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INLEIDING 
 

Stichting Onderwijs Primair verzorgt openbaar onderwijs in de Krimpenerwaard en in de Gemeenten 

Montfoort en Oudewater. Het behoud van openbaar onderwijs in de kleine kernen ziet de Stichting als 

een belangrijke maatschappelijke opdracht. Een goed bezochte basisschool draagt bij aan de 

leefbaarheid in een dorp. Naast kleine scholen heeft Stichting Onderwijs Primair ook een aantal 

grotere scholen in de middelgrote dorpen en zelfs twee scholen in plaatsen als Lekkerkerk, 

Schoonhoven en Krimpen aan de Lek. De Stichting heeft het afgelopen jaar stevig ingezet om de 

onderwijskwaliteit verder te versterken. Onze scholen hebben allemaal een eigen ‘smoel’, waarbij de 

grote gemene deler het openbare karakter vormt en de nadruk op pedagogisch tact en pedagogisch 

leiderschap. 

2018 is voor Stichting Onderwijs Primair een bewogen jaar geweest daar waar dit het bestuur betreft. 

In mei 2018 besloot interim bestuurder Dhr. N. De Vrede een andere baan te aanvaarden en leverde de 

daaropvolgende werving van een nieuwe bestuurder geen geschikte kandidaat op. Ter overbrugging 

werd bestuurssecretaris Dhr. A. Lammers vervolgens de tweede interim bestuurder van de Stichting, 

voordat net voor de kerst van 2018 de benoeming een feit werd van ondergetekende. Na vier 

bestuurders in korte tijd is het tijd voor rust en in vertrouwen bouwen aan de toekomst met lef!  

In het afgelopen jaar zijn niet alleen mutaties geweest aan het bestuursfront. Ook verschillende 

directeuren zijn vertrokken, waardoor ook binnen het directieteam verschuivingen hebben 

plaatsgevonden. Ontstane vacatures zijn opgevuld met schooldirecteuren die op interim-basis aan 

onze Stichting verbonden zijn en een tweetal zittende directeuren heeft zich opgeworpen om een 

extra school of een startend schooldirecteur onder haar hoede te nemen.  

Er is het afgelopen jaar opnieuw gebleken dat het ontzettend lastig is om in de krappe markt, goede 

vervangers te vinden. De vervangingspool heeft onvoldoende gekwalificeerde leerkrachten 

beschikbaar om aan de vervangingsvraag te voldoen. Er is met grote regelmaat ingehuurd via Excellent 

Flex, een relatief dure oplossing. De vorige bestuurder heeft het initiatief genomen om eigen 

risicodrager te worden en de eigen vervangingspool uit te breiden per 2019. 

De vele personele mutaties hebben ook een wissel getrokken op de financiën binnen de Stichting. 

Gelukkig had de Stichting een flinke reserve waardoor deze tegenvaller kon worden opgevangen. De 

komende jaren blijft het leerlingaantal min of meer stabiel rond de 2800 leerlingen. We willen 2018 

dan ook graag beschouwen als een dissonant in de verder gezonde Stichtingsfinanciën. We gaan er 

met elkaar de schouders onderzetten om meerjarig die financieel gezonde Stichting te zijn die in 

verbinding en met gezonde ambitie werkt aan prachtig openbaar onderwijs in de Krimpenerwaard, 

Montfoort en Oudewater! 

 

Liesbeth Augustijn 

Voorzitter College van Bestuur, sinds 1 januari 2019 
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Hoofdstuk 1  DE STICHTING  
 

1.1 Grondslag en speerpunten 

Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar basisonderwijs. Dat betekent dat het openbare 

karakter uitgangspunt is voor het denken en handelen van elke medewerker. 

- Iedereen is welkom. 

- Iedereen is benoembaar. 

- Er is wederzijds respect. 

- Er zijn waarden en normen. 

- We zijn van en voor de samenleving. 

- Er is aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst. 

 

1.2 Strategisch beleidsplan 

In het 3e kwartaal van 2017 zijn bovenstaande uitgangspunten besproken in de diverse gremia. In 

2018 is daar een vervolg aan gegeven met gesprekken onder leiding van externe begeleiders. In het 

voorjaar is dit afgerond; in het najaar hebben directeuren naar de toekomst gekeken en strategische 

speerpunten met elkaar opgesteld tijdens een tweedaagse in Egmond aan Zee. De speerpunten voor 

2019 zijn: 

- Focus op onderwijskwaliteit 

- Focus op goed werkgeverschap 

- Focus op de maatschappelijke opdracht van het openbaar onderwijs. 

