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1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30u en heet iedereen welkom. 

 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- De GMR geeft aan, dat verzoek tot instemming inzake de aanbesteding ARBO is 

binnengekomen 

- Leon Camp komt in de GMR-vergadering van januari de GMR bijpraten over de 

ontwikkelingen van Passend Onderwijs binnen INNOVO en de werkzaamheden 

van Villa Kakelbont 

- NvW: de OPR Maastricht kampt met een ledentekort. Kijken naar mogelijkheden 

vanuit de GMR. Wordt met TV opgenomen, die hierover ook door de directeur 

van het Samenwerkingsverband benaderd is. 

- BN: Vorig jaar is begonnen met een traditie om de GMR rond de feestdagen ook 

op andere wijze een blijk van waardering te geven. Aan het eind van de 

vergadering zal een cadeautje uitgereikt worden. 

- NvW: Er zijn wat aanloopproblemen bij het centrale gedeelte rondom het 

inwerken van nieuwe medewerkers. Daar wordt nu aan gewerkt. Een eerste stap 

zijn een zestal themabijeenkomsten verspreid over de rest van dit schooljaar 
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3. Hoe kijkt het lid CvB, Nicole van Wolven, na één jaar naar deze organisatie? 

NvW geeft aan welke activiteiten zij ontplooid heeft. Ze noemt een hele lijst die loopt 

van het bezoeken van alle 44 scholen tot deelname aan de overlegmomenten met 

het Samenwerkingsverband met betrekking tot Passend Onderwijs, cluster- 

bijeenkomsten, nieuwe medewerkers, bijeenkomsten PO-Raad etc., etc. 

Wat haar bijzonder opgevallen is, is de professionaliteit van de medewerkers binnen 

deze organisatie. Zij geeft ook aan, dat de samenleving verandert en dat we ons als 

organisatie en als medewerkers daartoe zullen moeten verhouden. Daarnaast was 

het ook privé een enerverend jaar. Een nieuwe woonomgeving en een nieuwe school 

voor de kinderen was spannend maar verliep goed. Alles is nu in een wat rustiger 

vaarwater aangekomen en Nicole vindt het een uitdaging binnen INNOVO te mogen 

werken. 

 

4. Kadernota 2020/2021      

CvB: Al eerder is een doorkijk gegeven naar 2025. De lijnen daarin benoemd worden 

nu op schrift gesteld. De huidige programmalijnen blijven behouden en nieuwe 

maatregelen (zowel korte als langere termijn) worden daaraan opgehangen. Als basis 

blijft het Rijnlands denken centraal staan; wie het weet, mag het zeggen. 

 

Een nieuw aspect is de inzet van de formatieve functie van toetsen. Toetsen blijken 

bij te dragen aan de werkdruk. Het is goed daarnaar te kijken en, met als achtergrond 

het gedachtegoed van Dominique Sluijsmans, het toetsen meer in functie van het 

leren te stellen. Als einddoel wordt dan ook geformuleerd, dat alle scholen in 2025 

substantiële stappen gezet hebben in het inzetten van toetsen ten dienste van het 

leren. Daarbij moet wel benoemd worden, dat deze ontwikkeling en het tempo van 

invoeren moeten passen binnen de cultuur van de school. 

MV: levert het “opleggen” van deze denkwijze geen spanningsveld op met het 

Rijnlands denken? 

BN: Nee. Er is een grote werkdruk en er wordt veel getoetst. Stel je als school 

de vraag of dat anders kan. 

MV: is er al zicht op weerstand? 

BN: Nee, zover zijn we nog niet. Scholen moeten hiervoor de tijd nemen die 

ze nodig hebben. Wel zal op termijn geëvalueerd worden welke maatregelen 

scholen hebben genomen en welke resultaten dat heeft opgeleverd.  

 



Voor de komende jaren komt de werkgelegenheid niet in het gedrang maar zal er ook 

goed gekeken worden naar de kwaliteiten van medewerkers. Afgelopen jaar zijn 

substantiële bedragen vrijgevallen om personeel te kunnen werven. Nu gaan we de 

structureel beschikbare budgetten en mensen met elkaar in lijn brengen en zal ook 

gekeken worden naar de kwaliteit. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde 

normen.  

Een ander aspect dat we zien is, dat de keten rondom kind wordt belemmerd door 

onvoldoende goed samenwerken tussen instanties. Vanuit Tilburg kennen we een 

initiatief dat interessant is om nader te bekijken. Hierbij werken zorg en onderwijs 

samen t.b.v. de optimale ontwikkeling van het kind 

 

De kadernota 2020-2021 is nog in ontwikkeling en de inhoud ervan wordt nog steeds 

bijgesteld. De kadernota geeft de kaders voor de begrotingen van de scholen en van 

INNOVO. Dit jaar zal de kadernota iets meer context en toelichting bevatten en zal 

een risicoparagraaf toegevoegd worden. 

