
Notulen GMR vergadering 6 oktober 2015 
 
Aanwezig: Anke Rijpkema, Eric Verschut, Jildou Loen, Daniella de Bie, Johannes Krol, Jacco Dijkstra, 
Tineke Lip, Hannie van der Veen, Douwina de Bos, Iwan van Dam, Rob Schuilenburg, Alex Peltekian, 
Hans Werkman en Marie-Christien van Deursen. 
 
Afwezig met kennisgeving: Karin van Dam, Anke Kloosterman. 
 
 
Opening  
Allereerst een hartelijk welkom voor Robert Scholten, ouder van twee leerlingen op OBS de Dam te 
Lemmer. Robert Scholten sluit vanavond bij de vergadering aan om zich een beeld te vormen van de 
GMR en om wellicht toe te treden tot de oudergeleding.  
 
Mededelingen en ingekomen stukken 

- Faillissement OSGMetrium en doorstart OSGMetrium onder de nieuwe naam Helder-
Onderwijs.  
De uitbetalingen van salarissen hebben ondanks het faillissement van OSGMetrium gewoon 
plaatsgevonden. Voor personeelsleden die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar De Friesland 
geldt dat de premie voor de zorgverzekering niet automatisch van het salaris is afgetrokken, 
zij hebben hier separaat een acceptgiro voor ontvangen. De premie ziektekosten zal ook in 
de maand oktober separaat moeten worden betaald en niet automatisch worden 
afgehouden van het loon. Het kan zijn dat dat voor de maand november en eventueel verder 
ook gaat gelden, dat is op dit moment nog niet bekend. 

- Pensionering Jan Schlaman, informatie van Jacco Dijkstra m.b.t. gesprek met bureau Erik 
Versteeghe Search. 
Jan Schlaman zal per 1 januari 2016 met prepensioen gaan. Jacco Dijkstra heeft een interview 
gehad met Erik Versteeghe Search in verband met het opstellen van een functieprofiel voor 
een nieuw lid voor het College van Bestuur. Dit gesprek was onderdeel van een ronde 
gesprekken met verschillende personen binnen Gearhing. 

- Mail met betrekking tot toetreding GMR benoemingsadviescommissie (BAC) nieuw lid College 
van Bestuur (zie tevens agendapunt 4). 
Voor de werving en selectie van een nieuw lid voor het College van Bestuur wordt een 
benoemingsadviescommissie opgericht. Eén lid van de GMR zal hier zitting in nemen.  

- Namens Jan Schlaman hebben we de Integrale bestuursrapportage Q2 met oplegger en 
aanbiedingsbrief naar de Raad van Toezicht per mail ontvangen. In verband met het 
faillissement van OSGMetrium is het raadplegen van het grootboek en exploitatie niet 
mogelijk. Een uitputtingsoverzicht van budgetten GMR 2015 kon dientengevolge niet 
aangeleverd worden. 
De GMR heeft de integrale bestuursrapportage Q2 ter informatie ontvangen. Eventuele 
vragen zullen verzameld worden en per mail voorgelegd worden aan Jan Schlaman.  

- Vraag vanuit bestuursbureau of de vergadering van 1 december aanstaande verplaatst zou 
kunnen worden naar 24 november in verband met een voorgenomen besluit m.b.t. de 
benoeming van een nieuw lid voor het College van Bestuur. 
Dit is akkoord, de secretaris zal dit doorgeven aan het bestuursbureau. 

 
Evaluatie functieomschrijving van adjunct-directeuren en managers bedrijfsvoering, evenals 
taakomschrijving van loco’s 
De functie van directeur is de afgelopen jaren inhoudelijk gewijzigd. Dit is tijdens de vorige 
vergadering van de GMR besproken. Daarmee samenhangend vraagt de GMR zich af of de functies 
van adjunct-directeur en manager bedrijfsvoering ook gewijzigd zijn, evenals de taak en 
taakomschrijving van de locatie-coördinatoren.  