- Focus op ondernemerschap. 

- Focus op samenwerking met partners voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 

De schoolplanperiode loopt in 2020 af en de jaarplannen worden per schooljaar vastgesteld in de 

MR. Het strategisch beleidsplan wordt in 2019 verder ontwikkeld. Vanaf 2019 zullen de 

schoolplannen vorm krijgen op basis van het nieuwe strategisch beleidsplan en zullen jaarplannen 

geformuleerd worden op kalenderjaar waar ook een passende begroting op volgt. 

 

1.3 Missie/visie en kernwaarden 

De missie van de stichting luidt: 

‘WIJ HELPEN JE GROEIEN’.  

 

De visie van de stichting:  

“Op onze scholen stellen we het kind centraal. Het 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. Het groeien in ons motto is bedoeld 

voor alle leerlingen en alle medewerkers. De stichting stelt eisen aan deze ontwikkeling, ondersteunt 

en faciliteert. 
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1.4 Organogram governance model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Bestuursstructuur 

De rechtspersoon van het bevoegd gezag is een stichtingsvorm. De Stichting Onderwijs is opgericht 

op 1 augustus 2003 en gevestigd in Stolwijk. Er ligt een statutaire wijziging voor bij de gemeenten 

om de governance structuur verder te moderniseren, maar dit is uiteindelijk in 2018 nog niet 

gerealiseerd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder bestuursnummer 

41401 en opereert sinds 2003 als een zelfstandige entiteit.  

 

De band met de gemeente is geborgd doordat statutair is vastgelegd dat de gemeenteraad toezicht 

uitoefent op het bestuur van de stichting in de zin van artikel 51 lid 12 van de wet door – wanneer 

zulks naar het oordeel van de gemeenteraad geboden is – de bevoegdheden te gebruiken die aan 

de gemeenteraad zijn toegekend bij deze statuten en in artikel 51 van de wet.  

 

Vanaf de datum van oprichting wordt Stichting Onderwijs Primair bestuurd door een directeur-

bestuurder. Deze wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf 

personen onder wie een voorzitter. De leden van de raad zijn benoemd door de gemeenteraad van 

de gemeenten Krimpenerwaard, Oudewater en Montfoort. De directeur-bestuurder is het bevoegd 

gezag van de stichting en verantwoordelijk voor het besturen van de stichting.  

 

De volgende bevoegdheden en taken horen bij de directeur-bestuurder: 

 

* Integraal eindverantwoordelijk voor de primaire en secundaire processen in de organisatie. 

* Opstellen en vaststellen van de meerjarenbegroting. 

* Opstellen en vaststellen van de jaarrekening en bestuursverslag. 

* Opstellen en vaststellen van het strategisch beleidsplan. 

* Beheren van het vermogen en zorgdragen van de allocatie van de middelen. 

* Verrichten van rechtshandelingen. 

* Leiding geven aan het directeurenberaad en het bestuurskantoor. 

* Werkgever van alle medewerkers 

 

In 2018 waren er twee interim-bestuurders: Dhr. N. De Vrede tot 31 mei en per 1 juni Dhr. J.G. 

Lammers. 

RAAD VAN 
TOEZICHT 

College van Bestuur 
bevoegd gezag 

Directeurenberaad 
adviesorgaan) 

Beleidsmedewerkers 
HRM, Financiën, Kwaliteitszorg 

Bestuurskantoor 
Huisvesting, administratie, PSA 

 Gemeenteraden 

PGMR en 
OGMR 

17 leden 

PMR en 
OMR 

Werkgroepen o.a. 
HRM, Financiën, Kwaliteit, ICT, AVG, CLZ 

passen 

CLZ-ers 
Passend onderwijs 

Scholen 
17 brinnummers en 19 locaties 
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1.6 Raad van Toezicht 

Het interne toezicht bestaat uit 5 leden met een portefeuille op het gebied van onderwijs, financiën, 

HRM, huisvesting en PR/marketing. De raad is een onafhankelijk orgaan dat zich - zonder last of 

ruggenspraak - primair moet richten op het belang van de stichting. Zij toetst het bestuurlijk 

handelen, de maatschappelijke doelstellingen en het eigen functioneren. Zij moet belanghebbenden 

kunnen verzekeren dat het goed gaat met de stichting en dat er sprake is van goed bestuur. De RvT 

is werkgever van het College van Bestuur en de directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de 

RvT. 

