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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een speciaal welkom 

aan Nicole van Wolven, nieuw lid CvB INNOVO. Dit is haar eerste vergadering met de GMR. 

Een kort voorstelrondje volgt. 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- De voorzitter bericht van het bezoek aan Annelies van Westerop door het DB van de 

GMR. Namens Annelies een hartelijke groet aan iedereen en een dank voor het 

presentje. 

 

3. Samen op weg naar 2025 

Naar aanleiding van de presentatie van de voorzitter CvB in het gezamenlijke overleg van 2 

oktober 2018 heeft de GMR in haar eigen overleg een reactie geformuleerd, die als bijlage bij 

de agenda is gevoegd en die ook aan dit verslag gekoppeld zal worden i.v.m. duidelijkheid 

voor de lezer. 

Het CvB geeft volgende, mondelinge reactie: De presentatie is bedoeld als een doorkijk naar 

de toekomst. Vanuit de huidige visie en missie én de verantwoordelijkheid die het CvB heeft 

voor de onderwijskwaliteit binnen de organisatie worden kaders uitgezet waarbinnen scholen 

vanuit het Rijnlands principe zelf kunnen bepalen welke interventies (5 gelijke dagen model, 

vaste instoommomenten etc.) ze inzetten. Uitgangspunt is wel, dat de werklast voor alle 

personeel vergelijkbaar is en dat de spelregels voor iedereen gelijk en eenduidig zijn. 

De huidige problematiek van een tekort aan leerkrachten zal leiden tot andere invulling van 

formatie en daarmee ook een andere organisatie. Dat kan leiden tot spanningsvelden tussen 
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opdrachten als “zo inclusief mogelijk” en “onderwijs anders organiseren”. Beide vragen echter 

om maatwerk. Out of the box-denken en gezamenlijk zoeken naar datgene wat bij je school 

past is van belang.  

INNOVO heeft stevig geworven. Toch zal ook gekeken moeten worden naar mogelijkheden 

om ook andere doelgroepen interesseren voor werk in het onderwijs, waarbij de kwaliteit ook 

geborgd moet zijn. Binnen dat kader verandert ook de vraag naar de afdeling HR. We zien 

een verschuiving van boventalligheid en naar “ondertalligheid”. Dat leidt tot vragen met 

betrekking tot het binnenhalen en vooral ook binden van nieuwe werknemers. 

In het verlengde van al die veranderingen en problematieken zal ook gekeken worden naar de 

rol van de service die vanuit het SEB geleverd wordt. Welke ondersteuning hebben scholen 

nodig? Hoe kunnen we scholen zo goed mogelijk kunnen bedienen en welke expertise is 

daarvoor nodig? Daarbij verandert de missie van het SEB niet en is er geen sprake van een 

bezuiniging als doel. 

 

4. Rapport HCC  

5. Tevredenheidsonderzoek         

Besloten wordt om de opmerkingen en vragen puntsgewijs af te handelen. 

 

- Probleem ligt (nog steeds) bij langdurig ziekteverzuim. Na een duidelijke daling, zien we 

de percentages nu weer wat stijgen.  

o De gegevens van het 3e kwartaal laten weer een lichte daling zien. Als organisatie 

hebben we een aanvaardbaar verzuimpercentage. 

 

- De GMR stelt de vraag hoe hier preventief op ingespeeld wordt? ME: Wordt er al gebruik 

gemaakt van nieuwe E-health toepassingen?  

o Via de lijn Vitale Medewerker wordt gekeken naar preventieve interventies. Van 

E-Health toepassingen wordt nog geen gebruik gemaakt. Wel interessant om naar 

te kijken. 

  

- De GMR vraagt zich ook af of er gekeken is naar een mogelijke correlatie tussen het 

HCC-rapport en het Tevredenheidsonderzoek. Is er een relatie vast te stellen, en zo ja 

welke, tussen hoog langdurig ziekteverzuim en de tevredenheidsuitslagen op een school? 

o Een correlatie is niet statistisch onderzocht. Wel stellen we vast, dat op scholen 

die laag scoren (hoger verzuimpercentage én minder tevredenheid) meestal iets 

speelt (sluiting, directie-probleem) 

 

- Delen directeuren het Tevredenheidsonderzoek met hun MR’en c.q. team? Heeft het CvB 

zicht op de interventies die een school inzet om mogelijk te versterken punten aan te 

pakken?  



o De controle hierop is geen bestuurlijke opdracht. We hebben de verwachting, dat 

de informatie gedeeld wordt en komen hier in de monitorgesprekken ook op terug. 