Alex Peltekian geeft aan dat er reeds een tussenevaluatie heeft plaatsgevonden met adjunct-
directeuren, managers bedrijfsvoering, locatie-coördinatoren en IB-ers. Deze tussenevaluatie blijkt 
niet gedeeld te zijn met de GMR. Dit betreurt het College van Bestuur.  
Het voorstel van het CvB is om deze tussenevaluatie allereerst te delen met de GMR, zodat de GMR 
hierop kan reageren en de gelegenheid heeft om vragen te stellen. 
Op een volgende vergadering van de GMR zal dit agendapunt opnieuw geagendeerd worden. 
Mochten functies opnieuw gewaardeerd of ingevuld gaan worden, dan zal dit officieel via een 
functiewaarderingstraject (Fuwa) gebeuren.  
 
Bespreken van beleid binnen Gearhing met betrekking tot eigen identiteit van scholen in relatie tot 
aanschaf van methoden 
Binnen Gearhing werken we met onderwijsteams. Afspraak was samen te werken waar mogelijk, 
maar dat de identiteit en eigenheid van scholen hierbij wel voorop blijven staan. In hoeverre worden 
methoden onderwijsteambreed aangeschaft en in hoeverre hebben scholen hier de vrije keus in? 
Alex Peltekian vertelt dat hij niet het idee heeft dat de eigen identiteit van scholen in gevaar komt 
door de aanschaf van methoden. In zijn ogen heeft de identiteit van een school niets te maken met 
de keus van welke methode dan ook.  
Eric Verschut legt uit dat de GMR zich afvraagt of efficiënter inkopen voor meerdere scholen tegelijk 
prevaleert boven het maken van een eigen keus van een school of de eigen identiteit. Alex 
antwoordt dat de aanschaf van methoden op directeuren-niveau wordt bepaald, er is geen 
bovenschools beleid dat hieraan ten grondslag ligt. Bovenschools is wel geregeld dat bepaalde extra 
methoden of materialen ten behoeve van leerlingen met extra onderwijsbehoeften c.q. zware zorg 
aangeschaft kunnen worden en wellicht gedeeld kunnen worden door meerdere scholen binnen 
Gearhing. 
Rob Schuilenburg vertelt dat de directeuren onderling gesproken hebben over de aanschaf van 
methoden et cetera. Binnen een onderwijsteam kan gekozen worden voor dezelfde methode, 
waarbij de identiteit van de school tot uiting komt in hoe men ermee werkt. Ook omstandigheden 
kunnen bepalen welke koers er gevaren wordt. Door bijvoorbeeld problematiek die in een bepaald 
onderwijsteam gesignaleerd wordt, kan er onderwijsteambreed gekozen worden voor de aanschaf 
voor een bepaalde methode met als bijkomend voordeel dat er ook scholing voor een heel 
onderwijsteam ingekocht kan worden.  

 

Het College van Bestuur is van mening dat dit een vraag is voor de (O)MR-en en ter beoordeling van 
de directeuren van de onderwijsteams. Aangezien dit per onderwijsteam geregeld wordt, worden 
besluiten hierover ook op onderwijsteam-niveau genomen. Mocht er sprake van zijn dat aanschaf 
van een methode binnen een onderwijsteam op een van de andere scholen tot negatieve gevolgen 
leidt op een van de andere scholen dan is dat iets om met de (O)MR te bespreken. Budgetten voor de 
aanschaf van methoden worden niet per school, maar per onderwijsteam toegekend. 