 

De RvT heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden: 

* Goedkeuren van de meerjarenbegroting. 

* Goedkeuren van de jaarrekening en het bestuursverslag. 

* Goedkeuren van het strategisch beleidsplan. 

* Beoordelen van het functioneren van de bestuurder. 

 

1.7 Directeurenberaad 

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op hun school/scholen. Van hen 

wordt integraal leiderschap verwacht op het gebied van onderwijskwaliteit, HRM, financiën en 

ondernemerschap. Binnen de begrotingskaders die op stichtingsniveau zijn vastgesteld, profileert 

de directeur de school binnen de gemeenschap waarin de school haar rol vervult. Taken en 

bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. De directeuren leggen verantwoording 

af aan het bestuur.  

 

1.8 Medezeggenschap 

Op elke school is een MR met een gelijke verdeling tussen oudergeleding (OMR) en 

personeelsgeleding (PMR). Volgens de WMS dient er een reglement gevolgd te worden met rechten 

en plichten voor de MR aangaande het schoolbeleid. De directeur fungeert in de MR als 

vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR stelt jaarlijks een jaarverslag op. In verband met 

relatief veel directeurswisselingen hebben MR-en instemming gegeven voor aanstellen van nieuwe 

directeuren; al dan niet via een BAC-procedure. 

 

Vertegenwoordigers van elke MR vormen samen de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad 

(GMR). Deze raad voert haar wettelijke taak uit en heeft rechten en plichten ten aanzien van het 

stichtingsbeleid. De GMR stelt jaarlijks een jaarverslag op. De bestuurder informeert de GMR dan 

wel het dagelijks bestuur van de GMR. In 2018 is de voorzittersrol van een ouder overgenomen door 

een medewerker. Het secretariaat is vanaf 3e kwartaal vacant. De cursus WMS is gepland in 2018, 

maar uitgesteld naar 2019.  

 

1.9 Bestuurskantoor 

De beleidsmedewerkers adviseren de directeur-bestuurder in de nieuwe locatie in Stolwijk en zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en uitvoering en afstemming in de praktijk. Dit betreft 

kwaliteitszorg, financiën en HRM. 

 

Tevens is er een aantal medewerkers die bovenschoolse beheerstaken uitvoeren op het gebied van 

financiële en personele administratie en onderwijshuisvesting. De salarisadministratie is van Driessen 

overgenomen door Optimo. Op het gebied van onderwijshuisvesting (groot onderhoud) wordt 

technische ondersteuning geboden door een externe adviseur.  
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1.10 Klachtenregeling 

In 2018 zijn er diverse klachten van ouders en medewerkers ontvangen van verschillende scholen.  

De klachtenbehandeling is door de diverse bestuurders i.s.m. de externe vertrouwenspersoon 

gedaan. Niet alle klachten zijn al afdoende afgehandeld en lopen door in 2019. 
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Hoofdstuk 2  BELEIDSONTWIKKELINGEN 
 

2.1 Strategisch beleidsplan 2016-2019 

In het lopende en door GMR ingestemde strategisch beleidsplan zijn de volgende ambities 

geformuleerd.  

 

a. verbeteren van onderwijskwaliteit door toekomstbestendig onderwijs;  

b. behoud van goed openbaar onderwijs in de kernen; 

c. ontwikkelen van een high performance organisatie;  

d. verhogen van het ontwikkelings- en onderwijsaanbod in de regio vanuit een doorgaande lijn 

van 0 tot 12 jaar; 

e. aangaan van strategische samenwerking; 

f. verbeteren van de kwaliteit van de organisatie op het gebied van facilitaire diensten, 

administratie en control;  

g. het verbeteren van de gebouwen met het oog op duurzaamheid en uitdagende leeromgeving. 

