
Notulen GMR vergadering 10 maart 2015 

 

Aanwezig: Eric Verschut, Jildou Loen, Daniëlla de Bie, Hannie van der Veen, Anke Kloosterman, 

Anke Rijpkema, Karin van Dam, Jacco Dijkstra, Alex Peltekian, Jan Schlaman, Rob Schuilenburg. 

 

Afwezig met kennisgeving: Tineke Lip, Anneke Muntendam, Johannes Krol. 

 

Drie vacatures binnen de GMR. 

 

 

Vaststelling van de agenda 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda van vanavond. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

 Brief van College van Bestuur over deelnemers regiegroep ‘Nieuwe vormen van 

Kennisoverdracht’. Alex Peltekian geeft aan dat het wellicht een idee is dat er ook een of twee 

ouders, al dan niet vanuit de GMR, deelnemen aan deze regiegroep. De regiegroep is een van 

de speerpunten uit het Strategisch Beleidsplan. De GMR neemt dit mee en gaat kijken wie er 

zitting in de regiegroep zou willen nemen.  

 GMR memo, ontvangen van College van Bestuur.  

 Er is een nieuwe directeur gevonden voor Onderwijsteam 4, dhr. Arnold Oosterdijk. Dhr. 

Oosterdijk start 1 mei 2015.  

 Onderwijsteam 3 heeft wegens ziekte van de directeur al langere tijd een interim-directeur, 

mw. Jolanda Verhoef. Er is gevraagd of zij wellicht aan zou willen blijven tot eind schooljaar 

2016 om de continuïteit te waarborgen.  

 De directeur van Onderwijsteam 1, mw. Diety Hobma, heeft aangegeven dat zij per 1 april 

2015 haar functie als directeur neer gaat leggen. Er is een interim-directeur aangetrokken die 

tot aan de zomervakantie haar functie zal overnemen, dit is dhr. Bertus Rietman.  

 

Risicoanalyse GMR 2014 (definitief) 

De GMR ontvangt de risicoanalyse ter informatie. 

De uitkomsten van deze risicoanalyse zijn meegenomen in de meerjarenbegroting van Gearhing. 

Jacco Dijkstra vraagt naar de norm met betrekking tot het risicoprofiel, deze is binnen Gearhing 8%. 

Hoe is dit tot stand gekomen? Jan Schlaman antwoordt dat het regulier risicoprofiel 5% is (dit is naar 

de normen van de commissie CVO). Binnen Gearhing is sprake van een verhoogd risico, dus het 

advies is om deze norm iets te verhogen naar 8%. Gearhing hanteert eigen normen en die zijn wat 

ruimer. 

Karin van Dam vraagt naar de samenstelling van het personeel: de leeftijd is maximaal 65, maar de 

pensioenleeftijd binnen Nederland is nu 67. Dat valt Karin op. Er is een relatief hoog aantal, dat in de 

hoogste leeftijdscategorie valt. Jan Schlaman antwoordt dat er binnen Gearhing in de praktijk geen 

personeel is boven de 65. Er wordt bij de berekeningen echter wel rekening gehouden met de 

gerechtigde AOW-leeftijd van 67. Dit is immers cumulatieve wijsheid. Door de relatief hoge 

gemiddelde leeftijd van ons personeel is er door de verhoging van de AOW-leeftijd enkele jaren een 

verminderde uitstroom. Daarna neemt de uitstroom snel toe. Karin vraagt hoe we daarmee omgaan in 

de toekomst. Er zijn nu scholen waar een relatief hoog aantal payrollers werkzaam zijn. Een 

personeelbestand met een hogere leeftijd geeft kansen voor nieuwe jongere leerkrachten op de 

arbeidsmarkt. 

De GMR vraagt zich tevens af of er een relatie bestaat tussen een hoog ziekteverzuim en een 

leerkrachtenbestand met een relatief hoge leeftijd? Jan Schlaman antwoordt dat dat op het gebied van 

risico’s wel het geval is, maar niet in een één op één-relatie. Het is niet lineair.  