 
Nieuwe CAO PO: 40-urige werkweek, aanwezigheid leerkrachten van 8.00 tot 17.00 en beleid 
Gearhing 
Rob Schuilenburg legt uit dat in de CAO PO niet met name genoemd wordt dat leerkrachten tussen 
bepaalde tijden op school aanwezig dienen te zijn. Volgens de vakbonden is dit niet in de geest van 
de CAO PO. Rob heeft een juridisch adviseur geraadpleegd en wettelijk ligt echter voor het primair 
onderwijs vast dat er geen recht is op thuiswerken. Wettelijk ligt echter wel vast dat een werknemer 
bij een volledige aanstelling 40 uur per week op school aanwezig dient te zijn.  
Er ligt momenteel een wetsvoorstel ter behandeling bij de Eerste Kamer, het wetsvoorstel Wet 
flexibel werken, waarbij het wettelijk recht op thuiswerken wordt geregeld. Indien dit wetsvoorstel 
wordt aangenomen, dan krijgen de werknemers de mogelijkheid om bij hun werkgever een verzoek 
tot thuiswerken in te dienen. Dit betekent dat er momenteel geen wettelijk recht op thuiswerken 
bestaat en schoolbesturen hun werknemers kunnen verplichten om bij een volledige aanstelling 40 



uur aanwezig te zijn op de school. Uitsluitend wanneer het bevoegd gezag in beleid heeft vastgesteld 
dat werknemers een deel van hun arbeidstijd thuis kunnen werken, kunnen werknemers hier een 
beroep op doen.  
Tineke Lip merkt op dat het in het onderwijsteam te Lemmer door de directeur verplicht gesteld is 
dat leerkrachten van acht tot vijf op school aanwezig zijn, terwijl die verplichting er in andere 
onderwijsteams niet is. Jildou Loen antwoordt dat de reden hierachter is dat het prettig is dat 
personeelsleden op ongeveer dezelfde tijden op school aanwezig zijn in verband met samenwerking 
en overleg. Daniella de Bie merkt op dat deze verplichting ook ingesteld is ter bescherming van de 
medewerkers die vaak veel langer op school bleven en zo teveel uren op een dag werkten. Hannie 
van der Veen bevestigt dit. 
Rob merkt op dat verschillende onderwijsteams in andere omstandigheden zitten, sommigen zitten 
momenteel in zwaar weer. Dat maakt dat directeuren hier verschillende afspraken over maken. Het 
voorstel van het College van Bestuur is afwachten hoe er besloten wordt inzake het wetsvoorstel 
Wet flexibel werken. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kan Gearhing hierop beleid maken. Tot 
dan geldt: overleg met je directe leidinggevende. 
 
De Raad van Toezicht vraagt de aandacht van de GMR inzake het volgende 

 ontslag lid van het College van Bestuur Jan Schlaman i.v.m. pensionering 

 werving en selectie nieuwe bestuurder College van Bestuur  

 samenstelling van de BAC en het profiel van de nieuwe bestuurder. Dit in samenhang met 
de visie van de Raad van Toezicht op de inrichting en aansturing van Gearhing in de 
toekomst 

Hans Werkman (voorzitter Raad van Toezicht) en Marie-Christien van Deursen zijn aanwezig om 
bovenstaande punten toe te lichten vanuit de Raad van Toezicht. Zij doen dit vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid die de Raad in deze heeft. Niet alleen vanuit formele overwegingen maar ook 
vanuit de overtuiging dat de Raad waarde hecht aan de zienswijze van de GMR in deze. 
Hans Werkman en Marie-Christien van Deursen vanuit de Raad van Toezicht zijn bij de vergadering 
aangesloten om een en ander toe te lichten met betrekking de pensionering van Jan Schlaman en de 
werving van een nieuw lid voor het College van Bestuur. 
Hans Werkman legt uit dat de Raad in de afgelopen tijd door een moeilijke periode is gegaan. De 
toenmalige voorzitter is afgetreden en Hans Werkman is de huidige voorzitter van de Raad. Op het 
moment dat Jan Schlaman zijn aanvraag tot vervroegde uittreding deed, was de Raad niet volledig, er 
waren slechts drie leden. In die periode ging tevens OSGMetrium failliet.  
De Raad van Toezicht heeft de GMR een aantal stukken gestuurd en zij zullen deze vanavond 
toelichten. De GMR heeft adviesrecht in benoeming en ontslag van leden van het College van 
Bestuur. De GMR wordt een positief advies gevraagd inzake het ontslag van Jan Schlaman. 
 