Mochten er vanuit de MR’en andere signalen komen, wordt het CvB daarover 

graag geïnformeerd. 

 

- Vragen: 

o Waarom is gekozen voor een op maat gemaakte vragenlijst? 

▪ Dit biedt de mogelijkheid om eigen vragen in te bouwen. Op weg naar het 

volgende onderzoek zal gekeken worden naar de duidelijkheid voor 

ouders (voornamelijk voor minder talige ouders) en vormen waarmee ook 

de jongste leerlingen input kunnen geven. 

 

o Wat is bedoeld met de zin: “Afname in mei is mogelijk verklaring voor 

tegenvallende respons?” 

▪ Het onderzoek wordt meestal in februari uitgezet. Door omstandigheden 

kon dat met dit onderzoek pas in mei. Wellicht dat daar een reden ligt 

voor de tegenvallende respons. 

 

- Opvallende uitslagen zien we bij het SEB/management. Ook valt op dat veel directies 

hoger scoren, dan de medewerkers (soms significant, zoals in Born en Buchten).Ook de 

lijst waarin de resultaten tussen > 0,3 en 0,1 liggen, is met 19 scholen groot. Gelukkig 

staat daar tegenover een grote groep scholen, waar zaken klaarblijkelijk verbeterd zijn.  

o Op het SEB heerst vooral ontevredenheid over de gebouwelijke situatie. In het 

algemeen bekeken is het beeld in vergelijk tot vorige jaren consistent te noemen. 

 

- De GMR is geïnteresseerd in de interventies en/of ondersteuning die boven- schools 

worden ingezet om waar mogelijk scholen te helpen uit het dal te komen. Wellicht ook, dat 

onderzoek naar de aspecten die de positieve ontwikkeling van een aantal scholen heeft 

veroorzaakt, belangrijke informatie kan opleveren. 

o In alle gevallen waar dat nodig was is geacteerd. Op die scholen is nu en ander 

beeld te zien.  

 

6. Toekomst facilitair         

De beleidslijn Services 2020 is afgerond. Er zijn afspraken gemaakt over wat we wel en wat 

niet doen en er overheerst het beeld, dat we hebben bereikt wat we bereiken wilden. 

Met facilitair ligt dat anders. Een experiment om te kijken of outsourcing tot de mogelijkheden 

zou kunnen behoren is mislukt. Er is een nieuw onderzoek ingezet, dat heeft geleid tot een 

hybride advies: “deels zelf doen, deels outsourcen maar vooral de regie behouden.” Er wordt 

nu een Plan van Aanpak ontwikkelt, waarin we vastleggen wat we wel zelf en wat we niet zelf 

doen en hoe we dat monitoren. Het onderwerp “inkoop” is een punt van verder onderzoek. 



In dat kader kijken we ook naar de inzet van conciërges. We hopen hiermee op meerdere 

positieve effecten: kleinschalig onderhoud kan intern geregeld worden, vermindering van 

werkdruk bij de leerkrachten en voldoen aan de participatie wetgeving. 

Naast de bestaande conciërges is het opleiden en inzetten van leerlingen van de Pyler een 

optie.  

 GMR: Vaak moeten conciërges intensief aangestuurd worden, zeker wanneer het 

mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt betreft. Vragen m.b.t. kwaliteit, begeleiding 

en aansturing moeten duidelijke antwoorden krijgen. 

 

CvB: De pool conciërges zal niet uniform zijn. Er is verschil in zelfstandigheid en 

competenties. Ook hier kunnen clustering en inzet van individuele competenties oplossingen 

bieden. Er zal duidelijk omschreven worden wat deze groep personeel wel mag en wat niet. 

Aansturing zal meegenomen en bekeken moeten worden.  

 

GMR: Welke consequenties heeft de inzet van leerlingen van de Pyler voor de vast in 

dienst zijnde conciërges? 

 

CvB: We verwachten daar geen consequenties. Zij blijven gewoon in dienst. 

 

 

7. Stand van zaken werving en selectie 

INNOVO heeft een stevige wervingscampagne ingezet. Er is ruimte voor 30 leerkrachten en 

10 onderwijsondersteuners. De reactie is niet echt groot. We zullen andere wegen moeten 

zoeken. Daarbij is het oppassen, dat binnen de organisatie mensen niet naar andere scholen 

weggetrokken worden. Mobiliteit is gebonden aan vastgelegde momenten. Ook moeten we als 

organisatie goed blijven kijken hoe we gekwalificeerde mensen binnen houden. 

