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Vastgesteld verslag van het overleg van het 
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
20 november 2017 op het Maris College, Mgr. Nolenslaan16 

 
Aanwezig: 
namens de GMR:  
Peter van den Boom en Kiki Abels (Dalton Den Haag), King Ling (Gymnasium Haganum), Sophie 
Bravenboer (Haags Montessori Lyceum), Andrea de Bakker en Kees van den Berg (Johan de Witt 
Scholengroep), Jeanette Rontberg en Manisha Mangal (Lyceum Ypenburg), Jessie Doensen, 
Daan Smulders en Christiaan de Regt (Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart en Ton van der 
Burg (Maris College), Maarten Honkoop en Fatima Nassralla (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch 
College), Robert Schween en Ailmi Mohammed (Segbroek College) 
namens SVOH: 
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Peter van Laarhoven (CvB), Ron van der Kruit (BMO) en 
Margreet van Vliet (BMO, tevens verslag) 
namens R&D: 
Hanneke ten Hove (rector Gymnasium Haganum) 
gastvrouw: 
Judith van Biemen (algemeen directeur Maris College) 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom, m.n. de 3 nieuwe 
leerlingen, de gastvrouw en de rector die namens R&D aanwezig is. 
Peter van den Boom meldt dat in de voorvergadering gesproken is over de volgende 
onderwerpen: 

- Jessie Doensen vertelt dat de MR-verkiezingen voor de ouders op het Maerlant-Lyceum 
problematisch verlopen zijn en heeft naar de ervaringen van de andere scholen 
gevraagd. 

- Er is vanuit de GMR weinig animo om deel uit te maken van de werkgroep professioneel 
statuut; hoeveel uur gaat dat kosten? Arno Peters antwoordt dat er een professioneel 
statuut moet komen; dat zal dan op VOH-niveau opgesteld worden, waarna het door de 
scholen ingekleurd kan worden. Hoeveel uur dat zal kosten is niet duidelijk. Hij doet een 
oproep aan de GMR-leden om zich toch te melden voor deze werkgroep vóór 1 
december. 

- De GMR gaat een bijeenkomst zonder het CvB regelen rond het thema taakbeleid.   
 

a. ICT-Inspiratiedag  
Arno Peters vertelt dat op donderdag 30 november de ICT-Inspiratiedag plaatsvindt, een 
scholingsdag over ICT en de toepassing ervan in de lessen. Er zijn momenteel al zo’n 250 
aanmeldingen. Hopelijk komt er later verdieping op vakgroepniveau, door de scholen 
heen. Als de dag een succes is, zal deze om het jaar georganiseerd worden. 

b. Professioneel statuut: zie hierboven. 
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c. Bevoegd – onbevoegd SVOH 
Arno Peters meldt dat het VOP een inventarisatie gedaan heeft van afgelopen mei t/m 
het einde van het schooljaar bij alle VO-scholen in de regio Haaglanden. Van de 216 
Fte’s aan vacatures is 42% niet-bevoegd ingevuld; dat betekent dat ongeveer 100 Fte’s 
in opleiding zijn. Er wordt over het (on)bevoegdenprobleem gecommuniceerd met de 
VO-raad en het ministerie (convenant). OCW heeft aangegeven dat de inspectie op een 
aangepaste wijze toezicht zal gaan houden. Peter van den Boom vraagt of die 42% 
evenredig over onze scholen verdeeld is. Arno Peters antwoordt dat dat niet helemaal 
zo is. Scholen met een wat meer problematische doelgroep hebben een relatief hoger 
percentage. 

 
2. Verslagen vorige vergaderingen 
a.  Conceptverslag GMR vergadering 26 september 2017 
Op p. 1, onderste streepje: lerarenopleidingen moet zijn opleidingsscholen. 
De notulen worden vastgesteld. 
b. Vastgesteld verslag GPMR vergadering 19 juni 2017 
c. Vastgesteld verslag GMR vergadering 19 juni 2017 

 
3. Verkorte notulen R&D 20 september 2017 
N.a.v. p. 1, punt 3a: Robert Schween vraagt of dit beleid in te zien is. Peter van Laarhoven legt 
uit dat veel gemeentes en zorginstellingen dit zgn. generatiepact algemeen voor iedereen 
invoeren. VOH zal dit niet generiek invoeren, maar wel maatwerk voor individuen regelen. Dit is 
in R&D en GMR besproken. 
N.a.v. p. 2, punt 3c: Robert Schween zou de status van de casemanager willen weten. Peter van 
Laarhoven zegt dat met een nieuwe arbodienst ook een andere aanpak komt. De casemanager 
is nu een schakel, het 1e loket, die breder kijkt en advies over het volgen traject geeft. Hiermee 
wordt de bedrijfsarts met name ingeschakeld als er een medisch oordeel nodig is. Daarbij speelt 
een rol dat er een groot gebrek aan bedrijfsartsen is.  