 

 

5. Clusters en CPO’ers 

   

Clusters zijn groepen van nabij elkaar gelegen scholen, die intensief samenwerken. 

Het cluster is gezamenlijk verantwoordelijk voor: 

- het samen inrichten van verzuim en vervanging – vervanging met een klein aantal 

mensen in een flexibele schil blijkt niet te werken. Scholen ervaren dit nu zelf. 

- het continuüm van onderwijs binnen het cluster 

- een “groen” SOP (= Schoolondersteuningsprofiel) 

Inmiddels zijn een zevental clusters van verschillende grootte samengesteld. Binnen 

iedere cluster is één (BAO)-directeur door zijn collega’s aangewezen als 

clusterintermediair. Deze draagt zorg voor de verbinding binnen het cluster, overlegt 

met de andere intermediairs en verzorgt de communicatie uit naam van het cluster. 

De meerwaarde van de samenwerking tussen BAO en S(B)O lijkt minder 

aanwezig. Vervangingen tussen BAO en SO en vice versa verlopen niet 

optimaal; de aanpak is te verschillend en vraagt andere competenties. Ook 

binnen het continuüm van onderwijs heeft het S(B)O een andere opdracht. 

HD: is er een ontwikkelingstempo? NvW: Nee. We moeten de clusters laten 

doen wat ze moeten doen. We gaan niet opleggen om iets in gang te krijgen. 



Het tempo wordt bepaald door wat scholen aankunnen. Hier ligt ook een taak 

voor de clusterintermediair.  

Daarnaast zijn er de CPO’ers (de Clusterverbinder Passend Onderwijs). Dit zijn 

momenteel ongeveer 13 medewerkers in deeltijd, die samen het expertiseplatform 

vormen. Deze komen ten dele voort uit de vroegere expertisepool. Ze zijn 

geselecteerd op expertise. 

Zowel de clusterintermediairs als de CPO’ers zijn taken die voorlopig voor twee jaar 

(dit schooljaar en 2020/2021) zijn ingevoerd. 

Het CvB verwacht, vanuit de vraagstelling vanuit het cluster de expertise te kunnen 

leveren die gevraagd wordt. De koppeling aan een cluster moet leiden tot een dichter 

bij de scholen staan, hetgeen een beter overzicht van de problematiek geeft en 

daarmee een duidelijker uitzetten van lijnen en het leggen van verbindingen als 

resultaat oplevert. Hiermee gaan we een stap verder dan de voormalige 

expertisepool. In het voorjaar 2020 zal een eerste evaluatiemoment plaatsvinden ten 

aanzien van de match (kwantiteit en expertise die nodig is) tussen clusters en 

CPO’ers.  

 

6. Stand van zaken 5 gelijke dagen model    

De insteek bij het nader bestuderen van dit model was werkdruk spreiden, 

verminderen en harmoniseren. Er is nu meermaals over gesproken, maar we zitten 

nog steeds in een verkennende fase. Binnen het ondersteuningsprogramma “Maat 

werkt” worden (on)mogelijkheden in kaart gebracht. Daarvan komt binnenkort een 

eerste versie. Dan pas wordt bekeken of en hoe we verder gaan. Daarbij zijn vragen 

als “Hanteren we één lijn binnen INNOVO?”, “Welke kaders stelt het bestuur?” en 

“Kunnen we binnen INNOVO met meerdere smaken werken?” nog volledig open. Het 

CvB geeft wel aan, dat binnen dit model een fatsoenlijke lunchpauze een must is. 

 

7. Ooievaarsnest 

Zwangerschapsverlof is de enig vervanging die nog als bovenschoolse voorziening 

bestaat. De 13 fte, die verwacht werden zijn niet volledig ingezet. Het is ook geen 

pool waar mensen zitten te wachten tot ze “opgeroepen” worden. Er wordt wel 

verwacht, dat directeuren deze vervanging tijdig inplannen. 

APu: scholen vragen of bij geen vervanging wel de UWV-gelden naar de 

scholen kunnen worden overgemaakt. 



NvW: Bij de collectiviteit die bovenschools is genomen is het vergelijkbaar met 

een verzekering. Heb je een jaar geen brand in huis gehad, krijg je ook je 

premie niet terug. We stellen ons op concernniveau wel de vraag, of we deze 

vervanging bovenschools moeten handhaven en hoe de vraag bij 

“terugbetaling bij niet-afnemen” beantwoord kan worden.  

 

 

8. Tevredenheidsonderzoek – HCC kwartaalverslag – aanbesteding Arbo 

 

Tevredenheidsonderzoek:  

Er is gesproken over een nieuwe vorm. Het onderzoek op één dag uitvoeren en direct 

op dezelfde dag terugkoppelen bleek nog te vroeg voor de organisatie. De 

voorbereiding vergt meer tijd. 

