinzameling.  
 
 
 