Eric Verschut vraagt naar de risico’s met betrekking tot de kleine scholen, inspectiebeoordelingen en 

onderwijsteams. Heeft dit effect op een genoemd bovengemiddeld risico op schoolbestuur en 

processen binnen Gearhing? Alex Peltekian antwoordt dat dit zo vastgesteld is door externen. Dit heeft 

wel effect op de meerjarenbegroting. Er moet ook extra aandacht zijn voor de directeuren van de 

onderwijsteams. Deze blijken in de praktijk kwetsbaar. Jacco Dijkstra vraagt tenslotte naar de 



frequentie van de risicoanalyse. Jan Schlaman geeft aan dat deze één keer per twee jaar wordt 

opgesteld. 

 

Meerjarenbegroting 2015-2018 

Deze begroting geeft meerjarige uitwerking van het strategisch beleidsplan, het jaarplan 2015 en het 

financieel meerjarenbeleid. In de meerjarenbegroting zijn de resultaten, adviezen en conclusies uit de 

risicoanalyse 2014 meegenomen, eveneens is een prognose opgenomen van de jaarlijkse bedragen die 

uitgekeerd worden in het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord. De voltallige GMR heeft 

adviesrecht, art. 22a. 

Jan Schlaman heeft een presentatie voorbereid die de link tussen de begroting en de 

meerjarenbegroting duidelijk maakt in relatie tot het reeds ingezette beleid binnen Gearhing. 

Gearhing wil proactief zijn in een voortdurend en snel veranderde wereld en Gearhing vindt dat ieder 

kind recht heeft op goed onderwijs. 

Er zijn bovengemiddelde risico’s op gebied van leiderschap en management van de onderwijsteams, 

het ziekteverzuim, de huisvesting, de ontwikkeling met betrekking tot leerlingenaantallen in de 

toekomst.  

Op gebied van onderhoud en huisvesting werkt Gearhing niet lager samen met de Grontmij maar met 

Lindhorst. Er zijn veranderingen nodig op gebied van huisvesting. Uit de nieuwe 

Meerjarenonderhoudsplannen (opgesteld door Lindhorst) is gebleken dat het onderhoud voor de 

komende 9 jaren tot 1 miljoen extra aan onderhoudskosten zal gaan kosten. Er is nu aan Lindhorst 

gevraagd om dit nader in kaart te brengen. In september 2015 moet er een meerjaren gebouwenplan 

zijn, waarbij leerlingprognoses, perspectief en verwachtingen voor de toekomst worden meegenomen. 

De financiële doelen van Gearhing zijn:  

- evenwicht in baten en lasten (lasten volgen de baten),  

- formatieruimte op basis van beschikbare middelen, 

- eigen vermogen op peil houden (financiële functie en risicobuffer),  

- behoud van investeringsruimte,  

- creëren van ruimte voor nieuw beleid.  

 

Basismodel en overlegmodel CAO-PO 

De CAO PO biedt twee mogelijkheden om werk en taakbelasting op scholen te verdelen, nml. het 

huidige basismodel en nieuw is het overlegmodel. De onderwijsteamdirecteuren hebben op 12 januari 

2015 een positief advies afgegeven om te gaan werken met het overlegmodel. Het college van bestuur 

heeft op 26 januari 2015 het voorgenomen besluit genomen het overlegmodel te gaan invoeren binnen 

Gearhing. De personeelsgeleding van de GMR heeft instemmingsrecht, art. 23i. 

Rob Schuilenburg heeft een presentatie voorbereid om de veranderingen in de nieuwe CAO-PO uiteen 

te zetten. De nieuwe CAO-PO is een coproductie van de PO raad en de vakbonden. Op 2 juli 2014 is 

het onderhandelingsakkoord afgesloten. De nieuwe CAO-PO is aangenomen met instemming van de 

leden (besturen 90%, AOB 65% en AVS 56%). De definitieve teksten zijn vastgesteld in december 

2014. De GMR heeft geen status ten aanzien van het accorderen van de nieuwe CAO-PO. De 

personeelsgeleding heeft dit wel daar waar het veranderingen op personeelsbeleid binnen Gearhing tot 

gevolg heeft. De looptijd van de nieuwe CAO-PO is vanaf 1 juli 2014 (met terugwerkende kracht) tot 

30 juni 2015 (de nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli 2015). 