BJM: Het is verstandiger om de Flexforce (vervanging) niet in werving benoemen. Dat maakt 

het voor potentiële kandidaten minder aantrekkelijk om te reageren. 

 

CvB: terechte opmerking. We moeten daar goed naar kijken. Direct een baan voor de 

klas, daar komen mensen voor. 

 

Daarnaast is het opplussen van een baan altijd mogelijk. Bij en vaste aanstelling, wordt ook 

de verhoging vast. Als kans zien wij ook het inzetten van onderwijsondersteuners en op 

langere termijn is er, gezamenlijk met de andere koepels in Zuid-Limburg contact met de 

PABO’s, die echter moeilijk in beweging te krijgen zijn.  

DS: Sintermeerten biedt de mogelijkheid om beroepen te promoten middels speeddaten. Ook 

dat kan voor INNOVO een optie zijn. Contacten lopen via SVOPL. 

HD: Er komen ook andere concurrenten op de markt. Een bedrijf “verhuurt” leerkrachten.  

 



CvB: INNOVO is geen voorstander van het inhuren van personeel op een dergelijke 

basis. We zullen er alleen als het echt niet anders kan gebruik va maken. We moeten 

er constant voor blijven zorgen een goede werkgever te zijn en te blijven, zodat we 

langs die weg personeel kunnen verwelkomen en ook kunnen behouden.  

 

8. Notitie “ICT en Onderwijs” 

EH: Deze notitie is een vervolg op het bestemmingsplaan ICT. Het is een basisdocument, 

waaraan veel mensen een steentje hebben bijgedragen en waarin we een horizon benoemen 

die gekoppeld is aan Onderwijs 2032. Hoe ziet onderwijs er dan uit en wat betekent dat?, Hoe 

doe je dat dan?  

We moeten ervoor zorgen, dat competenties op orde blijven (investeren in kennis, INNOVO-

academie) en dat de infrastructuur functioneert. De vraag wat dan overkoepelend moet en wat 

decentraal kan, blijft cruciaal. Uiteindelijk is de leerkracht de eindgebruiker die keuzes moet 

kunnen maken inzake afstemming met zijn klas/leerlingen. 

De GMR heeft deze notitie niet ontvangen. EH: stuurt document naar het secretariaat. We 

zullen het dan in kleinere setting bespreken. 

 

9. Rondvraag 

BN: De Nieuwjaarsreceptie van INNOVO is dinsdag 8 januari vanaf 15.30u. in de Wereldster, 

Meerssen 

RS: eigen ruimte GMR in Drive. Hoe verder? TV: we gaan het verder uitbouwen. Het MR 

Platform zal pas vorm gegeven worden wanneer we als GMR zelf met de eigen ruimte uit de 

voeten kunnen. 

MV: Het congres in Ede was interessant. Hij heeft een boekje “50 Tips” over. Voor de 

liefhebber. 

SV: Welke mensen moeten een VOG aanleveren? CvB: bij structureel werk en activiteiten die 

een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben is een VOG verplicht. INNOVO betaalt de 

aanvraag VOG. Bij stagiaires zorgt de PABO voor de VOG.   

HD: Er is behoefte aan scholing voor nieuwe MR-leden. Mogelijkheid om een cursus binnen 

de INNOVO-Academy aan te bieden onderzoeken. In januari op de GMR – agenda 

TV stuurt titels boeken betreffende medezeggenschap op scholen naar Nicole. 

 

 

Volgende GMR vergadering is op 8 januari 2019 om 18.00u in de Wereldster te Meerssen. 

 

 

 



Bijlage Ad 3: SAMEN OP WEG NAAR 2025 

Een reactie vanuit de GMR INNOVO naar aanleiding van de presentatie. 

 

 

INLEIDING 

In de vergadering van 4 oktober 2018 gaf Bert Nelissen een eerste inkijk in de weg die 

INNOVO denkt te gaan tot 2025. De met als ondertitel “van “van plan” naar concrete actie” 

uit 5 sheets bestaande presentatie mag gezien worden als een opmaat naar een Strategisch 

Beleidsplan voor de komende periode. 

 

De GMR heeft het verhaal met interesse aangehoord en er in haar eigen vergadering van 6 

november 2018 een open discussie over gevoerd. Deze discussie heeft geleid tot een aantal 

bevindingen, opmerkingen en gedachten, die wij hieronder als eerste indruk willen 

benoemen. 

