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Introductie
Voor u ligt het Bestuursverslag over 2019. Een jaar waarin Stichting Onderwijs Primair is gestart met het
stroomlijnen van de organisatie. Na vier verschillende (interim) bestuurders en vele personele wisselingen in de
directie én op het bestuursbureau zijn processen in het slob geraakt. Met elke bestuurder zijn nieuwe ambities
geformuleerd en initiatieven genomen en is de samenhang tussen deze initiatieven zoekgeraakt.
In het voorjaar van 2019 heeft de focus vooral gelegen op het brengen van rust in de organisatie en de financiën op
orde brengen. Dat betekende onder meer het vervangen van interim-personeel door vast personeel. Ook heeft de
oude RvT afscheid genomen en is hier een geheel nieuwe RvT voor in de plaats gekomen.
Bovenal stond deze periode voor mij als bestuurder in het teken van het leren kennen van de collega’s op het
bestuursbureau, de directeuren en de collega’s op de scholen. Ook is in deze periode een start gemaakt met een
grotere externe oriëntatie; het weer actief participeren in samenwerkingsverbanden en het bouwen aan
samenwerkingsrelaties met bestuurders in de regio.
Na de zomer startten vijf nieuwe directeuren en startten twee directeuren op een voor hen nieuwe plek. Zo waren
er zeven scholen met een (voor hen) nieuwe directeur. Daarnaast startte onze nieuwe collega op HRM en haalden
wij onze eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG) en coördinator Vervangingen naar het bestuursbureau. Ik
ben trots op de wijze waarop collega’s in de organisatie het afgelopen jaar de samenwerking hebben gevonden; met
elkaar én met mij als (weer) een nieuwe bestuurder. 2020 is een jaar waar we deze samenwerking verder zullen
uitbouwen en de organisatie verder zullen stroomlijnen.
We verzorgen al jaren goed openbaar onderwijs in de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater met
een mooi team van collega’s. In 2019 stond de bezetting op de scholen door de toenemende lerarentekorten soms
best onder druk. Het is steeds lastiger gebleken om vervangers te vinden. Gelukkig is er met vereende krachten
gezorgd dat er zelden klassen naar huis hoefden te worden gestuurd en kon de onderwijskwaliteit overeind blijven.
Dit bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het bestuur. Dit jaar maken we gebruik van
het format van de PO-Raad dat in een werkgroep van bestuurders en controllers is opgesteld. Het bevat op
compacte wijze een verantwoording over het verslagjaar.

Liesbeth Augustijn
Bestuurder
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1. Het schoolbestuur
Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar basisonderwijs. Stichting Onderwijs Primair is verantwoordelijk voor
het verzorgen van openbaar onderwijs op 19 schoollocaties in de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater
(17 BRINS).

1.1 Organisatie
Contactgegevens
Stichting Onderwijs Primair
't Vaartland 3-5
2821 LH Stolwijk
0182-351708
info@onderwijsprimair.nl
KvK: 24349878
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Juridische structuur
De juridische structuur is een Stichting.
Organisatiestructuur

Op ons Bestuursbureau in Stolwijk wordt een aantal staffuncties ingevuld (Financiële administratie en Huisvesting)
en wordt beleid gemaakt op het gebied van (Passend) Onderwijs en Kwaliteit, HRM en Financiën. Daarnaast wordt
hier de coördinatie gedaan van vervangingen en wordt door onze functionaris gegevensbescherming de AVG
uitgevoerd. Onze PSA is uitbesteed aan ONS Onderwijs Bureau. Ons bestuursbureau huisvest ook de Onderwijs
Primair Academie, de interne opleidingsacademie van de Stichting.
Governance Code
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Stichting Onderwijs Primair handhaaft deze
code.
Organieke scheiding
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen
organisaties voor primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de organieke scheiding uit te werken.1 Bij
Stichting Onderwijs Primair is sprake van functionele scheiding (two-tier) 2.
Bestuur
Het College van Bestuur wordt gevormd door Liesbeth Augustijn. Zij heeft geen betaalde of onbetaalde
nevenfuncties buiten de nevenfuncties die voortvloeien uit haar functie van bestuurder, te weten:



Bestuurslid SWV PO Midden-Holland (KVK 24297441)
Bestuurslid SWV Stichting Passenderwijs (KVK 56956274)



VVE Vogelweide, Schoonhoven: voorzitter (KVK 24349878)

1

Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie:
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
2 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij komt
bijvoorbeeld de functie van bestuur bij een college van bestuur of statutairbestuurder te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht
bij een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).
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VVE De Spil, Ouderkerk aan den IJssel: voorzitter (KVK 68786824)
VVE Het Rak, Gouderak: voorzitter (KVK 68795076)
VVE Krimpen, Krimpen aan de Lek: voorzitter (KVK 62059165)
VVE De Brede Vaart, Linschoten: lid (KVK 68014201)
VVE Scholencomplex Montfoort: lid (KVK 71812288)
Beheercommissie Haastrecht: voorzitter (KVK 58780955)
Beheercommissie Vogelweide, Schoonhoven: voorzitter (KVK 63478137)
Beheercommissie Cultuurhuis: voorzitter (KVK 55383475)

Voorbereidende werkzaamheden voortkomend uit bovengenoemde nevenfuncties worden uitgevoerd door de
huisvestingsmedewerker van de Stichting onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder.
Intern toezichtsorgaan
Per 1 juli 2019 heeft Stichting Onderwijs Primair een geheel vernieuwde Raad van Toezicht onder voorzitterschap
van Jan-Willem van Riet. In de bijlage treft u zowel de oude als de nieuwe Raad van Toezicht aan. Ook verwijs ik u
graag naar het Verslag Intern Toezicht.
BIJLAGE
https://onderwijsprimair-live-fdb3e5a8d8d746cd8-d4b091c.divio-media.org/filer_public/73/c4/73c49f05-adba44b6-b056-5fcef7c37b8f/jaarverslag_rvt_2019.pdf
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van
Ivonne de Ridder, instructeur op Het Schateiland en De Schakel. De GMR bestaat uit een dagelijks bestuur waarin
naast de voorzitter ook Martine Bakker (ouder op de Floraschool) en Elsbeth Roozemond (ouder Koningin
Wilhelmina) deel uitmaken. De financiële commissie van de GMR komt per trimester tenminste 1 maal bij elkaar en
adviseert onder meer over de begroting. Deze auditcie bestaat naast Martine Bakker (ouder van de Floraschool) uit
Ina van den Berg (CLZ-er op De Schakels en De Flora) en Alan Lotman (ouder van de Koningin Emmaschool). Er wordt
naar een evenwichtige ouder- en personeelsgeleding gestreefd. In de bijlage treft u het jaarverslag van de GMR
inclusief een overzicht van alle GMR-leden. Sommige GMR-leden maken ook onderdeel uit van de MR van de school.
BIJLAGE
https://onderwijsprimair-live-fdb3e5a8d8d746cd8-d4b091c.divio-media.org/filer_public/40/c4/40c4c5b3-51814f23-92a2-fb6d93aaeb67/jaarverslag_2019_gmr.pdf

1.2 Profiel
Missie & visie
De missie van de stichting luidt:
‘GOEIEN MET LEF!’
Het groeien in ons motto is bedoeld voor alle leerlingen en alle medewerkers. De stichting stelt eisen aan deze
ontwikkeling, ondersteunt en faciliteert.
De visie van de stichting:
Mét elkaar, vóór de kinderen!
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Elk kind krijgt de ruimte om te groeien in een veranderende samenleving. Iedereen wil talenten ontwikkelen en vraagt
daar ruimte voor. Medewerkers geven dit vanuit passie voor onderwijs en met vakmanschap en pedagogisch tact. Er
wordt geleerd van elkaar in een schoolteam en als scholen onderling. Ouders participeren in de wijze waarop
onderwijs wordt gegeven. Maatschappelijke partners, omwonenden en bedrijven doen mee met de ontwikkeling.
De kernwaarden van de stichting zijn goed onderwijs in de ogen van alle betrokkenen, verbinding, passie door
vakmanschap, veiligheid, ruimte en duurzaamheid.

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van het bestuur bestaan uit het faciliteren van onze scholen zodat zij in staat zijn tot het geven
van kwalitatief hoogwaardig, eigentijds onderwijs met een deskundig, sterk team dat zich eigenaar voelt van het
gegeven onderwijs. Daarbij geeft de bestuurder middels het strategisch beleidsplan de kaders aan.3 Dat doen wij
met een sterk team op Financiën, HR en Onderwijskwaliteit. Het stroomlijnen van een aantal ondersteunende
processen moet de komende jaren leiden tot verdere ontzorging van onze directeuren, zodat hun focus kan liggen
op het onderwijskundig leiderschap en het zijn van een inspirerend leidinggevende. Het bestuursbureau neemt ook
het voortouw in het organiseren van scholingen op basis van de behoefte uit de scholen zelf binnen de Onderwijs
Primair Academie. Zo bundelen wij middelen en kunnen wij in company trainen dat een kostenvoordeel met zich
meebrengt, een kleinere vervangingsvraag door lesuitval én last but not least ontmoeting tussen mensen van
verschillende scholen binnen onze Stichting.
Strategisch beleidsplan
De focuspunten uit het strategisch beleidsplan zijn:
 Een hoge onderwijskwaliteit
 Goed werkgeverschap
 Samenwerking in de keten 0-18 jaar
 Maatschappelijke betrokkenheid
Hier vindt u het strategisch beleidsplan dat tot stand kwam onder druk en kokend water in het voorjaar van 2019.
Het strategisch beleidsplan wordt opnieuw geschreven in schooljaar 20-24. Als voorproefje hierop vindt u hier onze
brochure met een aantal van onze pareltjes!
Toegankelijkheid & toelating
Wij zijn een school voor openbaar onderwijs. Iedereen is welkom. De enige beperking ontstaat wanneer, ondanks
onze sterke zorgstructuur, de (medische) problematiek van het kind onze capaciteiten op de scholen overstijgt. Dan
zullen wij in het kader van onze zorgplicht helpen zoeken naar een passend alternatief.

3

Dit strategisch beleidsplan wordt onder de werktitel ‘Vergezicht’ vormgegeven in het voorjaar van 2020.
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1.3 Dialoog
Belanghebbenden
De Stichting staat weer in nauw contact met partners is de regio:
Belanghebbende
organisatie of groep
Gemeente Krimpenerwaard