Conclusie: dit jaar nog één keer op de reguliere wijze, daarnaast kijken naar een 

vorm voor de nieuwe ronde 

 

HCC-kwartaalreportage:  

TV: er lijkt een schijnbare tegenstelling te liggen tussen de positieve cijfers en de 

opmerkingen m.b.t. uitval door psychische problematiek.  

NvW: De randvoorwaarden zijn nog niet overal even goed. NvW en Erna Palmen 

monitoren dit. De nieuwe bedrijfsarts uit zich positief over INNOVO. Ook het overleg 

tussen medewerkers en leidinggevende wordt door de nieuwe bedrijfsarts als positief 

gezien. 

RS: De uitspraak, dat er druk vanuit directeuren op medewerkers die ziek zijn wordt 

uitgeoefend om sneller terug te keren, leidt tot vraagtekens. 

NvW: Communicatie is hier de belangrijkste factor. De trainingen van Falke & 

Verbaan worden ook dit jaar doorgezet, zodat voor alle directeuren duidelijk is hoe zij 

een effectief verzuimgesprek kunnen voeren. 

 

Aanbesteding ARBO:  

Na zes offertes en twee presentaties is de huidige aanbieder HCC gekozen als 

ARBO-aanbieder. APu heeft als vertegenwoordiger vanuit de GMR deelgenomen aan 

het traject. Het instemmingsverzoek ligt nu voor. 

 

 

9. Stakingen en mogelijke alternatieven     

Er komt nog geen eind aan de rij stakingen. Vraag is of deze werkelijk tot iets leiden. 

Het is een maatschappelijk probleem. Je zou moeten willen bereiken dat de 

samenleving vindt dat er iets moet gebeuren. Afstemming met andere schoolbesturen 



heeft geleid tot overleg om te kijken naar alternatieve vormen i.p.v. het sluiten van de 

school als gevolg van stakingen. 

 

MV: betrek ouders en kinderen. Je moet ervoor zorgen, dat je draagvlak behoudt 

APu: Vanuit de professional laten merken wat werkt. Geen staking, maar bijvoorbeeld 

klassen halveren: ’s morgens een deel, ’s middags een deel. Kinderen komen in 

kleinere groepen beter tot hun recht. Ouders merken, dat kinderen anders 

thuiskomen. De maatschappelijke tendens kunnen we nu niet aanpakken. Er is veel 

aandacht in de media en dit verandert de huidige opinie nog niet voldoende. We 

kunnen wel actief laten zien en voelen wat het verschil in kwaliteit van onderwijs is. 

Door dit te laten zien, voelen en ervaren zet je mensen misschien aan het denken.  

MvR: wel werk neerleggen, maar gezamenlijk problematieken bespreken. 

NvW: waarom ga je nu eigenlijk staken? Ga de dialoog aan over de thema’s waar het 

over gaat. 

Dit onderwerp in kleine setting verder vormgeven en, voor zover nodig, tijdig met de 

achterban communiceren. 

 

Kort komt ter sprake, dat er besturen zijn, die naast de vigerende cao een eigen, 

aanvullende cao opgezet hebben. Onderzoek daarnaar is gedaan. In Brabant is een 

bestuur bezocht dat een combinatie van de onderwijs CAO en een eigen CAO 

hanteert. De bereidheid om op Zuid-Limburgs niveau te bekijken wat regionale 

accenten zouden moeten zijn, is door de besturen uitgesproken. 

 

HD: uit zijn twijfels of de PO-raad wel de standpunten van de besturen vertegen- 

woordigd. In de cao-onderhandelingen staat de PO-raad voor de standpunten van de 

minister. De PO-raad vertegenwoordigt echter ook de besturen. Het CvB wordt 

gevraagd na te denken over hun relatie met de PO-raad. De belangen van de 

minister en de besturen zijn niet hetzelfde.  

 

10. Rondvraag en sluiting 

MV: terugblik op Congres in Ede en vraag vanuit PO inzake interview afvaardiging 

CvB en GMR over samenspel bestuur en GMR onderwijskwaliteit. Naam 

contactpersoon wordt aan het secretariaat doorgegeven. 

 

MvR: hoe krijgen we alle kleine werkgroepen logistiek voor elkaar? TV: zullen we per 

mail nader bekijken. 



AP: dubbele rondvraag inbouwen. DS: vorige keer was eenmalig. Vergadering wordt 

dan te lang. We zijn naar 19.30u geschoven i.v.m. de tijd. Even napraten wordt door 

de GMR wel als wenselijk beschouwd. Dat valt dan buiten de agenda. 