 

Alle ambities zijn nog steeds actueel en zijn terug te lezen in de schooljaarplannen en in dit 

bestuursverslag. Tijdens een studie2daagse voor directeuren in september 2018  is men verder 

gaan denken naar de toekomst. Er kwamen 5 speerpunten uit: goed werkgeverschap, 

ondernemerschap, maatschappelijke opdracht, samenwerking partners voor 0 tot 18 jaar en focus op 

onderwijskwaliteit. Het ontwikkelproces wordt in 2019 verder vormgegeven en resulteert in een 

nieuw strategisch beleidsplan 2019-2023. 

 

2.2 Kwaliteit 

De basiskwaliteit van de school werd in beeld gebracht door 19 prestatie-indicatoren. Deze stellen 

de school  in staat het onderwijskundig, personeels- en financieel beleid bij te stellen om de focus op 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te houden. Er zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om 

de meetbaarheid van de ambities vorm te geven. De indicatoren komen overeen met de indicatoren 

van de onderwijsinspectie.  

 

In 2018 is een andere serie indicatoren benut om specifiek naar de opbrengsten te kijken. Dit zijn: 

 

 Zelfevaluatie 2018 

 Kwaliteit schoolanalyse uit januari  2018 

 School klimaat  

 Leerstofaanbod  

 Team samenstelling  

 Ouder enquête  

 Leerling enquête  

 Imago  

 

Bovenstaande is afgezet tegen de opbrengsten van 2017, de analyse van B&T uit 2017. 

Schoolklimaat en Leerstofaanbod springen er positief uit in de tussenresultaten van januari 2018. 

Opbrengsten staan in januari 2018 in 5 scholen onder druk. Kwaliteit van zelfevaluaties en analyses 

kunnen beter.1 

  

                                       
1 Tussenresultaten januari 2018 vervolg 0-meting rapport B&T (nov. 2017) 
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Prestatie indicator Doel 

Eindopbrengsten taal en rekenen  

Verbeteren van onderwijskwaliteit 

door toekomstbestendig onderwijs 

en behoud van goed openbaar 

onderwijs in de kernen 

Tussenopbrengsten taal en rekenen 

Persoonlijke ontwikkeling 

Welbevinden en betrokkenheid leerlingen 

Beleving toekomstbestendig onderwijs 

VO uitstroomcijfers 

 

Prestatie indicator Doel 

Welbevinden en betrokkenheid van leerkrachten  

Ontwikkelen van een High 

Performance Organisatie 

Ziekteverzuimpercentage 

Persoonlijke ontwikkeling (POP) 

Mobiliteitsbereidheid 

 

Prestatie indicator Doel 

Kostenbeheersing in de exploitatie  

Verbeteren van de gebouwen met 

het oog op duurzaamheid en met 

een uitdagende leeromgeving 

Beleving gebouw door ouders, leerlingen en 

leerkrachten. 

Beleving uitdagende leeromgeving door leerlingen, 

ouders en leerkrachten. 

 

Prestatie indicator Doel 

Kengetallen in de begroting 
 

Verbeteren van de kwaliteit van de 

organisatie 
Hanteren PDCA-cyclus 

 

Prestatie indicator Doel 

Marktaandeel Onderwijs Primair bewaken  Verhogen van ontwikkelings- en 

onderwijsaanbod in de regio en 

aangaan van strategische 

samenwerking. 

Tevredenheid van ouders 

Minimaal aantal maatschappelijke activiteiten per school 

Beleving sociale functie van school in de omgeving 

 

2.3 Onderwijs 

De onderwijsinhoudelijke evaluatiedoelen voor 2018 zijn de cultuurverandering door inzet van 

pedagogisch tact, opbrengst gericht passend onderwijs, inzet ICT, doorgaande lijnen, 21st century 

skills en de leerlijn kunst en cultuur.  

 

2.3.1 Cultuurverandering 

Stichting Onderwijs Primair heeft ervoor gekozen om Pedagogisch tact2 als basis te 

gebruiken voor het pedagogisch klimaat binnen de school en leidt elke medewerker hierin 

op. 75% van de medewerkers was in 2017 getraind in ‘Pedagogisch Tact’. In 2018 zijn er 

diverse trainingen uitgevoerd en is het percentage verhoogd. De nieuwe medewerkers 

worden in 2018-2019 opgeleid waardoor het doel van 100% gehaald gaat worden. 

