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Redactie SKPO Novum 
Postbus 65, 5388 ZH Nistelrode 

info@skpo-novum.nl 
Tel: 0412 613441 
Fax: 0412 613470 

 
 
Beste collega’s, 
 
In deze Nov(um)iteiten lezen jullie informatie over: 

o Functiemix 
o Administratiekantoor AK+ 
o Informatie Beveiliging en Privacy 
o Inspectiebezoek De Beekgraaf 
o Studiemiddag SKPO Novum, d.d. 6 april 2017 
o Lerarenbeurs 

 
 
 

Functiemix 
 
De functiemix is een overeenkomst uit 2010 tussen sociale partners en de overheid om het beroep van leraar 

aantrekkelijker te maken en de leraar een beter loopbaanperspectief te bieden.  
In deze overeenkomst was opgenomen, dat in 2014 tenminste 40% van de leraren dient te zijn aangesteld in 
schaal LB en tenminste 2% in schaal LC.  
Met het opnemen van de functies leraar LB en leraar LC in het functiebouwwerk, willen wij leraren: 
o een loopbaanperspectief te bieden; 
o een passende waardering geven voor hun specifieke expertise, inzet en verantwoordelijkheid. 
o  

 
 
Voor het kunnen starten van de sollicitatieprocedure is een beleidsnotitie voor instemming voorgelegd aan de 
personeelsgeleding GMR. Op 16 maart jongstleden heeft de GMR deze beleidsnotitie besproken. Naast de 
instemming voor het starten van de procedure, gaf de GMR het directeurenteam de vraag mee om te 
onderzoeken of de functie van leraar LB en leraar LC ook voor een bepaalde tijd – bijvoorbeeld voor een periode 
van twee of drie jaar – kan worden aangeboden. 

 
Op 30 maart jongstleden heeft het directeurenteam de beleidsnotitie en de onderzoeksvraag van de GMR 
uitvoerig besproken. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen en aanvullingen in het voorgenomen beleid. 
Het directeurenteam hecht aan een zorgvuldige procedure en heeft daarom besloten om de sollicitatieprocedure 
(pas) eind mei 2017 te starten. 
Dit geeft ons de mogelijkheid om de voorgestelde aanpassingen en aanvullingen eerst af te stemmen met de 
personeelsgeleding van de GMR. 
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AK+ ons nieuwe administratiekantoor 
Persbericht 7 maart 2017 
De rechtbank Limburg heeft de op maandag 27 februari 2017 aan de Stichting Vizyr verleende voorlopige 
surseance van betaling op verzoek van de bewindvoerder en de Raad van Bestuur ingetrokken en het 
faillissement van de Stichting Vizyr uitgesproken. 
Tijdens de voorlopige surseance van betaling zijn afspraken gemaakt met de betrokken leveranciers en klanten 
die het mogelijk maken om de activiteiten van Vizyr en haar dochtervennootschap Kinobi Onderwijs Services 
B.V. gedurende de maand maart 2017 te kunnen continueren. Het faillissement brengt hierin geen verandering. 
De curator zal in de komende periode de mogelijkheid van een doorstart onderzoeken.  

 
Naar aanleiding van dit bericht zijn in samenwerking met Kiem Kind en Opvang gesprekken gevoerd met 
verschillende administratiekantoren. De ontvangen aanbiedingen zijn vergeleken met de voorwaarden voor een 
doorstart die door Vizyr aan ons zijn voorgelegd. 
Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een dienstovereenkomst met AK+. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: 
o de directe betrokkenheid en nabijheid van de organisatie, zo zal de contactpersoon vanuit AK+ een dag per 

week op locatie (gaan) werken; 
o de geboden inzage in het proces van overname; 
o de mogelijkheden voor ondersteuning om op termijn een deel van de PSA werkzaamheden van AK+ over te 

nemen; 
o de doelgerichte en innovatieve aanpak vanuit AK+; 
o de kosten van de dienstverlening (ongeveer 20%, lager dan de huidige overeenkomst met Vizyr). 
 

Vanaf 1 april 2017 verzorgt het administratiekantoor AK+ onze personeelsadministratie.  
De overstap naar een ander administratiekantoor vraagt nog wel afstemming. Dit heeft komende weken de 
hoogste prioriteit, zodat wij eind april allemaal op tijd ons salaris zullen ontvangen. 
De personeelsleden van AK+ werken – net als eerder Vizyr – met het programma Afas. Persoonlijke gegevens 
zijn en blijven voor ons daardoor op eenzelfde manier beschikbaar. 
 