 

De nieuwe CAO-PO biedt veranderingen op gebied van professionalisering, zowel van iedere 

werknemer (eigen verantwoordelijkheid; jaarlijks afspraken; vast te leggen in POP) als van de 

schoolleiders op iedere school (verantwoordelijk voor leidinggevende taken; bevoegdheden bekend; 

functionerings- en beoordelingsgesprekken).  

Dit wordt tevens gefaciliteerd met twee klokuren per werkweek vanuit de normjaartaak. Dit is zelf in 

te vullen door de werknemer, naar rato of per 1 fte (fulltime). Daarnaast komen er scholingsgelden 

beschikbaar 500 euro (bij 1 fte). 

Er worden definities en observatie-instrumenten vastgesteld, die leerkrachten schalen van 

startbekwaam naar basisbekwaam en naar vakbekwaam. Deze volgen nog, de PO raad komt met 

voorstellen welke instrumenten hiervoor gebruikt kunnen worden. De lijst van de PO raad bevat 19 

instrumenten. Er is door directeuren van Gearhing een voorlopige keus gemaakt uit deze 19 



instrumenten. Men heeft er drie gekozen, waarmee men binnen Gearhing zou willen/kunnen werken. 

Er zijn termijnen vastgelegd waarbinnen dit doorlopen moet gaan worden.  

Startende leerkrachten kunnen binnen Gearhing relatief snel doorstromen naar basisbekwaam, doordat 

zij (bij fulltime dienstverband, anders naar rato) 40 uur extra per jaar gefaciliteerd krijgen voor 

professionalisering. Zij worden tevens begeleid door een coach. 

Verder geldt voor alle leerkrachten dat er gewerkt wordt met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

en met de bijbehorende gesprekkencyclus door de directeur van het onderwijsteam. Leerkrachten 

kunnen zich zo ontwikkelen tot vakbekwame leerkrachten. 

Per 1-8-2015 zal het volgende wijzigen: 

- de normjaartaak van een leerkracht is 1659 uur. Dit is max. 40 uur per week. Er zijn 41,5 

werkweken in een jaar; 

- de arbeidsduur wordt weergegeven in uren (en minuten); 

- de minimale betrekkingsomvang bij nieuwe benoemingen is landelijk 8 uur. Gearhingbeleid 

is: 16 uur; 

- er is op jaarbasis 428 uur vakantieverlof, inclusief feestdagen is dit 10,7 weken;  

- er is een verschil in vakantie tussen leerlingen en leerkrachten; 

- er komt een wijziging in de pauzeregeling (tussen 10 en 14 heeft men recht op 30 minuten of 2 

x 15 minuten pauze); 

- er is een keuze tussen het overlegmodel en het basismodel. De personeelsgeleding van de 

GMR heeft instemmingsrecht. De datum van ingang is 1-8-2015.  

De directeuren van de onderwijsteams hebben aangegeven te willen gaan werken met het 

overlegmodel, omdat dat meer gelegenheid geeft om maatwerk af te spreken met individuele 

werknemers. Het overlegmodel maakt het mogelijk om daar waar nodig te kunnen werken aan de 

werkdruk van het personeel. Rob noemt in dit kader een aantal bedreigingen met betrekking tot het 

overlegmodel: we zijn niet gewend om verschil te maken. Dit kan een gevoel van rechtsongelijkheid 

geven. Daarnaast kunnen de bedreigingen en/of veranderingen leiden tot een gevoel van verhoogde 

werkdruk. We moeten waken voor miscommunicatie en onbegrip. 

Rob ziet echter ook kansen met betrekking tot het overlegmodel:  

 meer focus op het primaire proces: lesgeven en de tijd die daarvoor nodig is, 

 minder leraren voor een groep, 

 meer ruimte voor maatwerk op school-/functie- en medewerkerniveau, 

 bewuster omgaan met het vaststellen en verdelen van werk(druk), 

 effectievere inzet van tijd, 

 benutten van talenten, 

 gerichter maatregelen nemen richting werkdruk, 

 een stap richting professionele cultuur en eigenaarschap. 