De Raad van Toezicht heeft vervolgens de opdracht gekregen een nieuw lid voor het College van 
Bestuur te zoeken voor een periode van twee jaar met een aantal pittige opdrachten. Het nieuwe lid 
zal voor twee jaar de functie zoals hij nu is, gaan vervullen. De Raad is voornemens in de toekomst 
wellicht toe te groeien naar een eenhoofdig College van Bestuur, onder meer door de schaalgrootte 
van Gearhing. Boven de 2000 gewogen leerlingen is een tweehoofdig bestuur geoorloofd, onder de 
2000 gewogen leerlingen een eenhoofdig bestuur. Daarbij komt dat Jan Schlaman binnen Gearhing 
zowel bestuurder als controller was. Dat is een lastige combinatie en de Raad vraagt zich af of zij dit 
wel moet willen. Het voorstel voor de toekomst zou een eenhoofdig College van Bestuur kunnen zijn 
met daarbij een controller op financieel gebied. Hans benadrukt dat dit een voornemen van de Raad 
en geen besluit! De continuïteit van de bedrijfsvoering staat hierbij voorop. 
De komende periode wil de Raad onderzoeken of dit mogelijk en wenselijk is voor Gearhing, hier zit 
zogezegd een onderzoeksopdracht achter. Het aanstellen van een nieuw lid College van Bestuur voor 
twee jaar is daarmee een strategische beslissing. 
Jacco Dijkstra vraagt naar de duur van de aanstelling van Alex Peltekian. Alex Peltekian heeft 
toentertijd een aanstelling voor vier jaar gekregen, hij is nu aan zijn derde jaar bezig. De GMR vraagt 



in hoeverre de Raad denkt aan een andere vorm van bestuur over twee jaar? Christien van Deursen 
geeft aan dat de Raad een onderzoek instelt naar de vorm van aansturing van Gearhing in de 
toekomst. In de komende twee jaar zal dit plaats gaan vinden en op basis hiervan zullen er 
voornemens gemaakt worden. De Raad wil dit in de toekomst graag met de GMR bespreken.  
 
Er is een aantal interviews afgenomen met medewerkers van Gearhing (directeuren, medewerkers 
bestuursbureau, leden van de Raad van Toezicht, College van Bestuur en GMR) en dit heeft 
geresulteerd in een profielschets voor het nieuwe lid College van Bestuur.  
Er wordt een benoemingsadviescommissie (BAC) opgericht. De BAC zoals hij in de werving- en 
selectieprocedures is vormgegeven, is in strijd met de cao PO. De omvang moet tussen de 3 en 5 
personen zijn. De commissie waar de Raad nu voor kiest, is een kleinere. Er zullen 6 in plaats van de 
eerdere 8 personen in plaats nemen. Dit betekent dat er één lid vanuit de GMR plaats kan nemen in 
de BAC, die van beide geledingen het mandaat moet krijgen tot goedkeuring. Het lid vanuit de GMR 
zit zonder last en ruggenspraak in de benoemingsadviescommissie, hij of zij zal tussentijds geen 
overleg hebben met de GMR. De volledige GMR heeft vervolgens adviesrecht inzake de gevolgde 
procedure.  
 
Het werving- en selectiebureau waarvoor gekozen is, is Erik Versteeghe Search. Zij doen de 
voorselectie voor een nieuw lid. Het streven is om per 1 januari een nieuw lid aan te kunnen stellen. 
Mocht het niet lukken om dit voor elkaar te krijgen, dan zal er gekozen moeten worden voor een 
interim-bestuurder. In het geval van een interim-bestuurder is de Raad verantwoordelijk voor de 
aanstelling van een bestuurder en zal zij hiervoor bij de GMR een verzoek indienen.. Alex Peltekian is 
als voorzitter van het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit maakt 
het soms wat lastig en het geeft een spanningsveld, omdat Jan Schlaman zowel bestuurder als 
financieel bedrijfsvoerder van Gearhing was.  
Jacco Dijkstra merkt op dat het wellicht verstandig is dat de GMR hier eerder dan 1 januari 2016 over 
nadenkt, omdat het risico bestaat dat er per 1 januari aanstaande geen nieuw lid aangesteld kan 
worden. In dat geval zal er na 1 januari aan de GMR gevraagd worden of zij in kan stemmen met een 
interim-bestuurder. Gezien het tijdspad is het verstandiger hier vast over na te denken en met elkaar 
over van gedachten te wisselen. De GMR en de Raad zullen dit agenderen voor de vergadering van 
november.  
 