 
Contactgegevens AK+ 
o algemeen mailadres: info@akplus.nl 
o centrale mailbox voor personeelsleden van Kiem en SKPO Novum:kiemnovum@akplus.nl  
o algemeen telefoonnummer: 024-2049037 
o contactpersoon voor SKPO Novum: Willy Kooijmans 
o website: www.akplus.nl 
 

 

Informatiebeveiliging en Privacy 
 
Ons onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde) 
informatievoorzieningen. Ook neemt de hoeveelheid informatie toe door ontwikkelingen als gepersonaliseerd 
leren met ICT. Deze afhankelijkheid van ICT en gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich 
mee.   
Onvoldoende informatiebeveiliging kan leiden tot problemen bij de uitvoering van het onderwijs en bij de 
bedrijfsvoering van de stichting. Zo is informatiebeveiliging ook een belangrijk onderdeel voor de bescherming 
van privacy en tegelijkertijd is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens noodzakelijk voor een goede 
informatiebeveiliging. 
Informatiebeveiliging en het privacy dient te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder aan 
de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming die 25 mei 2018 in 
werking treedt.  

 
 
Met het oog hierop heeft een werkgroep een concept beleidsplan Informatiebeveiliging en privacy opgesteld, met 
als doel: 

o het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.   
o een preventieve aanpak van de informatiebeveiliging en de bescherming van persoonlijke gegevens 

binnen alle scholen van SKPO Novum; 
o een leidraad voor hoe te handelen bij onverhoopte incidenten. 

Dit stichtingsbrede beleidsplan Informatiebeveiliging en privacy wordt voor advies voorgelegd aan het 
directeurenteam en op 15 mei voor bespreking voorgelegd aan de GMR. 
 

mailto:info@akplus.nl
mailto:kiemnovum@akplus.nl
http://www.akplus.nl/
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Inspectiebezoek De Beekgraaf 

 
Op maandag 6 en dinsdag 7 maart jl. heeft de heer De Goei, namens de Inspectie een vierjaarlijks 
Kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op De Beekgraaf. 
Het waren voor het team van De Beekgraaf twee spannende en intensieve dagen. Het team heeft de Inspectie 
een goed beeld gegeven van de aanpak, ontwikkeling en resultaten gedurende dit schooljaar. 
 

Een mooi citaat het rapport van bevindingen:  
Op basis van haar bevindingen komt zij tot de conclusie dat school haar kwaliteit op orde heeft. De inspectie 
handhaaft het basisarrangement.  
Leraren en schoolleiding werken hard om de eerdere negatieve trend in de 
(eind)resultaten te verbeteren. Zij zijn hier, mede door een goede analyse en een gerichte aanpak van de 
ontwikkelpunten, in geslaagd. Vier ‘bouwstenen’ geven hierin de richting aan: pedagogisch klimaat, 
ouderbetrokkenheid, opbrengsten en leerkrachtvaardigheden. Een cyclisch schooljaarplan zorgt voor elk van 
deze onderdelen voor een duidelijke koers. 

 
De ontvangen waardering is met trots ontvangen en geeft het team de energie met elkaar verder te gaan op de 
ingeslagen weg.  

 
Van harte proficiat!! 

 
 
 

Studiemiddag SKPO Novum 

 
Op donderdagmiddag 6 april aanstaande ontmoeten wij elkaar tijdens onze tweede studiedag van SKPO Novum. 

 

 
 

Locatie: basisschool ’t Palet in Dinther 
Ontvangst: vanaf 13.00 uur, Opening: om 13.20 uur 

Thema: Passend Onderwijs. 
Het programma biedt een breed aanbod van workshops. 

 
 

Lerarenbeurs 
 
De Subsidieregeling Lerarenbeurs is gepubliceerd. Deze Regeling is van toepassing voor scholing, zijinstroom en 
bewegingsonderwijs. 
De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in de gelegenheid een geaccrediteerde bachelor- of 
masteropleiding te volgen. Je ontvangt bij toekenning een subsidie die aangewend kan worden voor de dekking 
van de kosten van studie, studiemiddelen en reiskosten. De school kan de ontvangen subsidie aanwenden om de 

leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. 
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 april tot 30 juni 2017. De aanvragen worden afgehandeld op basis 
van binnenkomst. 
 

Zie voor meer informatie over de geldende subsidieregeling: 
http://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/Lerarenbeurs%202017.pdf 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard van Bergen 
4 april 2017 

http://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/Lerarenbeurs%202017.pdf