                                       
2 Pedagogische tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en 
sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te 
groeien. Dit wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – 
gedeelde verantwoordelijkheid. Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als 
eindverantwoordelijke en gezagsdrager. 
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2.3.2 Opbrengstgericht passend onderwijs 

De inrichting van zorg en ondersteuning op scholen van Onderwijs Primair is gerealiseerd 

op diverse locaties in samenwerkingsverband Midden-Holland (Vlieger-Bernhard-Polsstok) 

en op diverse locaties in samenwerkingsverband Passenderwijs (Claus-Schakels). Alle 

scholen hebben een basisarrangement. Sommige scholen komen zelfs in aanmerking voor 

het traject ‘excellente school’. Er is in maart en september een uitgebreide bespreking met 

kwaliteitszorgmedewerkers geweest over de tussen- en eindopbrengsten. In september 

2018 is er voor het eerst met een format voor de schoolanalyse gewerkt. Bijna alle scholen 

hebben een heldere monitor; soms door Focus Po en soms door Leer Uniek.  

Maatwerktrajecten die zijn aangevraagd, zijn allemaal toegekend. In 2019 loopt deze vorm 

van financiering af, omdat het gespaarde budget vanuit het verleden bijna op is. Deze 

middelen konden eerder door bestuurswisselingen niet ingezet worden. De scholen zullen 

dus meer moeten reserveren voor scholingstrajecten en ondersteuning voor kinderen en 

groepen kinderen. 

 

2.3.3 Informatie Communicatie Technologie (ICT) 

In vaardigheidsniveau op het gebied van softwaregebruik en gebruik van 

presentatiemiddelen zien we bij medewerkers soms grote verschillen. Op de werkvloer 

ondersteunen collega’s elkaar daarin en de ICT-coördinator op de school heeft hierbij een 

belangrijke rol. Verdere groei is hier noodzakelijk om een optimaal gebruik van software en 

digitale middelen mogelijk te maken. Tussen de scholen zijn grote verschillen in de 

facilitering van de ICT-coördinatoren, op enkele scholen is deze taak op dit moment 

onvoldoende belegd.  

Op alle scholen maken leerlingen gebruik van educatieve software voor de verwerking van 

de leerstof, het verwerven van informatie en het maken van presentaties. Doordat er 

Chromebooks en Ipads ter beschikking zijn gekomen is hierin een mooie vooruitgang 

geboekt. Op veel scholen zijn de afgelopen jaren methodes aangeschaft die volledig digitaal 

zijn. 

Aandacht voor beheer, onderhoud en beleidsontwikkeling blijft nodig. In de afgelopen jaren 

is hierin de nodige versnippering ontstaan. Het beheer en onderhoud van onze netwerken 

en Office 365 (Sharepoint) is in handen van een externe partner. Door gebrek aan 

communicatie binnen de stichting en onvoldoende sturing zijn met name op het gebied van 

het basisnetwerk onnodig achterstanden opgelopen. Het contract van de stafmedewerker 

ICT  is oktober 2018 opgezegd in verband met kostenbesparing. Vanaf september 2018 heeft 

een ICT-coördinator die op verschillende scholen werkt, uitvoerende taken in het beheer van 

bovenschoolse zaken voor een dag in de week. De ICT-werkgroep is onder leiding van een 

van de directeuren sinds kort weer nieuw leven ingeblazen. De centrale inkoop van 

computerapparatuur is in handen van de financieel medewerker. Dit heeft geleid tot 

schaalvoordeel, standaardisatie van apparatuur en meer efficiëntie in het aanschafproces.  

Er is in het voorjaar van 2018 een AVG-werkgroep gestart. Voor alle leerlingen binnen onze 

stichting is door de ouders een toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal ingevuld. De 

verwerkersovereenkomsten met de uitgeverijen en softwareleveranciers zijn centraal 

geregeld. Dit hele proces is inmiddels in een afrondende fase. Op het gebied van de 

privacybescherming is nog veel werk te doen om alles volgens de nu geldende richtlijnen in 

te richten. De bewustwording bij alle medewerkers verdient blijvende aandacht. Eind 2018 is 

een functionaris gegevensbeschermer (FG) voor een aantal dagdelen in de maand ingehuurd.  
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2.3.4 Doorgaande lijnen 