 

De BAPO zal verdwijnen. In plaats daarvan komt duurzame inzetbaarheid. Elke werknemer kan op 

fulltime basis 40 uur uit de normjaartaak inzetten voor peer review, studieverlof, coaching of stage 

(geen verlof!). Dit wordt achteraf verantwoord naar de directie. Daarnaast is er een bijzonder budget 

voor starters (nogmaals 40 uur uit de normjaartaak). Er komt een bijzonder budget voor oudere 

werknemers (>57 jaar: 130 uur uit normjaartaak, 50% over 130 uur uit eigen bijdrage). Ook is er een 

spaarregeling mogelijk tot 340 uur (hiervoor dient men van tevoren een plan op te stellen). Voor de 

huidige gebruikers van BAPO is er een overgangsregeling (de eigen bijdrage gaat van 35% naar 50% 

over de BAPO-uren, minus de 40 uur). 

 

Vanuit de nieuwe CAO-PO is de functiewaardering verplicht. Wat tevens verandert, is dat een DGO 

niet langer openbaar is. Daarnaast wordt het schoolleidersregister verplicht. 

 

Na de uitleg van Rob wordt de personeelsgeleding gevraagd of zij in kunnen stemmen met het 

voorgenomen besluit van het CvB om binnen Gearhing te gaan werken met het overlegmodel.  

Jildou Loen geeft aan dat als de GMR hiermee akkoord gaat de communicatie wel goed gewaarborgd 

dient te worden. Dit overlegmodel valt of staat met een goede communicatie tussen CvB, directie en 

teams. De personeelsgeleding wil graag de ruimte en tijd nemen om hier onderling nader over te 



overleggen. De personeelsgeleding komt komende week extra bijeen en ze zal voor 30 maart al dan 

niet instemmen met het voorgenomen besluit van het CvB. 

 

Vakantieregeling 2015-2016 

De vakantieregeling 2015-2016 is opgesteld conform Ministeriële richtlijnen. 

Ook is de vakantieregeling ter informatie en advisering aan de directeuren voorgelegd. Hierop zijn 

geen reacties gekomen. De voltallige GMR heeft adviesrecht, art. 22k. 

Jildou Loen vraagt naar de Goede vrijdag, is dit een dag die wettelijk vrij geroosterd moet worden? 

Hetzelfde geldt voor de dag na Hemelvaartsdag. Rob Schuilenburg antwoordt dat er voor dit jaar in 

principe voldoende marge-uren zijn, zodat er geen reden is om deze dagen niet vrij te geven. We 

kunnen voor het schooljaar 2016-2017 kijken naar de mogelijkheden om af te wijken van de 

Ministeriële richtlijnen. 

De voltallige GMR geeft na stemming positief advies ten aan zien van de vakantieregeling 2015-2016. 

 

Verkiezingen GMR 

Vorige vergadering is de stand van zaken omtrent de verkiezingen uitgebreid aan de orde gekomen. 

We praten hier kort over door. 

Een aantal GMR-leden heeft onlangs een OMR-vergadering bijgewoond om onder de aandacht te 

brengen dat de GMR nieuwe leden hard nodig heeft. We willen graag in de toekomst 

vertegenwoordigd worden door alle zeven onderwijsteams van Gearhing. De GMR-leden willen de 

komende tijd zoveel mogelijk aansluiten bij OMR-vergaderingen om daar waar dat nog niet gebeurd is 

onder aandacht te brengen dat we leden vanuit alle onderwijsteams nodig hebben. 

Het DB maakt een afspraak met het CvB om de op handen zijnde verkiezingen en mogelijkheden door 

te spreken. De secretaris neemt hierover contact op met het bestuursbureau. 

 

Rondvraag 

Daniëlla de Bie vraagt Marjolein van den Berg naar een datum voor een afspraak tussen het Dagelijks 

Bestuur van de GMR en het College van Bestuur. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.45 uur vergadering. De volgende vergadering van de GMR is op 7 april 

2015. 

 


