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Strategisch HR-beleid 

Dick de Klepper, HR-adviseur, was aanwezig bij 

onze vergadering om de notitie Strategische HR-

beleid toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

De huidige notitie is een overkoepelend 

beleidsstuk maar moet per sector nog nader 

geconcretiseerd worden. De gmr vond deze 

voorlopige versie erg ambitieus maar nog niet 

concreet genoeg. 

Gesprekkencyclus 

Tijdens de bespreking van het HR-beleid kwam de 

gmr-so/vso tot de conclusie dat de 

gesprekkencyclus nog niet overal consequent 

wordt toegepast. Dit is uiteraard ongewenst en 

hier is dan ook duidelijk sprake van een 

aandachtspunt voor BOOR. 

Verzuim 

Het ziekteverzuim, dat ook in het HR-beleid 

benoemd wordt, is in onze sector flink 

teruggedrongen. Vooral de frequentie van het 

ziekmelden is omlaag gegaan.  

Functiemix 

Ook hebben we nog met elkaar gesproken over de 

functiemix. Niet altijd is helder wanneer iemand 

voor een andere inschaling in aanmerking komt. 

Hier heeft de gmr aandacht voor gevraagd. 

Wat kwam in deze vergadering aan de orde ? 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze 

vergadering van 14 september jl. De volgende 

agendapunten kwamen aan de orde: strategisch 

HR-beleid, vakantieregeling 2017-2018 FOKOR, 

nieuw bekostigingsstelsel in het so/vso, informatie 

over interne audits, beleid over studiekostenver- 

goeding en de verdeling weerstandsvermogen. 

Vakantieregeling 2017-2018 FOKOR 

De gmr heeft kennis genomen van de 

vakantieregeling voor volgend schooljaar en 

hierover positief geadviseerd. 

Informatie over interne audits 

De gmr is met diverse stukken geïnformeerd over 

het proces van interne audits. Deze audits worden 

door onze sector zelf georganiseerd door bij elkaar 

een kijkje in de keuken te nemen en om elke 

so/vso-school op verschillende aspecten door te 

lichten. De auditteams bestaan uit medewerkers 

van onze so/vso-scholen die speciaal hiervoor zijn 

opgeleid. De indicatoren waarop gescoord wordt, 

zijn in de ogen van de gmr niet altijd even ‘smart’ 

omschreven. Verder hebben we een overzicht 

gekregen van de bevindingen van de audits van 

2016. De scholen so/vso voldoen in grote mate aan 

de standaarden die zijn vastgesteld. Enkele scholen 

voldoen op sommige standaarden 'gedeeltelijk'. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezetting gmr-so/vso 

In deze vergadering nemen we afscheid van Bert 

Bäcker, Anja Mulder en Rita Iwaz-van Wurmond. 

Daarnaast heeft Jan van Hulst zijn lidmaatschap 

neergelegd wegens pensionering. Hiermee is ons 

aantal behoorlijk geslonken. Momenteel zijn er 4 

vacatures in de oudergeleding en 2 vacatures bij 

het personeel. Er zullen snel tussentijdse 

verkiezingen gehouden worden. 

Beleid ten aanzien van studiekosten 

Naar aanleiding van een vraag van een mr over de 

studiekostenvergoeding van 

klassenassistenten/onderwijsassistenten die een 

pabo-opleiding willen volgen, wordt aangegeven 

dat de kosten van de studie vergoed worden, 

maar niet de uren die iemand vrij geroosterd 

moet worden om stage te kunnen lopen. De 

kosten voor de vrije dagen voor stage komen dus 

bij de student zelf te liggen. Dit is zo benoemd in 

een beleidsstuk uit 2009. De gms gaat akkoord 

met dit antwoord maar vraagt wel of dit 

beleidsstuk geëvalueerd kan worden, omdat het al 

een tijd geleden is vastgesteld. 