 
4. a. Kalenderjaarbegroting 2018 

b. Afrekening schooljaar 2016-2017 en bijgestelde schooljaarbegroting 2017-2018 
Ron van der Kruit legt uit dat de kalenderjaarbegroting eigenlijk niet te vergelijken is met de 
jaarbegroting. Uit de stukken blijkt dat alle scholen structureel een positief resultaat hebben. 
Maarten Honkoop vraagt waarom er 2 begrotingen zijn. Ron van der Kruit vertelt dat dit een eis 
van de gemeentes Den Haag en Rijswijk is. Daarnaast moet er een vergelijking van de begroting 
met de jaarrekening zijn. De jaarrekening dient ook op kalenderjaarbasis te zijn. 
Robert Schween begrijpt de hoge kosten van huisvesting Segbroek niet goed als je naar de 
begrotingen van afgelopen 2 jaar kijkt. Peter van Laarhoven legt uit dat eigenlijk de 
schooljaarbegroting relevant is. In de centrale jaarbegroting 2018 zitten baten/lasten en gelden 
vanuit de gemeentes. 
King Ling vraagt naar de variatie bij BMO bij de ICT exploitatie. Ron van der Kruit vertelt dat er 
nu veel meer aandacht is voor de veiligheid van de ICT omgeving en dat brengt kosten met zich 
mee.  
 
5. Evaluatie scholen SBP 16-20, jaar 16-17 
Arno Peters meldt dat de evaluatie van 8 scholen binnen is. Die van Lyceum Ypenburg is 
afgesteld vanwege de ziekte van de rector. Momenteel zijn daar een interim rector en een 
interim conrector onderwijs. De evaluatie van De Einder is tot 1 december dit jaar uitgesteld. 
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Deze stukken zijn belangrijk in het kader van het inspectietoezicht in januari. Vragen over de 
evaluaties dienen op schoolniveau gesteld te worden. 

 
6. Evaluatie-/scholingsdag 13 januari 2018 
Arno Peters vertelt dat er vandaag overleg geweest is met Louise Engering, voorzitter RvT, Peter 
van den Boom en hemzelf over de invulling van deze dag. N.a.v. de laatste VOT-bijeenkomst is 
gekozen voor het thema kansenongelijkheid. Het 1e deel van de dag zullen de GMR en de RvT 
over het functioneren van het CvB praten, daarna zal het CvB aansluiten. Voor het 2e deel van 
de dag zijn 2 sprekers uitgenodigd. 
 
7. Privacyreglementen: betreft modelreglementen 
De GMR stemt in met de privacyreglementen van SVOH voor de verwerking van 
leerlinggegevens en van personeelsgegevens. Ze zullen op de SVOH-website geplaatst worden. 
 
8. Stakingsrecht leerlingen 
Arno Peters heeft onderzoek gedaan in hoeverre het stakingsrecht voor leerlingen in statuten of 
elders te vinden is. Vóór de zomervakantie lag er een notitie van Matthijs Rog met een artikel uit 
2007 over dit stakingsrecht waarin een aantal scholen genoemd en naar het LAKS verwezen 
wordt. Op de websites van deze scholen is niets meer te vinden over het stakingsrecht voor 
leerlingen. Bij het LAKS was het onderwerp niet bekend en ook is een stakingsrecht niet 
opgenomen in het model-leerlingenstatuut van het LAKS. Wat betreft de stakingen op 2 van 
onze scholen kan opgemerkt worden dat die bij een goede communicatie voorkomen hadden 
kunnen worden. Daarnaast is inmiddels in het SBP een grotere rol voor leerlingen wat betreft de 
ontwikkeling van de school opgenomen. De conclusie moet zijn dat het stakingsrecht voor 
leerlingen niet in het leerlingenstatuut opgenomen dient te worden. De GMR stemt hier mee in. 
 
9. Aangepaste kaderagenda 
Margreet van Vliet meldt dat de enige aanpassing de toevoeging van de aanwezigheid van de 
RvT bij de laatste vergadering is. 
  
10. Overzicht GMR-leden per 1 september 2017 
Het meest recente overzicht per 1 november wordt uitgedeeld.  
 
11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting 
Robert van der Zwart vraagt naar de procedure nu er 2 vacatures RvT-leden zijn. Arno Peters 
legt uit dat er een profielschets opgesteld, een benoemingsadviescommissie benoemd en 
geadverteerd wordt. De benoeming van één RvT-lid vindt plaats op bindende voordracht van de 
gemeenteraad van Rijswijk. Dat was dhr. Roel Praat die nu per 1 januari de RvT verlaat. Voor de 
gemeente Den Haag geldt hetzelfde maar dan voor 2 RvT-leden. Eén daarvan is Louise Engering 
die de RvT per 1 april zal verlaten. Over het algemeen worden de door de BAC voorgedragen 
kandidaten door de gemeentes overgenomen.  
Robert van der Zwart meldt dat er volgende week weer een MR-cursus is: 19 leerlingen voor de 
LAKS-cursus, 18 ouders en 7 personeelsleden voor de cursus van Jan Menger. 
Robert van der Zwart vraagt of de regeling voor de CPC-loop dezelfde is als voorheen.  Arno 
Peters bevestigt dit. 
Robert Schween vertelt dat hij telefonisch van BMO zijn gebruikersnaam en wachtwoord kon  
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krijgen. Arno Peters antwoordt dat dit niet de bedoeling kan zijn; hij neemt dit op met BMO. 
Arno Peters sluit de vergadering om 20.45u. 
 
 

 
Actie- en besluitenlijst (A of B) 
 

 Wat Wie 

A   

B De GMR stemt in met de privacyreglementen van SVOH voor de verwerking van 
leerlinggegevens en van personeelsgegevens. 

 

B De GMR stemt er mee in dat het stakingsrecht voor leerlingen niet opgenomen 
wordt in de statuten en/of het leerlingenstatuut. 

 

  