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog

Op diverse terreinen nieuwbouw, passend onderwijs (waaronder VVE en HB),
gemeentelijk vervoer zijn wij in contact met ambtenaren van de gemeente.
Gemeente Montfoort
Het 3-wekelijks contact richt zich hier op de geplande nieuwbouw voor de
Hobbitstee.
Gemeente Oudewater
Het contact richt zich hier op duurzaam openbaar onderwijs in Oudewater
Samenwerkingsverband
Wij maken deel uit van het bestuur van het samenwerkingsverband. Vanuit die
Midden-Holland
hoedanigheid participeert de bestuurder in de strategische klankbordgroep (per
2020 in de stuurgroep hoogbegaafdheid) en is de bestuurder aanwezig bij
Algemene bestuursvergaderingen. De beleidsmedewerker (Passend) Onderwijs is
om die reden actief in diverse werkgroepen van het samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverband
Als bestuur vervullen we een toezichthoudende rol op het bestuur van
Passenderwijs
Passenderwijs. In die hoedanigheid wordt eens per kwartaal overleg gepleegd.
Daarnaast is een overlegstructuur vanwege de inzet van de subsidie
hoogbegaafdheid die een nauwe relatie heeft met onze activiteiten in de Stichting
in het gebied van Passenderwijs.
Collega Besturen
Er is met collega besturen primair contact binnen het samenwerkingsverband en
de contacten zijn laagdrempelig bij vraagstukken waar de bestuurder graag een
bredere visie op verkrijgt.
VO-organisaties
Er is in het afgelopen jaar onderzocht of de tijd rijp is voor verdergaande
bestuurlijke samenwerking tussen het neutraal bijzonder en openbaar PO en VO in
de Krimpenerwaard. Het bestuur van Onderwijs Primair is enthousiast over de
uitkomsten van het onderzoek en gebruikt 2020 ook voor het verkennen van
samenwerkingen binnen het PO.
VVE organisaties
De partners in de kinderopvang waarmee wij in 2019 in Krimpenerwaard in contact
staan zijn IJsselkids, Waardse Kids (voorheen StKOS), Ziezo, SKN & Quadrant en De
Rakkertjes (PSZ). Voor Montfoort zijn dit Koko kinderopvang, Het Bonte Koetje,
Kind & Co & De Yellowbellies en Oudewater zijn dit Kind & Co & De Yellowbellies.
Hierbij is het komen tot een doorlopende leerlijn/warme overdracht verkennend
aan de orde en de wens om tot een integraal kindcentrum te komen in
Bergambacht.
Zorgorganisaties
Stichting Onderwijs Primair werkt voor de uitvoer van arrangementen passend
onderwijs nauw samen met Enver, CJG, Schoolartsen, logopedisten,
leerplichtambtenaar (allemaal vanuit GGD), Kwadraad, YOUZ en andere
zorginstanties waar de gemeente contracten mee heeft.
Onderwijsadviesorganisaties Stichting Onderwijs Primair werkt voor de uitvoer van arrangementen passend
onderwijs samen met Onderwijs Advies, de BPO-ers van het SO-loket, etc.
Dagbesteding
Stichting Onderwijs Primair is trots op de samenwerking met Dagbesteding
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard zoals dit vorm krijgt op Het Schateiland. De komende jaren hopen
we dergelijke samenwerkingen verder uit te bouwen.
PO-raad
Stichting Onderwijs Primair is betrokken bij activiteiten van de PO-Raad. Zowel de
bestuurder als de verschillende beleidsmedewerkers.
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Klachtenbehandeling
Afgelopen jaar zijn er 8 klachten ingediend bij de bestuurder. De aard van de klachten had betrekking op:
 de uitvoering van het passend onderwijs (5 klachten)
 het beleidsvormingsproces op een van de scholen in relatie tot de directeur op dat moment (1 klacht)
 het handelen van een interim-directeur (1 klacht)
 communicatie (1 klacht)
In twee cases is men niet ingegaan op de uitnodiging hierover op het bestuursbureau in gesprek te gaan. In drie
gevallen hebben de gesprekken uiteindelijk niet kunnen voorkomen dat ouders voor een andere school hebben
gekozen, waarbij het in 1 geval ging om een school binnen de Stichting. Er is 1 klacht ingediend bij de Onderwijs
Geschillencommissie, echter zonder onderbouwing, en 1 klacht bij de vertrouwenspersoon en deze casus is zonder
verdere betrokkenheid van de vertrouwenspersoon naar tevredenheid afgehandeld. Het naar tevredenheid
afhandelen geldt ook voor de overige klachten. In het voorjaar van 2019 is de klachtenregeling herzien en dit heeft
geleid tot een mooie infographic op de scholen. Ook zijn alle vertrouwenspersonen het afgelopen jaar geschoold in
hun rol door School en Veiligheid.
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2. Verantwoording beleid
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vijf paragrafen over de
verschillende beleidsterreinen: Maatschappelijke opdracht, Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering,
Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de
verantwoording over de gestelde doelen, behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf
van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing. Maar laat ik beginnen bij de maatschappelijke opdracht.

2.1 Maatschappelijke opdracht
Onderwijs heeft een belangrijke openbare en publieke functie. Dit betekent dat het besturen van een
onderwijsorganisatie niet los gezien kan worden van ontwikkelingen en opdrachten die in de samenleving spelen en
die publiek en politiek bediscussieerd worden. Door de publieke functie die het onderwijs heeft, is de relatie met
(externe) stakeholders van essentieel belang. Terwijl dit Bestuursverslag wordt geschreven zitten we midden in de
Corona-crisis en wordt de maatschappelijke opdracht van het onderwijs zichtbaarder dan ooit.
Om de maatschappelijke inbedding vorm te geven, dienen bestuurders steeds weer in gesprek gaan met ouders, met
de gemeente, met organisaties voor kinderopvang, met het voortgezet onderwijs en andere relevante partijen. Daar
waar nodig moet er samen gewerkt worden. De publieke functie houdt tevens in dat van toezichthouders en
bestuurder wordt verwacht dat zij zich verantwoorden over de wijze waarop zij vorm en inhoud hebben gegeven aan
de uitvoering van het beleid en het toezicht. Het Bestuursverslag inclusief het verslag van de Raad van Toezicht
maakt deel uit van die verantwoordingsplicht.
Internationalisering
Binnen Stichting Onderwijs Primair wordt Stichtingsbreed nog niet veel aan internationalisering gedaan, hoewel de
wereld in een tijd van technologische ontwikkelingen steeds kleiner wordt. Dat leidt tot nieuwe kansen en
mogelijkheden voor het onderwijs. In den lande krijgen sommige directeuren en leerkrachten de gelegenheid zich te
oriënteren op internationale onderwijsontwikkelingen in Finland, Zuid-Afrika, Singapore, Canada en Zweden.
Stichting Onderwijs Primair hoopt de komende jaren geld vrij te spelen en subsidie aan te vragen om deze
internationale oriëntatie nadrukkelijk mogelijk te maken. Leerlingen geven zelf aan de meerwaarde van het vak
Engels zeker te zien. Eén van onze scholen heeft het predicaat ‘Early Bird’. Een andere school is sinds het afgelopen
jaar officieel een IPC school, hier wordt de wereldoriëntatie aangevlogen volgens het International Primary
Curriculum, thematisch onderwijs vanuit wetenschappelijke inzichten van over de hele wereld. Dat moeten we de
komende jaren verder zien uit te bouwen, zodat hier een Stichtingsambitie gaat ontstaan. Onze samenwerking met
VO-scholen kan ons hier zeker bij helpen!
Corona uitgelicht
Als er iets een internationaal tintje heeft, dan is het wel het Corona-virus waarmee we geconfronteerd zijn. Het heeft
laten zien hoe enorm we met elkaar verbonden zijn en hoe makkelijk een virus dan om zich heen grijpt. Tegelijkertijd
heeft het de nadruk gelegd op de soevereiniteit van een land en op het gebrek aan slagkracht en gezamenlijkheid in
een breder (Europees) verband. Denk aan het uitblijven van financiële steun voor Zuid-Europese landen die al
torenhoge schulden hebben. Corona heeft alles in een nieuw perspectief geplaatst.
Binnen de Stichting hebben we voor een duidelijke Stichtingslijn gekozen: alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
een Chromebook mee naar huis gekregen én alle leerlingen van die leerjaren wordt van 9.00-12.00 uur onderwijs op
afstand gegeven. Dit onderwijs op afstand ten tijde van Corona heeft een enorme vlucht gekend en leerkrachten
hebben de meest steile leercurve doorgemaakt als mogelijk. Digitaal georiënteerde onderwijsmensen kwamen in
hun kracht en digibeten zijn of digibeet af óf hebben een duidelijke opdracht gevoeld ten aanzien van het vergroten
van hun leerkrachtskills (op een gezond tempo) na deze Corona episode.
Bestuursverslag 2019

10

Als Stichting hebben we gezien dat de investeringen in de Chromebooks en in een sterke ICT infrastructuur hun
vruchten hebben afgeworpen. De goede organisatie met een sterk netwerk van ICT-coördinatoren, voorgezeten
door een ICT coördinator met een bovenschoolse ICT portefeuille, is zeker ondersteunend geweest aan deze
beweging. Ook van de geplande migratie naar Intunes en van het ‘allemaal’ werken met dezelfde applicaties heeft
ontzettend geholpen om zo snel live te zijn met ons online leren.
Naast de ICT-kant heeft de Corona-crisis ons ook laten zien dat we een sterk ‘merk’ zijn. We hebben saamhorig
opgetrokken als Onderwijs Primair collega’s. We waren er echt mét elkaar, vóór de kinderen. Ook heeft iedereen
meer dan ooit scherp hoe belangrijk het onderwijs waarin fysiek bij elkaar gekomen wordt, is voor het sociale aspect
en wat een belangrijke rol onderwijs vervuld in het mogelijk maken van alle andere economische processen in ons
land.

2.2 Onderwijs & kwaliteit
Definitie Onderwijskwaliteit
We werken toe naar een stichtingsbrede definitie van ‘goed onderwijs’ en ‘goede leerkracht’. Iedere school heeft
onderwijskwaliteit (duidelijk) gedefinieerd. Deze richt zich op:
 Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding
 Socialisatie: de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken
 Persoonsvorming: emancipatie en vrijheid en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.
De kwaliteit van ons onderwijs is waar het ons allemaal om gaat en is altijd verbonden met de andere focuspunten in
ons strategisch beleid. Het bestuur en de scholen hebben over het algemeen goed zicht op wat er zich binnen de
organisatie afspeelt, dankzij veelal heldere doelen, frequente lesbezoeken, individuele en teamgesprekken en
systematische evaluatie en bijstelling van beleid. Iedere school werkt cyclisch aan onderwijskwaliteit en
verantwoordt zich over die onderwijskwaliteit: met en naar elkaar én naar de ouders en bestuurder. Iedere leerling
krijgt zo veel mogelijk onderwijs dat past bij zijn of haar onderwijsbehoeften, binnen de mogelijkheden van de
betreffende school. Leerlingen op onze scholen krijgen genoeg, leren genoeg en zijn veilig.
Ze krijgen genoeg
Op onze scholen is goed lesgeven core business. Dit betekent dat alle leerkrachten sterk zijn in pedagogisch en
didactisch handelen (competenties CAO). Op pedagogisch vakmanschap zetten we in door elke collega te scholen in
pedagogisch tact op basis van de inzichten van het NIVOZ. Op didactisch vakmanschap zetten scholen in middels een
zelfgekozen didactisch model (ADI, EDI, Doordacht lesgeven) dat wordt gevolgd tijdens lesbezoeken en collegiale
consultatie. Leerlingen krijgen hiermee les volgens de laatste inzichten. Elke leerling krijgt zo veel mogelijk een
passend aanbod. Dit betekent voor Stichting Onderwijs Primair dat op elke school gedifferentieerd lesgegeven wordt
en dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de onderwijsbehoeften van ieder kind binnen de mogelijkheden van
een groep. De scholen hebben een duidelijk schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven aan welke
onderwijsbehoeften de school kan voldoen. Binnen de stichting is voldoende expertise voor de basisondersteuning,
zoals begeleiding voor leerlingen met dyslexie, meerbegaafde leerlingen (plusklas) en leerlingen met een meer
praktisch talent (klusklas). De Stichting heeft er vanwege de geografische ligging (gespreid in het Groen) en de soms
kleine scholen met slechts enkele leerlingen met deze ondersteuningsbehoefte voor gekozen expertise voor
hoogbegaafde leerlingen te clusteren in Plus met LEV! en Voltijd HB Oudewater.
De middelen die vanuit de samenwerkingsverbanden komen, zetten we steeds effectiever en doelmatiger in, vanuit
een gezamenlijke visie en criteria.
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Ze leren genoeg
Leren zien we in de breedste vorm. Leerlingen kunnen bij ons leren hoe je beter vrienden kunt maken, hoe je
bepaalde sommen uitrekent en hoe je een portret kan tekenen. Bij Onderwijs Primair hebben we de basis op orde.
We verwachten dat leerlingen zich goed ontwikkelen en houden hier zicht op. Dit doen we met ons
kwaliteitszorginstrument Parnassys/WMK, waarbij we zowel de groei van de groep als de individuele
vaardigheidsgroei monitoren en op onderzoek gaan wanneer de groei achterblijft. Daar volgen dan interventies uit
die weer op hun effectiviteit worden gemonitord en waar nodig bijgesteld.
Ze zijn veilig
Iedere leerling moet zich veilig voelen. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Om te
monitoren of het met onze veiligheid goed gesteld is, nemen onze scholen een veiligheidsmonitor af. Over de
uitkomsten van de veiligheidsmonitor wordt met het team en met de ouders gecommuniceerd en indien
nodig/gewenst worden er interventies ingezet om de veiligheid te vergroten.
De kwaliteitszorg op orde
Stichting Onderwijs Primair besteedt veel aandacht aan de kwaliteitszorg, vanuit onze maatschappelijke opdracht
om goed onderwijs te verlenen. We verantwoorden ons op een transparante en verantwoorde manier. Het bestuur
werkt sinds eind 2019 aan onderwijskwaliteit door gebruik te maken van de kennis en inzichten uit Regie op
Onderwijskwaliteit. In 2019 is met deze subsidie de kwaliteitszorgcyclus goed onder de loep genomen door
gesprekken op de scholen met adviseur Els van Elderen. Binnen de scholen van onze Stichting is oog voor zowel de
korte als de lange cyclus van kwaliteit:

Regie op Onderwijskwaliteit
In de Strategische agenda van de PO-Raad, hebben we afgesproken dat ieder
schoolbestuur zijn eigen kwaliteit nastreeft en laat zien.
Klik op één van de butt ons en ga aan de slag!