De Raad van Toezicht vraagt een positief advies van de GMR inzake het ontslag van Jan Schlaman. De 
GMR geeft een positief advies. Zij wil hierbij echter wel opmerken dat zij van mening is dat Jan 
Schlaman binnen de organisatie zeer gemist zal gaan worden. Jan heeft zijn taken met verve vervuld, 
het zal moeilijk zijn iemand te vinden die in zijn voetstappen kan staan. Dat lijkt de GMR een zware 
klus. De GMR wil graag haar waardering uitspreken richting Jan Schlaman voor zijn werkzaamheden 
binnen Gearhing en voor de manier waarop hij de GMR op de hoogte gehouden heeft en betrokken 
heeft in deze. Eric Verschut merkt op dat de GMR ziet dat Jan hier een enorme ontwikkeling in heeft 
doorgemaakt en daar wil de GMR hem graag voor bedanken.  
 
Zoals gezegd zal; er vanuit de GMR één lid plaatsnemen in de BAC. Gezien het tijdspad wil de Raad 
graag voor het einde van de week weten wie dat zal zijn. De leden van de GMR zullen dit onder 
elkaar bespreken en uiterlijk eind deze week kenbaar maken aan Hans Werkman en aan Marjolein 
van den Berg, zodat bestuursbureau ook op de hoogte is.  
Na intern overleg van de GMR is besloten dat Jacco Dijkstra toe zal treden tot de benoemings-
adviescommissie. 
 
Kiezen van een nieuw Dagelijks Bestuur GMR: voorzitter, vicevoorzitter en secretaris 
Met ingang van 1 november zal het huidige Dagelijks Bestuur aftreden. Het is dus zaak dat er 
vanavond een nieuw DB gekozen wordt. Het huidige DB heeft zich even teruggetrokken uit de 
vergadering, zodat de overige leden onder elkaar kunnen bespreken wie welke functie op wil pakken.  



Iwan van Dam en Karin van Dam willen beide toetreden tot het DB. Karin van Dam ambieert de 
functie van vicevoorzitter en Iwan staat open voor alle functies. De GMR overweegt hierbij 
ondersteuning van een ambtelijk secretaris.  
Op dit moment is er geen leerkracht bij de vergadering aanwezig die toe wil treden tot het DB in 
verband met de extra belasting die dit vraagt. De GMR al zich hierover verder moeten beraden, 
omdat een DB moet bestaan uit zowel ouders als leerkrachten. Er zal onderzocht worden of de 
leerkracht die vanavond niet aanwezig is toe zou willen treden tot het Dagelijks Bestuur van de GMR.  
De mogelijkheid wordt overwogen om het DB te formeren uit een voorzitter, vicevoorzitter en een 
penningmeester met daarbij ondersteuning van een ambtelijk secretaris. En andere optie is de 
huidige invulling van het DB, bestaand uit een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris. 
Het huidige Dagelijks Bestuur en de nieuwe leden van het DB komen op maandagavond 26 oktober 
aanstaande bijeen voor overleg. 
  
Afscheid aftredende leden van de GMR in november 
Gezien de tijd doet Anke Rijpkema het voorstel om op volgende vergadering van de GMR een datum 
te prikken om met elkaar te gaan eten ten afscheid van de leden van de GMR.  
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.56 uur de vergadering. De volgende vergadering is op dinsdag 3 november 
2015.  
Let op: de vergadering van 1 december 2015 is op verzoek van de Raad van Toezicht en het 
bestuursbureau verzet naar 24 november aanstaande.  