Er is in 2018 verkennend gesproken over samenwerking binnen de gemeente 

Krimpenerwaard op het gebied van Vroegtijdige Voorschoolse Educatie (VVE). In 2019 

vinden er verkennende gesprekken plaats met organisaties betrokken bij 0-4 om te kijken 

of de samenwerking met VVE verder kan worden versterkt. Daarnaast hebben de Raden 

van Toezicht van Stichting Onderwijs Primair, Krimpenerwaard College en 

Schoonhovenscollege het initiatief genomen voor een bestuurlijke verkenning van 

samenwerking. De stuurgroep PO-VO is opnieuw gestart. In maart 2019 wordt een rapport 

aangeboden met bevindingen op basis van de eerste verkenning. Er liepen al contacten 

tussen leerkrachten van groep 8 en mentoren in de onderbouw van het VO op scholen in 

Schoonhoven en Krimpen aan de Lek.  

 

2.3.5 21st century skills 

De vaardigheden zijn er op gericht kinderen voor te bereiden op de toekomst voor 

beroepen die we nu nog niet kennen. Het gaat met name om wetenschap, techniek, samen 

werken, presenteren, onderzoeken. De validatie is ook voor een groot deel in handen van 

de leerling zelf door middel van een portfolio en presentaties in de klas. Alle medewerkers 

kunnen uitdragen wat deze vaardigheden in ons huidige onderwijs betekenen en waarom 

dat zo belangrijk is. In combinatie met ICT lukt het. Trainingen blijven nodig en worden in 

2019 aangeboden vanuit kwaliteitszorgmedewerkers op het bestuurskantoor. 

 

2.3.6 Kunst en cultuur 

Op elke school werkt een opgeleide cultuurcoördinator of de school maakt gebruik van de 

cultuurcoördinator van een collega-school. Leerlijnen zijn ontwikkeld en leerkrachten zijn 

bewust bekwaam op het gebied van voorbereiding en reflectie van culturele activiteiten. De 

school heeft een cultuurplan. Diverse gastdocenten worden ingehuurd door de scholen. De 

coördinatie van kunst- en cultuureducatie is in handen van één van de directeuren. 

 

2.3.7 Evaluatie en doelen 2019 

 

 2017 2018 2019 

Cultuurverandering 75% opgeleid 

Pedagogisch tact ook nodig 

op niveau bestuur en 

management 

90% opgeleid 

Relatie, competentie en 

autonomie wisselend op 

managementniveau 

100% opgeleid 

Managers hanteren 

grondhouding relatie, 

autonomie en competentie. 

Passend Onderwijs Start van maatwerktrajecten Zorg en ondersteuning is 

beschikbaar op alle scholen 

Maatwerktrajecten 

toegekend 

Clustering van trajecten, 

SOP’s onder de loep 

ICT 50% goed gebruik social 

media en internet 

Aankondiging AVG-wet 

Hardware en software 80% 

op orde 

75% goed gebruik social 

media en internet 

AVG-werkgroep gestart 

Hardware en software 90% 

op orde 

AVG-beleid verder 

ontwikkelen met functionaris 

Hardware en software 95% 

op orde 

Doorgaande lijnen 3 pilots VVE  

PO-VO on hold 

1 IKC 

3 pilots VVE 

PO-VO doorstart 

1 IKC 

Bundeling initiatieven VVE 

PO-VO projectgroep 

Verder verkennen IKC’s 

21e eeuws onderwijs 90% kan het benoemen en 

toepassen 

100% kan het benoemen en 

toepassen 

Verder invulling geven d.m.v. 

portfolio’s 

Kunst en cultuur 14 scholen met 

cultuurcoördinator 

 en meerjarenplan 

- 17 scholen met 

cultuurcoördinator 

en meerjarenplan 

- opbrengstgericht en 

meetbaar maken via systeem 

Focus PO 

- opbrengsten van kunst en 

cultuureducatie vergelijken 
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2.4 HRM (personeelsbeleid); terugblik en doelen 

In 2018 is op personeelsvlak veel veranderd op de afdeling HR. Tegelijkertijd is hard gewerkt om 

een inhaalslag te maken en toekomstgericht personeelsbeleid te formuleren en toekomstgerichte 

keuzes te maken. 