Leerlingen

Schoolteam

Definiëren

Zicht hebben

Werken aan

Bestuur

Verant woorden

Het Kwaliteitsbeleid wordt naar aanleiding van dit traject opnieuw beschreven. De Stichting werkt momenteel aan
een Kwaliteitshandboek dat als vertrekpunt dient voor alle scholen binnen de Stichting.
De volgende vragen staan hierbij centraal:
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Definiëren






Opleiding – Waartoe leiden we leerlingen op?
Identiteit - Welke rol speelt identiteit in ons onderwijs en wat betekent dat voor onze ambities?
Socialisatie – Welke waarden, normen en gebruiken willen we onze leerlingen meegeven zodat zij volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving?
Persoonsvorming – wat hebben onze leerlingen nodig om zicht te krijgen op: wie ben ik? Wat wil ik (worden)?,
wat vind ik belangrijk? En hoe wil ik omgaan met anderen?
Kwalificatie - Met welke kennis en vaardigheden willen wij onze leerlingen toerusten zodat ze volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving?

Zicht hebben
Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit?





Welke hulpmiddelen of werkwijzen gebruiken we of willen we gebruiken om onderwijskwaliteit in beeld te
krijgen en waarom?
Welke eisen stellen we aan de kwaliteit (validiteit en betrouwbaarheid) van de instrumenten waarmee we
onderwijskwaliteit in beeld brengen en waarom?
Hoe helpen de instrumenten en werkwijzen die we nu al gebruiken ons daadwerkelijk zicht te krijgen op
onderwijskwaliteit?
Hoe krijgen we zicht op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs?

Werken aan
Op welke manier werken we aan onderwijskwaliteit?









Wat vragen we van onze medewerkers in hun didactisch en pedagogisch handelen en hun bijdrage aan
school/onderwijsontwikkeling?
Wat vraagt het werken aan kwaliteit aan leiderschapsstijl(en) op verschillende niveaus in de organisatie?
Hoe betrekken we de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs?
Hoe zorgen we dat we steeds evalueren hoe we werken aan onderwijskwaliteit zodat we die kwaliteit steeds
verder kunnen verbeteren?
Hoe werken we samen met ouders en ketenpartners?
Wat voor schoolgebouw en materieel hebben wij nodig om onderwijskwaliteit te kunnen bieden?
Wat vraagt het werken aan kwaliteit van het handelen van ons bestuur, de bestuurlijke staf en van
schoolleiders?
Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen en middelen zo worden ingezet dat het de onderwijskwaliteit
verbetert?

Verantwoorden
Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit?





Hoe voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving?
Wanneer voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving?
Waarover voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving?
Hoe verwerken we de opbrengsten van de dialoog met alle belanghebbenden in onze omgeving bij het verder
definiëren en verbeteren van de onderwijskwaliteit?
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Doelen en resultaten
Welke doelen hebben we onszelf gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit en met welke resultaten? Als
stichting streven wij kwalitatief hoogwaardig, eigentijds onderwijs na, waarbij wordt voldaan aan de
onderwijsresultaten die in overeenstemming zijn met de gestelde norm ten aanzien van de leerlingpopulatie.
Doel 1: Goed zicht krijgen op bestaande onderwijskwaliteit
Doel 2: Structurele aandacht voor kwaliteit door Trimestergesprekken
Doel 3: Inventarisatie en stroomlijning van de kwaliteitszorginstrumenten
Doel 4: Versterken aanvraag en toewijzing arrangementen Passend Onderwijs Midden-Holland
Doel 1: Goed zicht krijgen op bestaande onderwijskwaliteit
Het doel per 2019 was in de allereerste plaats weer goed zicht krijgen op de stand van zaken als het gaat om
onderwijskwaliteit binnen de scholen van de Stichting. Na vier verschillende bestuurders in vier jaar tijd was de
samenhang tussen beleid en uitvoering vervaagd en hadden directeuren zich teruggetrokken op hun eigen eilandje.
Er lag een rapportage van B&T, maar die werd door directeuren als quick en dirty ervaren en zij identificeerden zich
niet met de uitkomsten. De aanwezigheid van interim-directeuren op De Kromme Draai, De Vlisterstroom, De Kiezel
en Kei, De Sterrenboom én de Flora + een uitgevallen directeur, maakt dat er veel opnieuw in de steigers moest
worden gezet. Gelukkig zijn veel teams steady en weet men weer wat er van hen wordt verwacht ten aanzien van de
onderwijskwaliteit, zo is waargenomen tijdens de verschillende schoolbezoeken en in gesprekken met directie en
teams.
Doel 2: Structurele aandacht voor kwaliteit door Trimestergesprekken
Om dit doel te realiseren is er een medewerker Kwaliteit aangetrokken en zijn trimestergesprekken heringevoerd
tussen directeur, CLZ-er, beleidsmedewerker Kwaliteit en bestuurder waarin onder meer de analyses en interventies
van tussenresultaten zijn besproken, trendanalyses en opbrengsten zijn besproken en hieruit voortvloeiende
plannen van aanpak. Hierin is de link gelegd naar de professionalisering binnen de teams, maar soms ook naar de
aansluiting van de methode.
Doel 3: Inventarisatie van de kwaliteitszorginstrumenten
Een ander doel was een inventarisatie van de kwaliteitszorginstrumenten en het stroomlijnen van deze
instrumenten. Al onze scholen maken gebruik van Parnassys en sinds dit jaar in WMK gekozen als instrument
waarmee iedereen werkt. Er wordt binnen sommige scholen gebruik gemaakt van Focus-PO of Leeruniek naast
Parnassys. Iedere school heeft een instrument voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen (Kijk ZIEN etc). Het doel van het stroomlijnen is het vergroten van de vergelijkbaarheid / gemak in de
aansturing en uiteindelijk ook wel een kostenbesparing vanwege alle licentiekosten van producten die (min of meer)
hetzelfde kunnen. Afgelopen jaar zijn alle scholen gaan werken met het binnen de Stichting al bekende
instrumentarium van WMK-PO en zijn directeuren hierin geschoold door Cees Bos.
Doel 4: Versterken aanvraag en toewijzing arrangementen Passend Onderwijs Midden-Holland
Overschrijding van budgetten en onduidelijkheid over toeleiding was aanleiding om beleid Passend Onderwijs te
evalueren. Eind 2019 is de aanvraag en toewijzing arrangementen Passend Onderwijs Midden-Holland geëvalueerd
om de toeleiding naar zorg verder te gaan versterken. Voorzichtige conclusie is dat leerlingen de zorg waar behoefte
aan was weliswaar hebben gekregen, maar dat de inzet regelmatig geclusterd had kunnen worden waardoor met
hetzelfde geld meer kinderen hadden kunnen worden bediend. Er heeft (wederom) een overschrijding van het
budget plaatsgevonden. Daarnaast is geconcludeerd dat de geboden hulp niet altijd ook heeft geleid tot het
vergroten van het competentieniveau van de betrokken leerkrachten. Inzichten zullen in 2020 leiden tot nieuwe
afspraken met directeuren en coördinatoren leerlingenzorg (CLZ-ers).
Uiteindelijk heeft de aangetrokken beleidsmedewerker Kwaliteit veel tijd moeten besteden aan het inwerken van
andere collega’s én is in de praktijk maar beperkt een stap gezet in de gestelde doelen voor 2019. Er is per 1 januari
2020 een nieuwe medewerker (van buiten) aangetrokken voor deze rol, nadat de eerste beleidsmedewerker
Kwaliteit besloot haar baanomvang te verkleinen.
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Onderwijsopbrengsten
Welke doelen streven we na ten aanzien van de onderwijsopbrengsten?
Doel 1: Alle scholen scoren op of boven de grens bij de eindtoets (gem. van de afgelopen 3 jaar)
Doel 2: Alle scholen scoren boven de signaleringslijn van 1F (gem. van de afgelopen 3 jaar)
Doel 3: Alle scholen scoren boven de signaleringslijn van 1S/2F (gem. van de afgelopen 3 jaar)

Doel 1: Alle scholen scoren op of boven de grens bij de eindtoets
Het maken van trendanalyses (Zicht hebben) en analyseren of de ingezette interventies (Werken aan) effect hebben
gehad (Verantwoorden) is één van de manieren op opbrengsten te vergroten. In de trimestergespreken met directie
en clz duiden we met elkaar deze data om het onderwijs te verbeteren. Wat we kunnen constateren is dat over de
afgelopen afgenomen einstoetsen (54 stuks) het merendeel de norm bereikt heeft. We zien een fluctuerend beeld in
opbrengsten wanneer we kijken naar de opbrengsten per school over de afgelopen 3 jaar. Er zijn slechts 2 scholen
die twee maal achter elkaar de norm niet behaald hebben.
Doel 2: Alle scholen scoren boven de signaleringslijn van 1F
Nog niet alle scholen zijn bewust aan de slag gegaan met de referentieniveaus ten aanzien van opbrengsten op
schoolniveau. Tijdens de trimestergesprekken is specifiek gesproken en ingezoomd op deze gegevens met behulp
van Ultimview om het inzicht te vergroten. Het hanteren van Ultimview heeft ervoor gezorgd dat er meer zicht is op
de verschillende ontwikkelgebieden binnen 1F en 1S/2F.
Op stichtingsniveau zal er een bijeenkomst gaan plaatsvinden over het nieuw te hanteren
Onderwijsresultatenmodel. Het streven is dat elke school eind schooljaar 19-20 een streefniveau op schoolniveau
formuleert ten aanzien van de drie ontwikkelgebieden binnen 1F.
Doel 3: Alle scholen scoren boven de signaleringslijn van 1S/2F
Als stichting scoren we gemiddeld boven de signaleringsgrens. Om het doel per school te behalen is in de afgelopen
jaren ingestoken op het vergroten van de leesvaardigheid van onze leerlingen. Het resultaat van deze investering is
duidelijk terug te zien in de oplopende opbrengsten rondom Lezen en Taalverzorging. Wanneer we kijken naar de
gegevens rondom rekenonderwijs kunnen we constateren dat deze opbrengsten onze aandacht vragen.
Zie voor de onderwijsresultaten ook scholenopdekaart.nl.
Inspectie
Er is tijdens het verslagjaar geen bezoek geweest van de Inspectie. In april/mei 2020 zal de Inspectie ons Bestuur - en
ter verificatie onze scholen – bezoeken.
Visitatie
Er heeft in dit verslagjaar ook geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Wij nemen op dit moment nog geen deel
aan bestuurlijke visitaties.
Passend onderwijs
Het doel van onze stichting ten aanzien van passend onderwijs is om elke leerling in staat te stellen om zijn/haar
eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Om dit te bereiken steken wij in op het vergroten
van de kennis en handelingsmogelijkheden van onze leerkrachten.
Doel 1: Vergroten van expertise bij de leerkracht
Doel 2: Inzet expertpool voor vergroten handelingsmogelijkheden
Doel 3: Ontwikkelen duurzaam HB-onderwijs
Doel 1: Vergroten van de expertise bij de leerkracht
Om dit doel te bereiken is er op elke school geïnvesteerd in vergroten van kennis door middel van teamtrainingen
om de basisondersteuning te kunnen garanderen. Tevens is er op stichtingsniveau in de Onderwijs Primair Academie
professionaliseringsaanbod geweest ten behoeve van het vergroten van de expertise van de individuele leerkracht.
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Doel 2: Inzet expertpool voor vergroten handelingsmogelijkheden
Nog niet elke leerkracht is in staat om het juiste klassenmanagement toe te passen om elke leerlingen op een
passende manier te kunnen begeleiden. Om leerkrachten de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen tot excellente
leerkracht is het nodig om de ruimte te krijgen hierin te kunnen groeien. Als stichting hebben wij er voor gekozen
een expertpool in te richten om tegemoet te komen hierin. De pool is ondersteunend aan de leerkrachten op de
werkvloer.
Doel 3: Ontwikkelen duurzaam HB-onderwijs
Om dit doel te bereiken zijn er plusklassen geformeerd op schoolniveau en is het concept Plus met LEV! op
stichtingsniveau voortgezet. Er is een netwerk HB opgezet om kennis met elkaar te delen. Ook is er geïnvesteerd in
het vergroten van de kennis op teamniveau bij onze voltijd HB voorziening in Ouderwater door middel van inzetten
van externe specialist. Naar aanleiding van een enquête (nov. 2019) op stichtingsniveau wordt er een
ontwikkelnotitie opgesteld om ons HB-onderwijs duurzaam te borgen.

