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      NIEUWSBRIEF APRIL 2015 

THE 

  GMR SO/VSO 

 
 
In de  
derde nieuwsbrief 
van de gmr-

so/vso willen wij 
graag kort verslag 
doen van onze 
laatste 
vergadering van 
18 maart 2015. 
 

 
Bij deze 
vergadering 
waren ook 

aanwezig onze 
aspirant leden: 
Anja Mulder, 

Henkbert 
Huizenga en 
Martin Slooff 
 
I.v.m. bespreking 
agendapunt 

uitbreiding BOOR 
Services waren als 
gasten op deze 
bijeenkomst 
aanwezig Bart 
Kestens, directeur 
a.i BOOR 

Services, 
kwartiermaker 
Ger Simjouw en 
hoofd financiën 
Dennis van 
Zundert. 
 

 
 
 

Mededelingen 
 
 SCOOR blijft als 

expertisecentrum 
bestaan. Lange tijd 
was de toekomst 
onzeker omdat in 
het kader van 

passend onderwijs 
de gelden naar de 
samenwerkings-               
verbanden gaan. 
Nu is er een 
overeenkomst 

bereikt tussen een 

aantal  
SWV-en waardoor 
Scoor  in afgeslankte 
vorm behouden kan 
worden. De 
medewerkers blijven 

in dienst van Boor 
 

 Keetie Hobbel neemt 
plaats namens onze 
gmr in de 
benoemingsadvies 
commissie voor de 

vacature 
bovenschools 
directeur so/vso. 

 
 Mocht u lid willen 

worden van de gmr-

so/vvso, let dan op 
de verkiezingsbrief 
die naar de scholen 
is gestuurd. Ook is 
er een flyer uitge-   
bracht om leden te 
werven. 

 

 

 

Toon  Kuijs zal per 1 mei 2015 in dienst treden bij 
de Stchting VierTaal. Een geweldige uitdaging wacht 
hem omdat hij als directeur-bestuurder de 
verantwoording overneemt van de bestuurders van 
de vier moederorganisaties die na de fusie één 
gezamenlijke organisatie zijn van Openbaar 
Onderwijs Holland-Flevoland cluster 2.  

 
Toon, we zullen je missen. Bedankt voor alles wat 
je voor het so/vso betekend hebt.  

Heel veel succes in je nieuwe werkkring. 
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Uitbreiding BOOR services 
Het  bestuursbureau van Boor, Boor Services voelt een 
sterke noodzaak om uit te breiden. Op dit moment loopt 
het bestuur ertegen aan dat er veel werk gedaan moet 
worden met te weinig mensen. Daarom ligt er een  
adviesaanvraag voor de uitbreiding. Dit punt ligt ge- 
voelig bij alle gmr’s omdat er de afgelopen jaren veel  
bezuinigd is op het primaire proces, dus de docenten  
voor de klas en de ondersteuning op de scholen. 
Uitbreiding van het Servicebureau  vinden we, als gmr, 
moeilijk verkoopbaar naar onze achterban. 
Het uitgangspunt bij de uitbreiding is dat het geld moet 
opleveren. Op dit moment worden taken niet of  
onvoldoende goed uitgevoerd waardoor het meer geld  
kost dan het oplevert. Ook loopt Boor risico’s bij de  
verantwoording van de jaarrekening omdat regels rond 
aanbesteding niet goed worden doorlopen. 
De uitbreiding wordt gevraagd voor taken die ten  
behoeve van alle scholen worden uitgevoerd en nu  
versnipperd zijn. Hiermee worden niet de voordelen 
gehaald die je juist mag verwachten van een groot be- 
stuur. Hierbij moet gedacht worden aan  o.a. centrale  
Inkoop, aanvraag bij subsidies. De begeleiding van  
personeel in de ziektewet is ook een kwetsbaar proces dat  
onvoldoende begeleid kan worden vanuit BOOR Sertvices. 
Ook heeft BOOR de ambitie de inanciele administratie  
weer in eigen hand te nemen. Nu is dit ondergebracht bij  
Vyzyr. BOOR is er echter van overtuigd dat het beter en  
goedkoper kan als het zelf verantwoording gaat nemen. 
Boor wil daarom het bestuursniveau versterken, zodat er 
minder druk komt op de scholen om deze zaken goed te 
regelen. De uren die hiermee vrijvallen op de scholen,  
zouden dan weer ingezet kunnen worden in het primaire 
proces.  Onze gmr is bijzonder kritisch over de 
aanvraag. Zo vonden wij de presentatie onvoldoende  
financieel onderbouwd en hebben wij evenals de gmr-po 
gevraagd om aanvullende informatie. Op 9 april vindt er 
een extra overleg plaats met het College van Bestuur en  
vertegenwoordigers vanuit de gmr-so/vso  en –po. 
Wordt vervolgd. 
 

