
 

 

Notulen (G)MR-vergadering Agnietencollege/De Boog    15-09-2017 
 

 

Aanwezig: H. Rozendom, H. la Faille, , J. Apotheker, E. den Daas, C. de Koning, J. Kramer,  

J. Odinot, G. Ploegmakers, D. Schraa, G. Telgenhof, F. Bloem, R.  Bloem, K. Roeten,  

G.van der Zwan, W. Haan, A. Harms, D. Mul, A. Arntz 

M.k.a.: A. Bosma,  J. Drok, M. van Tilborg, 

Z.k.a. : L. van Rongen 

 

 

Met directie 19.30-20.30 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Er volgt een voorstelronde. 

 

2. Vaststellen agenda en rondvraag  

De agenda wordt zoals gepresenteerd geaccepteerd. 
 

Rondvraag: Op de vraag of er een jaaragenda komt zegt de directie toe ervoor te 

zorgen, dat er de volgende vergadering een jaaragenda ligt. 

Er is een lijst van aftreden, waarop bijna bij iedereen 2021 vermeld is. Op de vraag of er 

verkiezingen zijn geweest, wordt geantwoord dat een aantal zittende leden voor de 

periode van 4 jaar herkozen is. 

 

3. Vaststellen notulen 20 juli 

De notulen van de vergadering van 20-07 worden goedgekeurd op een wijziging bij de 
absentie : Annette Arntz en Wilfred Haan hebben zich wel afgemeld en na een tekstuele 
aanpassing over gedeelte BAPO. Gerrit koning vindt dat de collega’s zijn gedupeerd. 
 

4. Mededelingen directie: 

 MR-reglementen 

Het MR reglement is aangepast en ligt volgende week bij het bestuur.  Richting 

oktober komt dat naar de GMR. Moet dan nog wel eigen gemaakt worden. 

Het format moet dan nog aangepast worden 

 Vragen DMR Zwartsluis betreffende  BAPO-plus/Callenbachregeling 

N.a.v. vragen van de DMR Zwartsluis over dit punt heeft de directie van 

Talentstad nogmaals haar standpunt uiteengezet. Met dit document wordt de 

discussie als gesloten geacht. Daarna is er ook geen reactie van Zwartsluis meer 

ontvangen. 

 OOP-regelingen 

Het OOP reglement is aangepast.  

De GMR had ingestemd met het reglement, mits vermeld wordt dat het reglement 

gedurende 1 jaar (tot 1-1-2018) geldt.  

 Stand van zaken directiestatuut 

Het bijgestelde directiestatuut (mandaatverlening door CvB aan de directie) moet 

nog in de GMR komen. Komende week wordt dit afgerond in het directieberaad en 

wordt dan aangeboden aan de GMR (eind september) 



 Stand van zaken ontwikkelingen binnen de stichting 

Onderstaand de info die Gert van der Zwan over dit punt aan de GMR heeft 

verstrekt 

 

Stand van zaken stichtingsontwikkeling (tbv GMR 14/9) 

 

1) portefeuilles Landstedebreed 

2) portefeuilles Stichting 

-Voorzitterschap directeurenberaad    Gert 

-Onderwijs en onderwijsontwikkeling    Jacqueline 

-Personeel        Jacqueline 

-Financiën         John 

-Bedrijfsvoering processen (Raet, Foleta, Magister)  John 

-Huisvesting        Gert 

-Ondersteunende dienst      Gert 

-Relatiemanagement       Gert 

-GMR         Gert 

-Samenwerkingsverband/passend onderwijs   Gert 

 

Drie belangrijke aandachtsgebieden 

1. De directie van de stichting gaat de een werkgeversrol operationaliseren,  

middels: 

a. Het vormgeven van één taakbeleid; realisatie ingang schooljaar 2018-2019; 

b. Het vormgeven van één formatieplan met subonderdelen per school inclusief      

          de bevoegdhedenproblematiek;  

c. Het stroomlijnen van het personeelsbeleid;  

d. De ondersteunende processen en diensten worden vanuit de stichting  

          (efficiënter) ingericht;  

e. De relatie met de centrale serviceorganisatie wordt vormgegeven vanuit de    

          stichting en vindt plaats op basis van opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. 