2.3 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
Doel 1: Strategisch personeelsbeleid
Doel 2: Aanpak werkdruk
Doel 3: Vormgeven van een Onderwijs Primair Academie
Doel 4: Versterken van samenwerking met Hogescholen
Doel 1: Strategisch personeelsbeleid
Het personeelsbeleid was in 2019 vooral gericht op het werven van nieuwe collega’s te vervanging van externen én
ter vervanging van zieke of zwangere collega’s. Daarnaast had het formatief passend en kwalitatief sterk maken van
het bestuursbureau ook prioriteit. Voor wat betreft het afstemmen op de onderwijskundige visie heeft een
belangrijke wijziging plaatsgevonden in het denken over de inzet van onderwijsassistenten in het kader van passend
onderwijs. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal onderwijsassistenten in vaste dienst bovenschools. De
focus heeft verder vooral gelegen op het behoud van onze mensen en het vergroten van hun kwaliteit door het
uitbreiden van het professionaliseringsaanbod als mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Gekoesterde ambities zoals
het opnieuw optuigen van een kweekvijvertraject is door de financiële context én door de verwachte uitstroom door
pensioen over enkele jaren een jaar uitgesteld, zodat het afronden van zo’n traject mooi aansluit op te zijner tijd
beschikbare vacatures.
Sinds september hebben wij weer een vaste collega op HR. Zij is samen met de werkgroep HR verantwoordelijk voor
implementatie, monitoring en evaluatie van het personeelsbeleid.
Doel 2: Aanpak werkdruk
Binnen de teams zijn afspraken gemaakt over de inzet van de werkdrukmiddelen. De inzet van deze middelen is
divers: soms heeft het team gekozen voor een vakleerkracht gym, soms voor een conciërge of inzet van een
onderwijsassistent. Regelmatig is ook gekozen om de leerkrachtformatie te verruimen waardoor bij vervanging
minder druk op de ketel zit. Naast financiële maatregelen worden er ook niet-financiële maatregelen genomen om
de werkdruk te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn: het maken van een heldere jaarplanning, zodat vergaderingen
goed verdeeld worden en het opstellen van scholingsplannen, die aansluiten bij de behoefte van de school.
In hoofdstuk 3 wordt bij de verantwoording van de financiën toegelicht waar de middelen aan zijn besteed.
Doel 3: Vormgeven van een Onderwijs Primair Academie
Het doel voor 2019 was gericht op het verkrijgen van inzicht in de collectieve scholingsbehoefte. Maar ook de reeds
bestaande scholing te optimaliseren. Daarnaast is er in 2019 gestart met meer structuur brengen in diverse
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netwerkbijeenkomsten en het opstarten van een PLG HB en een PLG Begrijpend Lezen. Door de scholingsbehoefte in
beeld te brengen, willen we de komende jaren een organisatievoordeel bereiken door aan de randen van de dag in
company scholingen aan te bieden, zodat er minder vervangen hoeft te worden en er minder hoeft te worden
gereisd. Daarnaast stimuleert dit de ontmoeting tussen collega’s en zou dit op termijn een kostenvoordeel met zich
mee kunnen brengen, waardoor er per individu meer geschoold kan worden voor hetzelfde geld.
De Stichting stelt zichzelf ten doel medewerkers ruim in de gelegenheid te stellen zich te professionaliseren. In 2019
is hiervoor een bedrag vrijgemaakt van €217.000. Naast ruimte voor individuele professionaliseringsinitiatieven is
ook regelmatig collectief geschoold. Zo is binnen het Academie aanbod de opleiding vertrouwenspersoon
aangeboden en hieraan heeft van elke school een collega deelgenomen. Nieuwe collega’s en collega’s die de training
niet eerder hebben gevolgd, zijn geschoold in Pedagogisch vakmanschap. Ook is een Google bootcamp aangeboden,
een HB-café en is er bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd voor scholen die gaan werken met Wereld in
Getallen (WIG) 5.
Directeuren hebben gewerkt aan hun herregistratie, één directeur is met het laatste deel van de
schoolleidersopleiding verder gegaan en één directeur doet de master of educational management MEM bij de NSOCNA. Eén directeur en leerkracht zijn gestart met de opleiding pedagogisch leiderschap. Er heerst een positieve sfeer
van groei en ontwikkeling binnen de Stichting!
Komend jaar zal geïnvesteerd worden in een e-learning module (Skillstown) om het scholingsaanbod verder uit te
breiden met diverse digitale geaccrediteerde trainingen en cursussen die tijd en plaats ongebonden kunnen worden
gevolgd.
Doel 4: Versterken van samenwerking met Hogescholen
In het strategisch beleidsplan is opgenomen dat wij een nauwere samenwerking aan zullen gaan met de
Hogescholen om daarmee talenten meer aan onze stichting te kunnen binden. Er is in 2019 een intensieve
samenwerking met de Hogeschool Rotterdam aangegaan om gezamenlijk met andere besturen rond Rotterdam een
Aspirant Opleidingsschool te starten. De volgende scholen zullen deelnemen aan de aspirant opleidingsschool Regio
Rotterdam Rijnmond (AOS3R): De Koningin Wilhelminaschool (Lekkerkerk), Het Schateiland (Lekkerkerk), De Schakel
(Ouderkerk aan den IJssel) en de Prinses Ireneschool (Krimpen aan de Lek). Wij vormen deze opleidingsschool samen
met de besturen: Stichting Samenwerkingsscholen, PRIMO vpr, Prokind Scholengroep, De Hoeksche School (ACIS),
OPOD, Sophia, Blick en Scholengroep Holland. In september 2020 zullen wij met de Hogeschool Utrecht de
mogelijkheden onderzoeken om als Stichting mee te kunnen draaien in een nieuwe op te zetten aspirant
opleidingsschool. Dit vinden wij belangrijk voor onze scholen in Oudewater, Montfoort en Linschoten die ook op
Utrecht georiënteerd zijn voor de werving van collega’s. Op termijn moet dit leiden naar meer stagiairs binnen onze
stichting. We gaan ervan uit dat dit ten goede komt aan de binding van toekomstig personeel. Om goed mee te
kunnen draaien in een aspirant opleidingsschool, is het beleid Opleiden op school verder aangescherpt.
Uitkeringen na ontslag
De kosten van de ontslagvergoedingen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid voor 2019 zijn: €21.340. Werkgevers kunnen
vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Daarnaast is er
een vergoeding van €10.651 uitbetaald en is er €11.643 extra gedoteerd in de pensioenregeling n.a.v.
ontslagtrajecten.
In 2020 zetten we in op het verder terugdringen van langdurig verzuim. Binnen de Stichting is met name het
middellang en langdurend verzuim opvallend hoog, door slecht casemanagement. Mensen zijn tussen wal en schip
gevallen door de vele wisselingen van leidinggevenden. Hierdoor zijn medewerkers soms onvoldoende gevolgd.
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2.4 Huisvesting & facilitair
Doelen en resultaten
Welke doelen hebben we onszelf gesteld ten aanzien van de huisvesting en facilitaire zaken en met welke
resultaten?
Huisvesting
Doel 1: Het meerjarenonderhoudsplan uitvoeren
Doel 2: Realiseren van een mooi schoolplein in Berkenwoude
Doel 3: Realiseren van uitbreiding Vogelweide
Doel 4: Stappen zetten naar nieuwbouw Scholencomplex Hofland (Montfoort) en Kiezel en Kei
(Bergambacht)
Doel 1: Het meerjarenonderhoudsplan uitvoeren
Het meerjarenonderhoudsplan uitvoeren is een wettelijke taak, dus gek om hier apart te vermelden. Het afgelopen
jaar echter hebben we scherp aan de wind gezeild en extra kritisch gekeken naar welk onderhoud echt moet
(veiligheid) en wat nog uitgesteld kon worden (esthetiek). Komend jaar zullen we nog op een zelfde kritische manier
kijken waar mogelijk investeringen kunnen worden uitgesteld vanwege de financiële situatie.
Doel 2: Realiseren van een mooi schoolplein in Berkenwoude
In de afgelopen jaren was één van de huisvestingsdoelen bij elke school een uitdagend schoolplein. Het schoolplein
in Berkenwoude was ook hard aan vervanging toe, maar de budgetten van deze kleine school binnen onze Stichting
stonden een grootscheepse verbouwing nog niet toe. Vanuit de gemeenschap is echter via sponsoring zo veel geld
bij elkaar was gebracht, dat de Stichting toch de bijdrage kon doen, om nu al een uitdagend plein mogelijk te maken.
Hiermee heeft ook de laatste school (die de komende jaren nog niet is opgenomen voor nieuwbouw) een uitdagend
plein dat uitnodigt tot spelen van onderbouw tot bovenbouw.
Doel 3: Realiseren van uitbreiding Vogelweide.
De nieuwbouwlocatie Vogelweide waarin onze Koningin Emmaschool gevestigd is, de Ichthus van het PCPO en een
vestiging van de Waardse Kids, was al te klein bij de start. Afgelopen jaar zijn forse stappen gezet om te komen tot
permanente bouw als uitbreiding op het plein van de MFA Vogelweide. Voor de zomer van 2020 moet de
nieuwbouw worden opgeleverd.
Doel 4: Stappen zetten naar nieuwbouw Scholencomplex Hofland (Montfoort) en Kiezel en Kei (Bergambacht)
Hoewel er regelmatig overleggen zijn geweest in Montfoort, is de voortgang rond nieuwbouw Scholencomplex
Hofland teleurstellend te noemen. Wijziging in de plannen, een afgetreden wethouder en uiteindelijk ook
wisselingen in het bestuurderscollectief (Onderwijs Primair nieuw, PCPO Groene Hart vertrekkend), maken dat de
ambities onveranderd zijn (nieuwbouw in zomer 2022), maar het tijdpad steeds uitdagender. Voor de Kiezel en Kei
geldt dat de vertraging zit in de wens om te bouwen op 1 locatie met De Ark van het PCPO, maar dat dit door De Ark
(nog) niet wordt omarmd.
Facilitair
Doel 1: Intensief gebruik van Het bestuursbureau
Doel 1: Intensief gebruik van Het bestuursbureau.
Het prachtige bestuursbureau van Stichting onderwijs Primair is gekozen om ook veel ontmoeting mogelijk te maken
voor de collega’s op de scholen, dankzij het huisvesten van de Onderwijs Primair Academie, faciliteren van
studiedagen en werkoverleggen buiten de eigen scholen. Hiermee konden kosten voor externe locaties zoals voor
2018 het geval was, worden beperkt. Het bestuursbureau is in 2019 aanzienlijk intensiever gebruikt voor externe
activiteiten dan in 2018 en we hopen dat dit in de toekomst nog veel meer het geval is. Het blijft zo dat op maandag,
woensdag en vrijdag kantoorruimte beschikbaar zou zijn om te delen met een andere (onderwijs)partij.
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2.5 Financieel beleid
Welke doelen hebben we ons als Stichting gesteld en met welke resultaten?
Doelen en resultaten
Doel 1: Tekort ten opzichte van 2018 terugdringen
Doel 2: Meerjarig (licht) positieve exploitatieresultaten behalen
Doel 3: Beleidsrijk begroten
Het jaar 2018 is afgesloten met een verlies van €1,2 mln. Dit heeft een behoorlijke impact gehad op de reserves van
de stichting. Hoewel het door eerder gemaakte keuzes en ingezette lijnen niet haalbaar was om het resultaat in 2019
om te draaien naar positief is er wel een slag gemaakt om het resultaat de goede kant op te sturen.
Binnen het financieel beleid is het doel voor de middellange termijn om de reservepositie te verbeteren door middel
van het behalen van positieve exploitatieresultaten. Dit moet bijdragen aan het vergroten van de beleidsruimte op
zowel school- als stichtingsniveau. Door de negatieve resultaten van de afgelopen jaren is de financiële buffer
zodanig gedaald dat deze te krap is ten aanzien van het risicoprofiel (op basis van het verantwoordingsmodel van de
PO-Raad). Aangezien de kengetallen, zoals solvabiliteit en liquiditeit, ruim voldoende zijn, is er een haalbare
meerjarenbegroting gemaakt waarbij het herstel van de reservepositie vanaf 2022 weer langzaam zichtbaar wordt.
Op korte termijn zal de buffer eerst nog dalen.
In 2019 is er weer meer aandacht geweest voor beleidsrijk begroten. Er is een cursusochtend geweest voor de
directeuren en door iedereen wordt inmiddels gewerkt met dezelfde tool voor de school- en jaarplannen. Aangezien
het maken van de plannen in 2019 enigszins gelijk liep met het begrotingsproces is er nog een verbeterslag te
maken. Dit zal in 2020 verder vorm krijgen.
Ondernemerschap
In tegenstelling tot eerdere bestuursverslagen vervalt ondernemerschap als speerpunt in de nieuwe planperiode.
Over onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, onze MFA’s, energielasten is gesproken in hoofdstuk 2.4
Huisvesting en facilitair.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Binnen onze Stichting vinden diverse initiatieven plaats waarmee de Stichting haar verantwoordelijkheid neemt ten
aanzien van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo bieden wij werkervaringsplaatsen aan conciërges (met
subsidie) waarmee tegelijkertijd de werkdruk op de scholen iets vermindert. Binnen het Schateiland hebben wij
samenwerking met de dagbesteding Krimpenerwaard. Hier huurt de Dagbesteding een lokaal en doen mensen met
een veelal verstandelijke beperking allerlei klussen voor de school, van licht schoonmaakwerk tot klaarmaken van
knutselmateriaal. Ook vanuit Promen en Gemiva worden mensen binnen onze Stichting geplaatst. Afgelopen jaar is
het nog niet gelukt deze initiatieven verder uit te breiden. Wel zijn de positieve ervaringen gedeeld en verkend of
uitbreiding van deze initiatieven kansen biedt.
Investeringsbeleid
Het huidige investeringsbeleid is nog erg gericht op de schooleigen keuzes. Schooldirecteuren stellen zelf het
meerjaren investeringsplan (MIP) op. Veelal wordt gesignaleerd dat er bij het opstellen van de meerjarenbegroting
vooral aandacht is voor het eerstkomende begrotingsjaar en dat er in de planjaren daarna steeds minder
investeringen opgenomen worden. Daarnaast ligt de activeringsgrens nu nog op €500. In 2020 zal het inkoopbeleid
vernieuwd worden en daarmee zal ook het investeringsbeleid aangescherpt worden. Naar verwachting zal de
investeringsgrens verhoogd worden en zal er centraal meer ondersteuning zijn bij de opstelling van het MIP.
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Treasury
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938, houdende regels over het uitzetten van gelden, het aangaan
van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016 RBLD 2016)). De regeling heeft betrekking op de publieke middelen van Stichting Onderwijs Primair. Het
treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van Stichting Onderwijs Primair.
In de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst van de (tijdelijk) overtollige middelen
tegen een aanvaardbaar risico. Met het oog op het afdekken van financiële risico’s en het financieren van geplande
investeringen worden reserves en voorzieningen opgebouwd. In het treasurybeleid wordt uitvoering gegeven aan
eigen verantwoordelijkheid van Stichting Onderwijs Primair om alle tot haar beschikking staande middelen
risicomijdend uit te zetten.
Eerder was er op basis van de in 2016 aangepaste regeling een nieuw treasurystatuut opgesteld. In dit statuut is de
mogelijkheid tot het beleggen in derivaten en staatsobligaties verwijderd. De overtollige middelen worden
risicomijdend uitgezet. Per eind 2018 is de regeling opnieuw iets aangepast, waardoor het weer mogelijk is om ook
bij niet-financiële instellingen, zoals gemeenten, een lening aan te gaan. In 2019 is het treasurystatuut hierop
aangepast en begin 2020 besproken binnen en getekend door de RvT.
Lening gemeente Krimpenerwaard
In 2010 is door de toenmalige gemeente Bergambacht een lening verstrekt ad € 254.000 ter financiering van de
uitbreiding en verbouwing van de ruimte van de in het pand gevestigde locatie van Kern Kinderopvang Randstad B.V.
De ruimte is een onderdeel van de locatie Kiezel & Kei. De lening dient in 40 jaar afgelost te worden, hiervoor is een
vast rentepercentage vastgelegd van 4,01% gedurende de gehele looptijd. De jaarlijkse aflossingen en
rentebedragen worden door de stichting aan Kern Kinderopvang Randstad B.V. doorbelast. De aflossingsverplichting
wordt opgeschort indien de ruimte, ondanks inspanning om te verhuren, niet verhuurd kan worden en geen
huurinkomsten worden genoten door de school. Hetzelfde geldt voor de renteverplichting.
Financiële baten en lasten
De rentebaten zijn al jaren dalende. In 2018 bedroegen de baten €1.650. In 2019 is nog maar €488 aan rentebaten
ontvangen. In de begroting is geen rekening meer gehouden met eventuele rentebaten. De financiële lasten
bedroegen in 2019 ruim €13.000 en bestonden grotendeels uit de rentekosten van de langlopende lening bij de
gemeente Krimpenerwaard (€9.000). De rest van de kosten betreffen bankkosten en kosten voor het gebruik van
Simpled cards.
Link naar het treasurystatuut:
https://onderwijsprimair-live-fdb3e5a8d8d746cd8-d4b091c.divio-media.org/filer_public/66/1c/661c021a-8643446d-9540-45108edfbe98/200129_treasurystatuut_zonder_handtekeningen.pdf
Allocatie middelen
Het ministerie van OCW berekent de lumpsum financiering per school, rekening houdend met kenmerken als
omvang van de school, de leerlingengewichten en de leeftijd van het onderwijzend personeel. De toekenning van de
lumpsum financiering vindt plaats op stichtingsniveau.
De verdeling van de Rijksbijdragen binnen Onderwijs Primair is gebaseerd op solidariteit tussen de scholen,
waarbinnen de variabele personeelskosten (o.a. opname van duurzame inzetbaarheid in vrije tijd en
ouderschapsverlof) bovenschools worden opgevangen. Dit wordt gefinancierd doordat elke school hieraan bijdraagt
op basis van percentages van de bekostiging. Het budget op schoolniveau minus deze bijdrage valt onder de
verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, die de eigen begroting verder invult op basis van de schoolplannen.
Per trimester wordt verantwoording afgelegd aan het College van Bestuur ten aanzien van de realisatie versus de
begroting. De integrale verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren vergt een zekere kwaliteit op het gebied van
financiën en voldoende investering in kennis en kunde.
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De schoolbijdragen worden bovenschools ingezet voor de bekostiging van:
- Duurzame inzetbaarheid 57+ regeling en overgangsregeling Bapo
- Ouderschapsverlof
- Knelpunten
- Professionalisering directeuren
- Kosten bestuursbureau
- Bovenschools personeelsbeleid (inclusief de Onderwijs Primair Academie en e-learning omgeving)
- Bovenschoolse ICT-coördinator en coaches startende leerkrachten
- Overige bovenschoolse kosten voor bijvoorbeeld Arbodienst, juridische ondersteuning, Raad van Toezicht, GMR,
accountant en salarisadministratie.
Voor de kosten van het bestuursbureau wordt de signaleringsgrens van 5% van de baten gebruikt. Actueel en
begroot zijn de volgende percentages van toepassing:

Kosten bestuursbureau
% van de baten

Realisatie
2018
(T-1)

Realisatie
2019
(T)

Begroting
2020
(T+1)

Begroting
2021
(T+2)

Begroting
2022
(T+3)

Begroting
2023
(T+4)

Begroting
2024
(T+5)

875.000

841.000

762.000

767.000

768.000

769.000

770.000

5,0%

4,7%

4,4%

4,6%

4,6%

4,7%

4,7%

Met name door de hoge uitgaven aan externen op het bestuurskantoor in 2018 steeg het percentage naar de
signaleringsgrens. Vanwege een langere doorlooptijd van een aantal van de contracten met externen zijn de
uitgaven ook in 2019 relatief hoog geweest. Door een stijging van de baten is het percentage echter wel gedaald. In
de meerjarenbegroting zijn de kosten ruim naar beneden bijgesteld, zodat de uitgaven voor de planjaren onder de
signaleringsgrens blijven.
Onderwijsachterstandenmiddelen4
Stichting Onderwijs Primair verdeelt de achterstandsmiddelen op basis van de schoolscores van het CBS. Aangezien
de verdeling conform de scores van het CBS is, heeft extra besluitvorming over de OAB-middelen niet
plaatsgevonden. De baten zijn onderdeel van de bekostiging per Brin en de uitgaven worden voorzien in de
schoolbegrotingen. De inzet van deze middelen is divers. In enkele gevallen betekent dit de aanschaf van een
methode LOGO 3000.

2.6 Risico’s en risicobeheersing
Interne risicobeheersingssysteem
Ongeveer eens in de 3 jaar wordt een externe risicoanalyse uitgevoerd. Voor het laatst is dit gebeurd in 2015.
Daarna is er door meerdere bestuurswisselingen geen nieuwe risicoanalyse meer gedaan, maar wordt de
ontwikkeling van de financiële buffer wel gevolgd aan de hand van het Toetsingskader financiële verantwoording.
Hierbij wordt uitgegaan van het risicoprofiel uit de laatste risicoanalyse. Destijds was er nog sprake van een
vermogenssurplus en zijn er extra middelen ingezet in de vorm van een investeringsruimte. In 2018 was er voor het
laatst extra budget beschikbaar, maar is de buffer onder het gewenste niveau gekomen door het zeer negatieve
resultaat over 2018. Zoals hiervoor bij de doelen is aangegeven, zal er de komende jaren weer toegewerkt worden
naar een herstel van de reservepositie.
Belangrijkste risico’s
Bij het opstellen van de begroting over 2019 waren dit de belangrijkste risico’s:

4

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden.
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Hogere salarissen, pensioenpremiestijging en personele bekostiging van het rijk
De definitieve vaststelling van de rijksbekostiging vindt, zoals elk jaar, pas na afloop van de periode plaats.
Vooraf is niet duidelijk in hoeverre de stijgende salariskosten worden gecompenseerd door de personele
bekostiging van het rijk (lumpsumbekostiging). Voor 2018 lijkt het erop dat de loonstijging, zoals is afgesproken
in de cao, en de premiestijging van het pensioenfonds, volledig worden gecompenseerd door de rijksbekostiging.
Uitgaande van de voorlopige beschikking personele bekostiging is dit voor 2019 niet het geval: de
loonkostenstijging door cao en pensioenpremie is groter dan de stijging van de personele bekostiging. In deze
voorliggende begroting kiezen we ervoor om de premiestijging niet mee te nemen in de begrote loonkosten. In
de bedragen van de voorlopige beschikking wordt de pensioenpremie niet gecompenseerd, maar we gaan ervan
uit dat dat in de definitieve beschikking wel gebeurt. Daarmee lopen we het risico dat de pensioenpremiestijging
niet of gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de definitieve personele bekostiging.



Wijziging van de gewichtenregeling
Per 1 augustus 2019 wijzigt de gewichtenregeling . Het totale budget voor de gewichtenregeling zal volgens een
indicatie van de PO-raad dalen met €64.000. Voor 2019 handhaven we de rekenregels van de huidige (oude)
gewichtenregeling voor de toekenning aan de scholen, omdat de formele regelgeving en bedragen pas in
augustus 2019 bekend zullen zijn. Daarnaast zal er sprake zijn van een overgangsregeling van 3 jaar. In de
planjaren is bij de scholen met dalende baten het gewicht verlaagd. Het risico van een verschil tussen de begrote
bekostiging en de daadwerkelijke bekostiging is daarmee begroot.



Daling van het leerlingenaantal
Een dalend leerlingenaantal vormt op zich geen risico als de scholen erin slagen om de kosten evenredig naar
beneden bij te stellen. Helaas doet de leerlingendaling zich niet verspreid over de scholen voor, maar wordt een
aantal scholen geconfronteerd met een daling en andere scholen met een stijging van leerlingen, waarvan
sommige in aanmerking komen voor groeibekostiging. De begroting houdt bij de scholen rekening met een
aanpassing in de bekostiging op basis van de leerlingentelling. Waar mogelijk worden de kosten in lijn gebracht
met de bekostiging. Dit is in de begrotingsgesprekken met de desbetreffende directeuren besproken.