 

BEELD VANUIT DE GMR 

Vanuit de achter ons liggende jaren kunnen we als GMR vaststellen, dat de organisatie 

INNOVO “in control” is. Dat stemt positief, echter spreken we over organisatieniveau. “In 

control” geeft geen beeld van mogelijk bestaande problematieken in de daaronder liggende 

lagen als directeuren en het werkveld. 

Ook is evident, dat we de komende jaren met een aantal problemen geconfronteerd worden, 

die niet alleen INNOVO betreffen, maar die regionaal en zelfs landelijk een uitdaging 

vormen. Te noemen zijn het dreigende lerarentekort en de verdere ontwikkeling van 

Passend Onderwijs. 

Deze problematiek wordt ook benoemd in de presentatie (zie de sheet “Koers en 

onderlegger voor schoolplannen”). Ook wordt de richting aangegeven die het CvB hierin 

denkt te gaan. Er dient wel voor gewaakt te worden, dat een aantal genoemde maatregelen 

(“anders organiseren” versus “zo inclusief mogelijk”) elkaar niet gaan bijten. Het knelpunt is, 

hoe krijgt anders organiseren vorm, zonder dat die nieuwe vorm de behoefte aan structuur, 

duidelijkheid en rust voor eigenlijk alle leerlingen, maar zeker de leerlingen die extra 

expertise nodig hebben in de weg staat? 



Om wat dieper in te gaan op de lijnen die het CvB wil uitzetten, heeft de GMR gekeken naar 

de sheet “Bestuurlijke opgave”. Het voor de GMR meest opvallende punt op deze sheet is 

nummer 2: “Kaderstellend”. 

Het is geen punt van discussie, dat vanuit de organisatie een aantal kaders benoemd en 

beschreven worden. Een organisatie met zoveel scholen als INNOVO heeft daar ook 

behoefte aan. Wat opvalt is echter, dat een aantal van de genoemde deelonderwerpen 

(onder andere het 5 gelijke dagen idee en de vaste instroommomenten) door de CAO als 

“des schools” benoemd worden. Vraag is of het een goede zaak is om deze operationele 

thema’s naar organisatieniveau te trekken. Vanuit de Rijnlandse besturingsfilosofie is het 

mogelijk dat hier een discrepantie ontstaat tussen kaderstelling en Rijnlands denken. 

Die mogelijke discrepantie ziet de GMR ook op een aantal andere vlakken. Of dat nu komt 

door de stellige en top-down wijze van presenteren of dat de opdrachten zo zijn 

geformuleerd, dat het karakter ervan enige dwang impliceert is niet duidelijk vast te stellen. 

De GMR hecht wel veel waarde aan het Rijnlands model, waarbij verantwoordelijkheden in 

de organisatie worden neergelegd. Het geeft een stevigere en meer betrouwbare basis 

wanneer je het beleid van onder op vorm kunt geven. 

We vragen dan ook ruim aandacht voor gesprekken met alle betrokkenen om de ambitieuze 

plannen vorm te geven en te realiseren. 

Uiteraard roept de presentatie daarnaast ook nog een aantal vragen op die vooral om 

verduidelijking vragen. Het is echter wellicht nog te prematuur om deze nu al te formuleren. 

Er is wel een aspect, dat de GMR intrigeert en dat is de onder “Flankerend beleid” 

genoemde kanteling van Services naar regionaal georiënteerde multidisciplinaire teams 

alsook het erna aangehaalde punt m.b.t. het opnieuw kijken naar de basis dienstverlening. 

Het woord kanteling impliceert toch een (vorm van) reorganisatie. De GMR vraagt zich hier 

dan ook af welke motivatie, gedachten en ideeën hieraan ten grondslag liggen. 

 

VOORLOPIGE CONCLUSIE: 

Evenals bij het vorige SBP zijn de plannen ambitieus. We zien ook kansen en 

mogelijkheden, echter benoemen ook, dat er veel veranderingen (in deze tijd niet meer weg 

te denken) aankomen. De GMR is benieuwd naar het vervolg, maar geeft wel aan veel meer 

duidelijkheid te willen krijgen over de doorgaande lijn vanuit het huidige SBP, de verbinding 

en uitwerking van dit stuk met het Rijnlands principe en vooral ook hoe wij hier in 

meegenomen worden.  