 

2. De directie presenteert met ingang van 2018 één  

          stichtings(meerjaren)begroting met als kenmerken: 

a. De allocatiesystematiek en de bovenschoolse onderdelen maken deel uit van  

deze begroting; binnen de door Landstede gestelde kaders 

b. De onderdelen binnen de stichting kennen sluitende begrotingen 

c. Vanuit deze stichtingsbegroting wordt ook de meerjarenbegroting vorm  

          gegeven 

 

3. De directie doet voorstellen aan het College van Bestuur m.b.t. de verdeling  

          van het onderwijsaanbod over de scholen in Zwolle en omgeving (Landstede  

          breed). Deze voorstellen worden gedaan vóór schooljaar 2018-2019.            

          Voor het Agnietencollege zijn daarbij van belang: 

a. De onderlinge positionering en profilering 

b. De verdeling van het onderwijs over de scholen 

c. De verdeling van de scholen en de aansturing daarvan 

d. Gezamenlijke voorlichting en PR 

 

Het is de bedoeling, dat het taakbeleid voor de Kerst afgerond wordt, zodat in januari 

het instemmingsverzoek bij de GMR ligt. 

 

Op de vraag of het directiestatuut, gezien de vele ontwikkelingen die spelen 

(verdeling verantwoordelijkheden binnen de stichting) , bij ingang niet al verouderd 



is, wordt geantwoord dat het directiestatuut steeds aangepast zal moeten worden om 

het up-to-date te houden  

     John ( portefeuille bedrijfsvoering) zal de contactpersoon van de serviceorganisatie  

     zijn. 

     Er spelen 3 dingen in samenspraak met de serviceorganisatie: 

1. A.s. Herinrichting (bezuiniging van gemiddeld 10%) gedurende een periode van 3 

jaar om efficiënter om te gaan met de middelen, zodat er meer geld vrij komt 

voor het primaire onderwijsproces. 

2. Een bezuiniging van 10% (op de serviceorganisatie) is arbitrair, daarom is het 

belangrijk om de benchmark te hanteren. Als je de serviceorganisatie en 

ondersteuning binnen de scholen bij elkaar optelt en vergelijkt met de benchmark 

waar kom je op uit? De doelstelling is om binnen 3 jaar op de benchmark 

(uitkomst landelijk onderzoek door organisaties die scholen vertegenwoordigen 

zoals VO-raad) te zitten. De benchmark is uitgedrukt in het aantal FTE 

onderwijsondersteuning. Er zijn nu 2 stichtingen die te veel middelen uitgeven 

aan onderwijsondersteuning :   Ichtus, Agnieten. 

3. Kwaliteit krijgen in de procesvoering. Het is de bedoeling om voor 1-10 in 

samenspraak met de directeuren van de scholen een agenda op te stellen over de 

onderwerpen en die te verbinden met de middelen.  

De stichting Agnieten betaalt op dit moment 9,81% van rijksoverheid bijdrage 

aan het servicebureau. 

De serviceorganisatie is in een aparte stichting, waar de GMR van de Stichting 

Agnieten geen invloed op heeft.  

Met de herinrichting van de serviceorganisatie is vaart gemaakt. Van de 14 

directeuren die er eerst waren is dit terug gebracht naar 4 personen. 

 

5. Vragen-rondje Meerjarenbegroting 

Er ligt bij de GMR een adviesaanvraag over de meerjarenbegroting. 

De geplande bezuiniging in 2022 omvat 4 miljoen, grotendeels daling in de loonkosten. De 

vraag wordt gesteld hoe dat in elkaar steekt : komen er minder mensen? 

Dat komt door de bezuiniging op de serviceorganisatie , 10% in FTE over 3 jaar levert een 

forse cumulatieve besparing op. 

 

Op de volgende vergadering komt de notitie  : hoe kom ik tot een begroting en wat zit er 

allemaal in. 

 

Er wordt geïnvesteerd in ICT. Wie is de portefeuillehouder?  

John heeft de portefeuille bedrijfsvoering. Serviceorganisatie 4 personen bedrijfsvoering : 

Floris, Marloes, Edwin van Hoorn(ICT), Roel. 

Deze 4 mensen maken samen met de bedrijfsvoerder van elke stichting (4), de agenda op 

voor het komende jaar (o.a. welke investeringen) 

 

6. Vergaderdata volgend jaar (ter instemming) 

De vergaderdata worden vastgesteld zoals Anne ze opgesteld heeft. De vergaderdag blijft 

donderdag. 