GGL
Bij het uittreden uit het Vervangingsfonds tellen de medewerkers in de vervangingspool mee in de berekening
van de GGL. Doordat de medewerkers in de vervangingspool over het algemeen jonger zijn, zal de GGL vanaf 1
oktober 2019 dalen. Dit heeft een negatief effect op de bekostiging voor 2020/2021. In de begroting is hier nog
geen rekening mee gehouden.



Ziekteverzuim en Eigen risicodragerschap vervanging
Als eigenrisicodrager voor ziektevervanging wordt er (bijna) geen premie afgedragen aan het Vervangingsfonds.
De kosten voor vervanging kunnen echter ook niet meer gedeclareerd worden. Normaliter draait de organisatie
quitte bij een ziekteverzuim van 6%. Bij een hoger ziekteverzuim dan 6% en/of bij een zeer ongelijkmatige
spreiding van het ziekteverzuim over het jaar zijn de kosten hoger dan het geval zou zijn bij aansluiting Vf. Dit is
echter slechts van toepassing als elk ziekteverzuim gelijkwaardig wordt vervangen. Aangezien er een tekort is
aan vervangers, is dit niet de realiteit. In de begroting is geen rekening gehouden met het risico dat de kosten
voor vervangers hoger zijn dan de interne premie van 6,25%.
Bij langdurige zieken, waarvan niet verwacht wordt dat ze nog terug zullen keren bij de organisatie, moet een
voorziening voor de nog te verwachten loonkosten opgenomen gaan worden.



Groeibaten
Door de wijziging van de groeiregeling kent OCW pas groeibaten toe als de stichting de minimaal gestelde groei
realiseert. Hierdoor kan het voorkomen dat groei op de ene school op stichtingsniveau teniet wordt gedaan door
krimp op een andere school. Scholen die te maken hebben met tussentijdse groei lopen het risico geen
groeibekostiging te ontvangen.
In de begroting nemen we een groei van leerlingen op een school mee in de schoolbaten als redelijk zeker is dat
de groei zich voordoet. Dat is het geval als de leerlingen al zijn ingeschreven. Achteraf weten we pas of de groei
zich stichtingsbreed voor alle basisscholen heeft voorgedaan en we daadwerkelijk groeibaten van het rijk
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ontvangen. Het vooraf meenemen van de groeibaten in de begroting vormt een gering risico in de
meerjarenbegroting. Voor 2019 is er een groeibekostiging van €50.000 opgenomen.


Materiële instandhouding van het rijk
De materiële bekostiging loopt al jaren achter bij de feitelijke materiële lasten en komt gemiddeld per
brinnummer uit op een tekort van € 25.000 tot € 50.000. In de begroting houden we rekening met de tekorten in
de materiële exploitatie.



Corona
In 2019 was het corona-virus nog ver weg voor Nederland, maar begin 2020 is dit snel veranderd. De vraag is of
dit ook gevolgen zal hebben voor de financiële positie van de stichting. In hoofdstuk 2 is al kort ingegaan op hoe
de stichting, met name ten aanzien van het primaire proces, omgaat met het corona-virus. Ook in paragraaf 3.2
wordt hier aandacht aan besteed. Op dit moment worden er geen grote financiële tegenvallers verwacht, maar
helemaal te overzien is het nog niet. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en zullen indien nodig
meegenomen worden in het begrotingsproces voor 2021 t/m 2025.

In retrospectief zijn de belangrijkste risico’s:
 Het niet kunnen vinden van voldoende competente directeuren. Gelukkig is dit in 2019 gelukt, maar het was
geen sinecure.
 Het vinden van voldoende competente leerkrachten. Ook dit is het afgelopen jaar grotendeels gelukt.
Tegelijkertijd zijn vervangers schaars en zitten nieuwe leerkrachten in een krachtige onderhandelingspositie als
het gaat om gewenste werkdagen en de wens om met een vast contract te starten.
 Dalende leerlingaantallen door ‘gedoe’ op de scholen. Twee van onze scholen genereerden ongewenst mediaaandacht. Dit zien we terug in de leerlingaantallen.
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3. Verantwoording financiën/Continuïteitsparagraaf
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële
gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig
perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste
paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
Teldatum 1 oktober

Aantal leerlingen

Realisatie
2018
(T-1)

Realisatie
2019
(T)

Prognose
2020
(T+1)

Prognose
2021
(T+2)

Prognose
2022
(T+3)

Prognose
2023
(T+4)

2.772

2.761

2.726

2.710

2.667

2.640

Bovenstaande tabel laat zien dat er de komende jaren een verdere daling van het leerlingenaantal wordt verwacht.
Ondanks de aanwezigheid van een aantal groeischolen binnen de stichting wordt dit door de krimpscholen weer
tenietgedaan. Naar verwachting zullen 2 scholen binnen de stichting per augustus 2020 met elkaar fuseren. In de
leerlingenprognose is rekening gehouden met een beperkte instroom vanuit de op te heffen school. Elk jaar worden
de leerlingprognoses opnieuw vastgesteld. Vanwege de T-1 bekostiging kan tijdig bijgestuurd worden als de
prognoses veranderen.
FTE
Aantal FTE gemiddeld

Realisatie
2018
(T-1)

Realisatie
2019
(T)

Begroting
2020
(T+1)

Begroting
2021
(T+2)

Begroting
2022
(T+3)

Begroting
2023
(T+4)

Begroting
2024
(T+5)

Bestuur / management

14,49

14,04

14,18

14,09

13,80

13,42

12,90

Onderwijzend personeel

151,74

153,71

147,57

145,03

142,90

141,42

139,58

25,57

26,27

24,64

21,33

20,19

19,21

18,98

191,81

194,02

186,38

180,44

176,89

174,05

171,45

Ondersteunend personeel
Totaal

Bovenstaand overzicht betreft de formatie exclusief vaste vervangers. Vanwege de in de begroting veronderstelde
daling van het aantal leerlingen is het een logische consequentie dat ook het aantal fte daalt in de planjaren.
Verwacht wordt dat de teruggang in fte opgevangen kan worden door middel van natuurlijk verloop en dat het een
uitdaging blijft om goed gekwalificeerd personeel te behouden en binnen te halen. Daarnaast is er nog veel vraag
naar vervangers. Deze zijn moeilijk te vinden in de huidige arbeidsmarkt. Tijdens de formatiegesprekken in 2020 zal
dit verder vormgegeven worden.
Ten opzichte van 2018 ligt de realisatie in 2019 wat hoger door de inzet van de gestegen werkdrukmiddelen op
personeel, zowel OP als OOP.
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3.2 Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten
Realisatie
2018
(T-1)

Begroting
2019
(T)

Realisatie
2019
(T)

Begroting
2020
(T+1)

Begroting
2021
(T+2)

Begroting
2022
(T+3)

Begroting
2023
(T+4)

Begroting
2024
(T+5)

17.042

16.830

17.630

16.850

16.453

16.374

16.316

16.222

800

588

90

90

84

137

29

18

15

15

-6

-6

277

169

236

190

183

178

178

178

67

-41

17.409

17.089

17.950

17.177

16.666

16.571

16.509

16.415

860

540

15.176

14.147

14.421

14.377

13.466

13.398

13.362

13.255

274

-755

463

501

481

496

454

441

421

408

-20

18

Huisvestingslasten

1.436

1.361

1.504

1.464

1.436

1.429

1.425

1.435

144

68

Overige lasten

1.608

1.398

1.580

1.539

1.430

1.440

1.432

1.439

182

-28

18.683

17.407

17.987

17.876

16.786

16.707

16.639

16.537

580

-697

-1.274

-317

-37

-699

-120

-136

-130

-121

281

1.237

-12

-9

-13

-14

-14

-14

-14

-14

-4

-1

12

53

154

145

147

-701

-81

4

1

12

277

1.237

Bedragen x €1.000

Verschil
verslagjaar
t.o.v.
begroting

Verschil
verslagjaar
t.o.v. vorig
jaar

BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
subsidies
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

TOTAAL LASTEN
SALDO
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Besparingsopgave
TOTAAL RESULTAAT

-1.286

-326

-50

Deze staat van baten en lasten is gebaseerd op de door de RvT goedgekeurde meerjarenbegroting, maar aangepast aan de actuele ontwikkeling met betrekking tot de
verantwoording van de extra baten in 2019 en de impact daarvan op het resultaat van 2020. Op de balans verloopt deze wijziging via de bestemmingsreserve personeel.
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Resultaat 2019
Het resultaat over 2019 is €277.000 positiever geëindigd dan was begroot. In de begroting werd uitgegaan van een
negatief resultaat van €326.000, maar door alle extra baten in 2019 is dit actueel uitgekomen op €50.000 negatief.
Worden de extra baten, die ten behoeve van de lasten in 2020 aan de bestemmingsreserve personeel zijn
toegevoegd, eruit gehaald dan blijft een resultaat over van -/- €603.000. In de toelichting op de baten wordt dit
verder onderbouwd.
Exclusief de naar 2020 doorgeschoven baten is er sprake van een positieve afwijking op de baten van €307.000. De
lasten zijn echter harder gestegen, namelijk met €580.000, waardoor het resultaat negatiever is geworden dan in de
begroting was voorzien. De belangrijkste oorzaken van de budgetoverschrijding kunnen als volgt samengevat
worden:
- Hogere kosten Athena-onderwijs door externe uren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Athena en de
opleiding en coaching van de leerkrachten en het werken met een grotere formatie dan was voorzien. Door het
opstarten van hoogbegaafdenonderwijs in Oudewater is De Schakels van een krimpschool veranderd in een
groeischool. Een groeischool heeft altijd last van de t-1 bekostiging, waardoor de lasten voor de baten uit gaan.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met afnemende negatieve resultaten voor deze school tot en
met 2021. Vanwege de tegenvallende actuele kosten zal in de nieuwe begroting kritisch gekeken moeten
worden naar de haalbaarheid van het terugverdienen van alle investeringen.
- Meer uitgaven binnen Passend onderwijs voor extra ondersteuning van individuele leerlingen.
- Onvoorziene juridische kosten bovenschools.
- Meer externe uren door interim-directeuren dan was begroot.
- Kosten vanuit ontslagtrajecten.
- Onvoldoende omvang voorziening langdurig zieken 2019 door vertraging in trajecten en daarnaast de
benodigde dotatie per ultimo 2019.
Positief is dat er in het eerste jaar als eigen risicodrager voor het VF sprake is van een positief resultaat van
€139.000. Dit is niet direct een gevolg van lager ziekteverzuim, maar meer een gevolg van een tekort aan vervangers.
Hierdoor is in vele gevallen een groter beroep gedaan op de vaste formatie, bijvoorbeeld door het samenvoegen van
groepen.
In de 2e trimesterrapportage werd al uitgegaan van een negatieve prognose van €672.000 en naar aanleiding van de
trimestergesprekken met de schooldirecteuren is dit bijgesteld naar €627.000 negatief. Het uiteindelijke resultaat is
daar dus boven gebleven.
Toelichting belangrijkste verschillen realisatie ten opzichte van begroting 2019
1. Baten
De totale baten zijn €860.000 hoger geworden dan was begroot. Hiervan wordt €820.000 veroorzaakt door de
Rijksbijdragen en €47.000 door de overige baten.
Rijksbijdragen
De stijging van de Rijksbijdragen met €820.000 is als volgt te verklaren:
• Personele bekostiging regulier: + €216.000. Ten opzichte van de begroting is de personele bekostiging in eerste
instantie gedaald vanwege de verschuiving van de bekostiging onderwijsachterstandenbeleid. Vervolgens zijn de
baten weer toegenomen met €289.000, waarvan €77.000 is gebruikt voor de compensatie van de gestegen
pensioenpremies.
• Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid: + €115.000; vanaf schooljaar 19/20 is het
onderwijsachterstandenbeleid geen onderdeel meer van de reguliere personele bekostiging, maar is dit een
aparte bekostiging. De schoolgewichten worden vanaf het nieuwe schooljaar centraal vastgesteld op basis van
nieuwe criteria. Voor de stichting betekent dit een daling van de baten van bijna €75.000, maar vanwege de
overgangsregeling is dit voor schooljaar 2019/2020 beperkt tot €8.500. In de begroting was er rekening was
gehouden met een sterkere daling van de baten.
• Personele bekostiging Personeels- en Arbeidsmarktbeleid: + €133.000, waarvan verhoging werkdrukmiddelen
ter hoogte van €80.000.
• Groeibekostiging: + €28.000; in de begroting was een bate opgenomen van €50.000.
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Prestatiebox: + €12.000
Bijzondere bekostiging asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen: + €19.000; in de begroting waren
hiervoor geen baten opgenomen.
Overige subsidies: + €22.000; er is €20.000 aan subsidie voor zijinstromers vrijgevallen in de baten. Hier staan
kosten van de betreffende zijinstromers tegenover. De rest betreft de subsidie lerarenbeurs.
Aanvullende bekostiging vanuit het convenant aanpak lerarentekort: + €275.000; in 2019 zijn er eenmalig
middelen aan het onderwijs toegekend ter hoogte van €150 mln. Dit is in 2019 uitgekeerd als een bedrag per
leerling, namelijk €99,25. In 2020 wordt een deel van dit bedrag nog verrekend ten gunste van het (V)SO en SBO.
Voor Onderwijs Primair komt dit neer op een correctie van €38.000.