 

Nieuw bekostigingsstelsel 

Er is een stelselwijziging waarbij de medische zorg 

voor leerlingen op school anders gefinancierd gaat 

worden. Scholen wordt door de gemeente 

gevraagd om een inventarisatie te maken van de 

zorg die nodig is in school. Dit is op verschillende 

so/vso-scholen op verschillende wijzen met 

ouders gecommuniceerd en er ontstond soms 

verwarring, ook omdat het ingewikkelde materie 

is. Wat betreft de aanvullende leerlingenzorg 

zitten we midden in een overgangsproces. Het 

punt komt aan de orde in het directeurenoverleg, 

zodat scholen ook onderling kunnen afstemmen 

hoe dit inventarisatieproces het beste kan 

gebeuren. Eén van de doelen van het proces is om 

te voorkomen dat er straks zeer versnipperde zorg 

op school ontstaat waarbij er voor individuele 

leerlingen verschillende zorgaanbieders 

langskomen.  

Naast het onderwerp over de zorginventarisatie is 

ook een vraag gesteld over het uitstroombeleid 

van BOOR over leerlingen van 18 jaar en ouder. 

Orselien Kammeron zal ons hierover schriftelijk 

informeren. 

 

Verdeling weerstandsvermorgen over de so/vso-scholen 

Sandra Blijenberg, controller bij BOOR (afdeling Finance and Control)  was bij onze vergadering aanwezig om 

toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Bij de so/vso-scholen is scheefgroei geweest in het 

weerstandsvermogen. Er ligt nu een voorstel om het weerstandsvermogen te herverdelen zodat ook scholen 

met een negatief weerstandsvermogen perspectief krijgen op een positief weerstandsvermogen. Praktisch 

gezien komt het erop neer dat voor scholen die een negatief weerstandsvermogen hebben, dit wordt 

aangevuld tot de teller op € 0 staat. Uiteraard betekent dit wel dat andere scholen met een ruim 

weerstandsvermogen vermogen moeten 'inleveren'.  Vier scholen zijn betrokken bij de herverdeling. 

Uitgangspunt blijft dat BOOR in 2018 een weerstansvermogen van 10 % heeft. De gmr betwijfelt of de stap 

voldoende zal zijn om een lange termijn perspectief te hebben. Daarnaast is er de vraag of de scholen bereid 

zijn vermogen in te leveren. Hier is in de mr’s niet over gesproken. Wel is het besproken in het 

directeurenoverleg. Omdat de mr’s adviesrecht hebben over de schoolbegrotingen, en verdeling van het 

weerstandsvermogen van invloed is op de schoolbegrotingen, is de gmr van mening dat dit voorstel voor 

herverdeling ook aan de mr’s ter advisering moet worden voorgelegd. Pas daarna zal de gmr zelf een advies 

formuleren. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering  

De volgende vergadering vindt plaats op 

woensdag 2 november om 19.30 h op de Prins 

Hendrikkade 14 te Rotterdam. Interesse in de 

gmr? U bent van harte welkom. Ook aspirant-

leden zijn welkom om een kijkje te komen 

nemen. 

 

De gmr wenst iedereen een prettig schooljaar! 

 

Personeelsgeleding:  

Ellen Vingtes   ellen.vintges@willeboerschool.nl   A. Willeboerschool 

Eva Vlaming   evla@mytylschooldebrug.nl    Mytylschool De Brug  

Heleen Wiegand  h.wiegand@hetpassercollege.nl   Het Passer College (De Piloot) 

Keetie Hobbel   k.hobbel@reconvalescentenschool.nl   De Recon  

Marjolijne v.d. Berg  m.vandenberg@openluchtschoolrotterdam.nl  Openluchtschool Rotterdam  

Michel Hagenstein  m.hagenstein@hetpassercollege.nl  Het Passer College (De Piloot)  

 

Oudergeleding:  

 

Dayanara Medina  dmedina1976@gmail.com    De Recon  

Edwin van Tricht  e.vantricht@hetnet.nl     Mytylschool De Brug  

Henkbert Kruizenga  henkbert@zonnet.nl     Mytylschool De Brug  

Martin Slooff   m.slooff@zonnet.nl    De Hoge Brug (A. Willeboerschool)  
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