 
 
 

Uitrol CAO PO, stand van zaken 
Er zal begin april een presentatie worden verzorgd op de 
Catamaran. Uitgangspunt van de regeling zal zijn dat de 
school zo veel mogelijk zelf keuzes kan maken en dat er  
alleen iets centraals wordt voorgeschreven als dat niet 
anders kan. Op onderdelen heeft  de gmr advies-  of 
instemmingsrecht. Deze onderwerpen zullen de komende 
tijd worden geagendeerd. 
 

 

 

Kaderbrief 
Deze kaderbrief 2016 is bijna gelijk aan die van 
2015. De kaderbrief geeft een doorkijkje voor de 
komende vier jaar. 
Omdat er enkel financiële kaders in staan, is hij 
ingekort. Het onderwijsbeleid is elders 
beschreven en komt hierin niet aan bod. BOOR is 
bezig met het verder opbouwen van het 
weerstandsvermogen. Er wordt geconstateerd dat 
de sector so/vso al een weerstandsvermogen 
heeft van 10% maar dat er tussen de scholen 
onderling wel veel verschillen zijn. In de toekomst 
moet duidelijk worden hoeveel 
weerstandsvermogen een school nodig heeft aan 
de hand van het risicoprofiel van de school. 
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BOOR in de media 

 
 
Op de voorpagina van het NRC stond  op 9 maart 2015 het bericht met de kop “Rotterdam redt onderwijs uit acute 
financiële crisis “. De verontwaardiging bij BOOR over dit  bericht  was erg groot.  
De gmr heeft gevraagd om een toelichting.  In de vergadering werd verteld dat er geen sprake was van een crisis, laat 
staan acuut. In  december moeten er naast de salarissen ook de eindejaarsuitkeringen worden betaald.  
De bekostiging vanuit het ministerie is per maand en dat betekent dat er extra druk is op de uitgaven.  
Op zich had Boor de middelen beschikbaar om de verplichtingen in december te kunnen voldoen, maar deze 
bedragen staan op spaarrekeningen en deposito’s met een langere looptijd. Het opnemen van dit geld zou dus extra 
geld kosten. Boor voorzag dit in de zomer van 2014 al en heeft de gemeente gevraagd om de subsidie-uitbetaling van 
januari 2015 een paar weken te vervroegen zodat het spaargeld niet hoefde te worden aangesproken. 
De gmr vindt het jammer dat BOOR hierdoor toch op een negatieve wijze in het nieuws is gekomen. Journalisten van 
deze krant hebben helaas niet gerageerd op het commentaar van BOOR op de conceptpublicatie. Het omgaan met 
de media blijkt een lastige zaak. 
 
Link naar het artikel van het NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/09/gemeente-rotterdam-redde-onderwijs-uit-acute-financiele-crisis/ 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering 

 

Onze volgende vergadering is op dinsdag 14 april 2015. 

Uiteraard bent u altijd als gast welkom om onze vergaderingen bij te wonen. 

 

 

 