Overige baten
Ook de overige baten zijn ruim hoger geëindigd dan begroot (+ €47.000). Onder de overige baten zijn
detacheringsbaten (+ €7.000), verhuuropbrengsten (+ €13.000), sponsoring (-/- €2.000) en overige baten
(+€29.000) opgenomen. Onder de overige baten vallen een aantal subsidies, waaronder muzieksubsidies (€9.000)
en de subsidie vanuit Nuffic (€1.000). Daarnaast is er vanuit een rechtszaak een bedrag binnengekomen van ruim
€16.000.

Onderbouwing baten bestemmingsreserve5)
Zoals hiervoor bij de toelichting op het resultaat is aangegeven, hebben de extra ontvangen baten een positief effect
op het resultaat van 2019. Voor 2020 zal dit juist weer het omgekeerde effect hebben. In voorgaande tabel zijn ten
opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting de personeelslasten en het resultaat van 2020 dan ook aangepast
met de extra uitgaven, die gedekt worden door de gevormde bestemmingsreserve. De verhoging van de reguliere
bekostiging 18/19 en 19/20, verlaagd met de extra pensioenlasten, en de aanvullende bekostiging vanuit het
convenant aanpak lerarentekort zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel. In totaal gaat het om een
bedrag van €554.000 en is als volgt opgebouwd:

Bestuursverslag 2019

27

Tegenover deze bestemmingsreserve komen in 2020 de volgende loonkosten:
- Eenmalige uitkering van 33% van het maandloon (februari).
- Eenmalige uitkering van €875 naar rato van de werktijdfactor (februari).
- Aanpassing loonschalen directie en onderwijsassistenten per augustus 2020.
- Verrekening baten vanuit convenant aanpak lerarentekort.
Voor de eenmalige uitkeringen is ongeveer een bedrag van €480.000 nodig. Rekening houdend met de verrekening
van de baten blijft er dan nog een bedrag van €35.000 over voor de overige extra kosten.
De loonsverhoging van 4,5% per januari 2020 wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit de huidige bekostiging. In de
begroting was al gerekend met een verhoging van 2,3%, die ook al is opgenomen in de huidige regeling. De rest van
de loonstijging wordt bekostigd uit de verhoging van de bekostiging 19/20 en 20/21; de aangepaste regelingen zullen
volgen in resp. september en oktober 2020.
2. Lasten
De totale lasten overschrijden de begroting met €580.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
• Loonkosten: + €161.000; vooral de kosten van de reguliere formatie zijn hoger geworden als gevolg van de
stijging van de pensioenlasten en de inzet van de verhoogde werkdrukmiddelen op personeel. Daarnaast zijn er
kosten gemaakt voor zijinstromers en zijn de uitgaven aan ouderschapsverlof hoger geworden.
• Resultaat op ERD: €139.000; dit betreft een meevaller op de loonkosten.
• Overige personele lasten: + €252.000; met name de inhuur op extern personeel is hoger geworden dan was
begroot. De oorzaak betreft met name uitgaven aan de voltijds hoogbegaafdenvoorziening in Oudewater en
extra kosten voor inhuur van interim-directeuren. De nadruk van de externe kosten ligt op de periode januari
t/m juli 2019. Per schooljaar 19/20 is van de meeste externen afscheid genomen en zijn functies weer intern
ingevuld.
• Huisvestingslasten: + €144.000; In de loop van het jaar is de prognose van de kosten voor energie, schoonmaak
en klein onderhoud al naar boven bijgesteld. Na afloop van 2019 zijn vanuit de diverse MFA’s (multifunctionele
accommodaties) afrekeningen gekomen. Deze brachten nog veel onverwachte kosten met zich mee. De kosten
van energie, schoonmaak en publiekrechtelijke heffingen zijn hierdoor nog verder gestegen dan waarmee in de
prognose al rekening werd gehouden.
• Advieskosten: + €46.000; met name bovenschools zijn er diverse juridische trajecten geweest, die tot
bovenbudgettaire uitgaven hebben geleid.
• Leermiddelen: + €78.000; dit is inclusief kosten voor Plus met Lev!, deeltijd HB-voorziening, en kosten voor
maatwerktrajecten. Beide waren op een andere plek voorzien in de begroting.
• Software: + €38.000; meer digitale methoden en daardoor lagere investeringen.
Prestatiebox
In 2019 is vanuit de prestatieboxmiddelen een bedrag ontvangen van €550.000. Dit bedrag is volledig ter beschikking
van de scholen gekomen en is als volgt besteed:
 Advieskosten: €10.000
 Culturele vorming: €45.000
 Extern personeel: €15.000
 Externe activiteiten: €25.000
 Software: €195.000
 Leermiddelen: €160.000
 Opleidingskosten: €95.000
 PR/Marketing: €5.000
De middelen uit de prestatiebox worden niet gebruikt voor de bekostiging van formatie.
Werkdrukmiddelen
In de bekostiging van schooljaar 2018/2019 zijn er voor het eerst werkdrukmiddelen opgenomen als onderdeel van
de bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid. In dat schooljaar is er een bedrag van €440.000 ontvangen
waarvan 7/12e deel betrekking heeft op 2019. Per augustus 2019 is het bedrag per leerling verhoogd. Voor
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schooljaar 2019/2020 is een bedrag van €624.000 toegekend waarvan 5/12e deel toegerekend wordt aan 2019. In
totaal was er voor 2019 bijna €517.000 beschikbaar. Aangezien de werkdrukmiddelen bestemd zijn voor de teams
van de scholen wordt er geen bovenschoolse bijdrage over berekend. Door elk team wordt er per schooljaar een
bestedingsplan gemaakt en voorgelegd aan de PMR van de school. In 2019 zijn de middelen vooral ingezet op
personeel:
Bestedingscategorie
Personeel:
- Intern
- Extern
Materieel
Subtotaal
Bestemmingsreserve 2020
Totaal

Besteed
bedrag 2019
493.799
14.680
2.500
510.980
5.682
516.662

Toelichting

Extra formatie
Vakleerkrachten sport en muziek
Schoonmaakkosten
Verhoging bekostiging t.b.v. cao

De verhoging in september en oktober van de bekostiging is meegenomen in de bestemmingsreserve van 2020 voor
de dekking van de extra loonkosten. Aangezien de werkdrukgelden grotendeels besteed worden aan personele inzet
zullen hiervoor ook extra loonkosten volgen in 2020 op basis van de gewijzigde cao.
Toelichting belangrijkste verschillen realisatie 2019 ten opzichte van realisatie 2018
Het resultaat over 2019 is fors gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook exclusief de extra baten is er een positieve
ontwikkeling te zien. Hoewel het resultaat nog ruim negatief is, is er sprake van een halvering ten opzichte van 2018.
De begroting voor 2019 was te positief opgesteld, waardoor deze niet realiseerbaar is gebleken. Het resultaat in
2018 is sterk negatief beïnvloed door de kosten van externen. In 2019 is een deel van de inhuur nog doorgelopen
voor de continuïteit, maar per ingang van schooljaar 2019/2020 zijn de meeste functies weer ingevuld door vaste
medewerkers. De personeelslasten laten hierdoor een ruime daling ten opzichte van 2018 zien. Daarnaast zijn de
rijksbijdragen gestegen. Dit is met name het gevolg van de extra baten ten behoeve van de financiering van de
nieuwe cao. Daarnaast is de bekostiging voor werkdrukmiddelen gestegen.
Ontwikkelingen in de meerjarenbegroting
In de planjaren is een besparingsopgave opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze besparingen betreffen een
bijsturing op de uitgaven van de school in Oudewater met een nevenvestiging in Hekendorp. In 2018 is er naast het
reguliere onderwijs gestart met voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Hierdoor is er een positieve leerlingenstroom op
gang gekomen en is er nog zicht op verdere groei. De investeringen in het HB-onderwijs hebben in 2018 en 2019
mede geleid tot de negatieve resultaten en zonder bijsturing zou dit ook in de planjaren het geval zijn. Aan de
besparingen ligt een aantal scenario’s ten grondslag, die in 2020 verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst
zullen worden. Duidelijk is dat hier op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden en dat de besparingen niet
optioneel zijn.
In de meerjarenbegroting is voor 2020 en 2021 nog uitgegaan van negatieve resultaten van resp. -/- €148.000 en -/€81.000. Vanwege de extra loonkosten in 2020 en de daarvoor ontvangen baten in 2019 zal het resultaat in 2020
ruim negatiever worden tot naar verwachting -/- €701.000. Hier staat de vrijval van de bestemmingsreserve
Personeel tegenover.
Ten tijde van de opstelling en goedkeuring van de meerjarenbegroting was er nog geen sprake van het corona-virus
in Nederland. Met extra uitgaven als gevolg hiervan is dan ook geen ruimte opgenomen in de begroting. Op dit
moment worden geen grote extra investeringen verwacht. ICT-investeringen zijn de afgelopen jaren volop gedaan,
waardoor snel overgegaan kon worden op leren op afstand. Mogelijk zullen er voor de jongste groepen nog
chromebooks aangeschaft moeten worden. Daarnaast worden er extra uitgaven verwacht als gevolg van de
noodzakelijke extra hygiënemaatregelen als de scholen weer open gaan. Deze uitgaven kunnen een overschrijding
van de begroting voor 2020 betekenen, maar grote uitschieters worden vooralsnog niet verwacht. Een ander effect
kan zijn dat de bekostiging op termijn negatief beïnvloed wordt als de overheid moet gaan bezuinigen. Of dit een
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mogelijk scenario gaat zijn, is nu nog niet te zeggen. Bij de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting zal hiermee
indien nodig rekening worden gehouden.
Balans in meerjarig perspectief
Onderstaande meerjarenbalans is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenbegroting, maar wel aangepast aan de
actuele ontwikkelingen.
Bedragen x €1.000

Realisatie
2018
(T-1)

Realisatie
2019
(T)

Begroting
2020
(T+1)

Begroting
2021
(T+2)

Begroting
2022
(T+3)

Begroting
2023
(T+4)

Begroting
2024
(T+5)

Materiële vaste activa

2.702

2.505

2.641

2.488

2.478

2.644

2.399

Financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

2.702

2.505

2.641

2.488

2.478

2.644

2.399

Vorderingen

1.489

1.333

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Liquide middelen

2.314

2.577

2.061

2.226

2.250

2.136

2.259

Totaal vlottende activa

3.803

3.910

3.311

3.476

3.500

3.386

3.509

TOTAAL ACTIVA

6.504

6.416

5.953

5.964

5.978

6.030

5.908

2.838

2.367

2.237

2.172

2.192

2.209

2.237

243

665

93

77

61

45

29

Totaal eigen vermogen

3.081

3.032

2.331

2.249

2.253

2.254

2.266

VOORZIENINGEN

1.290

1.528

1.496

1.593

1.607

1.663

1.533

LANGLOPENDE SCHULDEN

227

223

219

215

211

206

202

KORTLOPENDE SCHULDEN

1.907

1.633

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

TOTAAL PASSIVA

6.504

6.416

5.953

5.964

5.978

6.030

5.908

ACTIVA
VASTE ACTIVA

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Dankzij de extra ontvangen baten is het eigen vermogen beperkt gedaald ten opzichte van 2018. Deze baten zijn
opgenomen onder de bestemmingsreserves en lopen er in 2020 weer uit. De voorzieningen laten een stijging zien.
Aan de onderhoudsvoorziening zijn dotaties en onttrekkingen gedaan op basis van de
meerjarenonderhoudsplannen. In 2019 zijn de uitgaven lager geweest dan de dotaties, waardoor de omvang van de
voorziening is gestegen. Daarnaast zijn de overige voorzieningen verhoogd:
1. Voorziening langdurig zieken: deze voorziening is per eind 2018 voor het eerste gevormd als gevolg van de
uittreding uit het Vervangingsfonds. Voor de dekking van de loonkosten van langdurig zieken, waarvan niet
verwacht wordt dat zij nog gaan terugkeren in het arbeidsproces, is eind 2018 een bedrag gedoteerd van
€138.765. Door vertraging in een aantal trajecten zijn de werkelijk kosten in 2019 wat hoger geweest, namelijk
€173.000. De volledige voorziening is dan ook vrijgevallen in 2019. Ten behoeve van toekomstige loonkosten is
per eind 2019 opnieuw aan de voorziening gedoteerd. Hierbij gaat het om een bedrag van €150.000.
2. Voorziening personeel overig: ten behoeve van personeel waarvan in 2019 al bekend was dat zij in 2020 de
organisatie met een vaststellingsovereenkomst gaan verlaten en tot die tijd zijn vrijgesteld van werk is een
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bedrag gedoteerd van €21.000. Daarnaast is er een dotatie gedaan ter hoogte van €12.985 ten behoeve van te
verrekenen WW-kosten met betrekking tot door het Participatiefonds negatief getoetsten.
Doordat er tot en met 2021 nog negatieve resultaten worden verwacht, loopt het eigen vermogen eerst nog verder
terug. Vanaf 2022 wordt een voorzichtig herstel van de reservepositie verwacht. Vanaf 2020 is de financiële buffer,
berekend op basis van een risicoprofiel van 6% van de baten, te krap. Ook voor de komende jaren zal de berekende
buffer te laag zijn, maar op basis van de huidige meerjarenbegroting is wel een herstel zichtbaar.
De materiële vaste activa laat in zowel 2020 als 2023 een stijging zien. In beide jaren ligt het investeringsniveau
hoger dan in de andere jaren. In 2023 heeft dit onder andere te maken met investeringen in meubilair als gevolg van
nieuwbouw. Voor 2020 zal conform 2019 bekeken worden of het investeringsniveau naar beneden bijgesteld kan
worden.
De ontwikkeling van de liquide middelen kan verder toegelicht worden door middel van het kasstroomoverzicht:
Kasstroomoverzicht
Saldo baten en lasten
Financieel resultaat
Netto resultaat
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Mutaties vlottende middelen
Kasstroom uit operationele activiteiten

2019
-36.749
-12.750
-49.500
481.141
238.191
-117.567
552.264

2020
-687.052
-14.170
-701.222
495.676
-31.439
356.649
119.664

2021
-67.304
-13.990
-81.294
454.035
96.838
469.579

2022
17.719
-13.990
3.729
441.138
14.235
459.101

2023
15.150
-13.990
1.160
420.768
55.517
477.445

2024
25.974
-13.990
11.984
407.666
-129.894
289.756

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige mutaties eigen vermogen

-284.857
-3.762

-631.735
-3.913

-300.700
-4.070

-430.565
-4.233

-587.312
-4.403

-162.621
-4.579

Netto kasstroom

263.645

-515.984

164.809

24.304

-114.271

122.556

2.313.690
2.577.335
263.645

2.577.335
2.061.350
-515.984

2.061.350
2.226.159
164.809

2.226.159
2.250.463
24.304

2.250.463
2.136.193
-114.271

2.136.193
2.258.748
122.556

Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
Mutatie

3.3 Financiële positie
Kengetallen
Kengetal

Realisatie
2018
(T-1)

Realisatie
2019
(T)

Begroting
2020
(T+1)

Begroting
2021
(T+2)

Begroting
2022
(T+3)

Begroting
2023
(T+4)

67,20

71,07

64,29

64,42

64,58

64,96

64,31 Ondergrens:
<30

1,99

2,39

1,74

1,82

1,84

1,78

1,84 Ondergrens:
<0,75

-7,39

-0,28

-4,08

-0,49

0,02

0,01

0,07 <0,00

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit

Begroting
2024
(T+5)

Signalering

Het positievere resultaat in 2019 dan was begroot zorgt dit jaar voor een stijging van de kengetallen. Het
tegengestelde effect is zichtbaar in 2020 door uitbetaling van de extra loonkosten. De jaren daarna laten de
kengetallen een redelijk stabiel beeld zien. Ondanks het forse negatieve resultaat in 2018 en ook naar verwachting
negatieve resultaten in 2020 en 2021 staan de solvabiliteit 2 en de liquiditeit niet onder druk.
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Reservepositie
Zoals in paragraaf 3.2 al kort is aangegeven, is de reservepositie van de stichting op dit moment te laag. In
onderstaand overzicht wordt dit getoond:
EVALUATIE FINANCIËLE BUFFER/ VERMOGENSPOSITIE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

I. Signalering voor te hoge financiële buffer (cf. methode IvhO, 2011)
maximale financiële buffer: drie maal de signaleringswaarde van CVO
aanwezige buffer
Conclusie: te hoge financiële buffer?
boven de signalerings(boven)grens

€ 2.611.669 € 2.692.552 € 2.576.537 € 2.499.831 € 2.485.679 € 2.476.386 € 2.462.284
€ 836.532 € 798.751 € 292.340 € 411.866 € 450.276 € 529.763 € 438.610
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€
- €
- €
- €
- €
- €
- €
-

II. Bandbreedte beoordeling financiële positie (cf. methode PwC, 2008)
minimaal totaal vermogen/ totaal kapitaal
maximaal totaal vermogen/ totaal kapitaal
aanwezig totaal vermogen/ totaal kapitaal (excl. privaat vermogen)
Conclusie t.a.v. aanwezig vermogen (te krap/ binnen bandbreedte/ te ruim)
boven de signalerings(boven)grens
onder de signalerings(onder)grens

€ 6.172.664
€ 9.393.723
€ 6.286.635
binnen bb
€
€
-

€ 6.147.951
€ 9.468.765
€ 6.201.763
binnen bb
€
€
-

18%
18%

17%
17%

III. Bandbreedte beoordeling financiële positie (weerstandsvermogen)
weerstandsvermogen: signaleings(boven)grens 40%
weerstandsvermogen (excl. privaat vermogen)

€ 6.115.282 € 5.989.996
€ 9.293.011 € 9.073.121
€ 5.694.779 € 5.710.242
te krap
te krap
€
€
€ 420.502- € 279.75414%
14%

13%
13%

€ 5.966.880 € 5.951.701
€ 9.032.550 € 9.005.910
€ 5.729.452 € 5.796.331
te krap
te krap
€
€
€ 237.428- € 155.37114%
14%

14%
14%

€ 5.928.668
€ 8.965.485
€ 5.686.046
te krap
€
€ 242.62214%
14%

In de meerjarenbegroting is gestuurd op licht positieve resultaten in de planjaren. Door in 2018 genomen besluiten,
was het niet mogelijk om de resultaten nog sneller te laten stijgen. Het doel is om de financiële buffer de komende
jaren te laten stijgen, zodat er ook weer meer ruimte ontstaat voor beleidsmatige keuzes en investeringen in de
scholen. Met name de uitgaven rondom het aanbod van hoogbegaafden-onderwijs vergen nog de nodige bijsturing
om dit toekomstbestendig te maken. In de eerste helft van 2020 worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt en
in 2020 moet hiervan ook een eerste financieel effect zichtbaar worden.
Bij de berekening van de benodigde financiële buffer is uitgegaan van een risicoprofiel van 6% van de baten, zoals in
2015 in de risicoanalyse is vastgesteld. Standaard wordt er gerekend met een percentage van 5. Mocht in de
toekomst het risicoprofiel verlaagd kunnen worden dan kan de buffer binnen de begrotingstermijn weer binnen de
bandbreedte vallen.
VERWIJZING
https://onderwijsprimair-live-fdb3e5a8d8d746cd8-d4b091c.divio-media.org/filer_public/5d/2c/5d2c2706-58ba4dc1-b9e2-fec61fcd21e3/20200623_-_jaarrekening_2019_met_controleverklaring_zonder_handtekening_2.pdf
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Bijlage I: Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair op 1 januari 2019
Voorletters en achternaam

Woonplaats

S. Slagter
voorzitter

Beroep

Nevenfunctie(s)






B. Moesbergen
plv. voorzitter, Huisvesting,



Directeur Instituut voor Toegepaste
Filosofie
Docent filosofie aan de Hogeschool voor
Toegepaste Filosofie
Directeur van & Straks BV
(projectontwikkeling en vastgoed)






R. Rutte
Financiën



Business Controller Albeda College



M. Sterrenberg
Juridisch




Eigenaar Recht Wel Juristen & Mediators
Docent Recht Avans Academie Associate
degrees
Interim senior communicatieadviseur /
strateeg / woordvoerder
campusontwikkeling Universiteit van
Amsterdam
Interim communicatiemanager, faculteit
archeologie, Universiteit Leiden
Den Boer Communicatie



H. den Boer
Communicatie
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Voorzitter Raad van Toezicht
Kinderopvang Humanitas
Voorzitter Stichting Bevordering
Praktische Filosofie
Gemachtigde namens het College
Sanering Zorginstellingen
Lid van de Raad van Toezicht van
Heuvelrug Wonen
Lid van de Raad van Toezicht van
Dudok Wonen
Penningmeester Rotary Rhoon
Barendrecht
Voorzitter examencommissie Avans
Academie Associate degrees
Voorzitter Raad van Toezicht SKPOEL
Lid RvT bij Stichting Wasko,
kinderopvangorganisatie
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Bijlage II: Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair op 1 juli 2019
Voorletters en achternaam

Woonplaats

J-W. (Jan-Willem) van Riet

Schoonhoven CEO bij Manus
Software Europe en
managing partner/
eigenaar Barnsby
Consulting
Lopik
Uitgeefmanager bij STC
Publishing
Gouda
Algemeen directeur
Ferm Werk

Voorzitter/ contactpersoon wethouders en
Remuneratie/HR/sparring partner
bestuurder

W.M. (Wencke) Boerrigter
Contactpersoon GMR/ Remuneratie/HR

B. (Bernhard) Drost
Plv. voorzitter/communicatie/
contactpersoon gemeente
/Financiën/Auditcie

F. (Ferdinand) van Kampen
Contactpersoon GMR/Financiën/
Auditcommissie

D. (Daan) Zwaneveld

Bergen op
Zoom

Directeur
Techniekcollege Zuid
Limburg (de
techniekafdelingen van
het VISTA college)

Bodegraven

T/m medio 2018
bestuurder Kalsbeek
College, Woerden

Harmelen

Directeur-bestuurder
Vereniging voor
Openbaar Onderwijs

Onderwijs en Kwaliteit

M.B. (Marco) Frijlink
Onderwijs en kwaliteit

Bestuursverslag 2019

Beroep

Nevenfunctie(s)
- Diverse functies op regionaal niveau bij de Rotary;
waaronder voorzitter van de financiële commissie
voor de 78 clubs in de regio
- voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein
Krimpenerwaard
- Lid RvT St. Bibliotheek Krimpenerwaard
- Voorzitter Rotary Schoonhoven
- Voorzitter Raad van Commissarissen Regiozorg
- Voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis
- Lid Raad van Toezicht Ixta Noa
-Lid van de Adviesraad Expertisecentrum
Technische Innovaties van Avans Hogeschool
-Penningmeester van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs Regio Zuid
-Voorzitter Stichting Sport en Recreatie Hoekse
Waard
-Lid van het CHILL bestuur namens het VISTA
college
- Bestuurslid Stichting Kaaspakhuis Woerden
(onbezoldigd)
- Bestuurslid Stichting Vrienden van de Kuvo
Woerden (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Minkema College
- Voorzitter D66-Woerden (onbezoldigd)
- Voorzitter Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart
(onbezoldigd)
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