 

 2017 2018 2019 

Personeels- en 

salarisadministratie 

Via freelancers Optimo 

met AFAS-systeem 

tevredenheid bestuur 

Freelancers Optimo langer 

nodig, veel kosten en 

onvrede van OP 

Voorzien in nieuwe (senior) 

administrateur 

Administratiekantoor Afscheid Driessen i.v.m. 

onvrede stichting 

Febr. Experiment met 

Optimo en AFAS 

Per januari in zee met ONS 

Onderwijs met AFAS 

Vervangingsfonds Geen prioriteit Wel prioriteit; afmelden bij 

het verv. fonds 

Eigen risicodrager 

vervangingen 

Lerarenregister Aankondiging door het 

ministerie 

Keuzeoptie: of 

bekwaamheidsdossier of 

alsnog aanleveren 

Keuze gemaakt voor 

hanteren 

bekwaamheidsdossier 

Sturing op 

kengetallen 

Niets gedaan door 

bovenstaande 

ZZP HRM maken 

beleidsstukken met 

kengetallen 

Uitvoering en evaluatie van 

beleidsstukken 

Draagvlak Klankbordgroep Gewijzigd in formele 

werkgroep 

Werkgroepen doen 

voorstellen in DB en GMR  

Beleid HRM Onbekend Zvz perc.< 5% niet gehaald 

90% nieuwe 

gesprekkencyclus niet 

gehaald 

40% LB is komen te vervallen 

i.v.m. nieuwe CAO 

Zvz perc. 6% 

 Nieuw functionerings- en 

beoordelingsinstrument 

voor medewerkers 

 

2.5 Organisatie 

In 2018 zijn vele ingrepen gedaan in de organisatie. Waar het doel een kwaliteitsslag is, leveren de 

ingrepen in de eerste plaats veel onduidelijkheid en onzekerheid op. 

 

2.5.1 Naar rustiger vaarwater 

In 2017 is er veel onrust geweest op bestuurlijk en toezichtniveau. Er waren wisselingen van 

bestuurders en de Raad van Toezicht is voor 80% opnieuw geïnstalleerd per 01-10-2017. De 

interim-bestuurder heeft met directeuren en bestuurskantoor gewerkt aan het opnieuw 

uitvinden van relaties en verhoudingen tot elkaar. Er zijn klankbordgroepen ingesteld en er is 

een SWOT-analyse en confrontatiemix gemaakt. De interim-bestuurder heeft zijn opdracht 

beëindigd op 31-05-2018, waardoor opnieuw onrust ontstond over het invullen van de positie 

van bestuurder. Vervolgens heeft de volgende interim-bestuurder de opdracht gekregen om 

de onderwijskwaliteit op orde te brengen, het functioneren van het bestuurskantoor en de 

financiën volgens ‘planning en control’ gereed te maken voor de toekomst en de permanente 

bestuurder. De nieuwe bestuurder is benoemd per 01-01-2019. 

 

2.5.2 Van klankbordgroep naar werkgroepen 

De klankbordgroepen zijn in het 3e kwartaal veranderd in werkgroepen die zelfstandig o.l.v. de 

beleidsmedewerker of schooldirecteur voorstellen maken voor het directeurenberaad. Deze 

voorstellen worden vervolgens voorgelegd aan de GMR voor advies of instemming. 

 

2.5.3 Aandacht voor PDCA-cyclus  

Op stichtingsniveau is veel nieuw (HR)beleid ontwikkeld of oud beleid opgefrist. De 

implementatie volgt in 2019 en dit nieuwe beleid zal ook goed geëvalueerd moeten worden. 

De managementrapportage is nog niet optimaal. Dit wordt opgepakt in 2019. De 
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administratieve organisatie en intern beheer zijn een punt van zorg en moeten in orde 

gemaakt worden in 2019 met een ander administratiekantoor, te weten ONS Onderwijs. 

 

2.5.4 Doelstellingen 2019 

* PDCA-cyclus vanuit bestuurskantoor optimaliseren. 

* Governance-model conform code goed bestuur optimaliseren. 

* Medezeggenschap (GMR) scholen in WMS. 

* Cyclus schoolanalyses verdiepen met begeleiding van kwaliteitszorgmedewerkers. 

* Werving en selectie voor Onderwijs Primair zonder externe bureaus. 

 

2.6 Ondernemerschap 

In navolging van het strategisch beleidsplan 2015-2019 en eerdere bestuursverslagen, wordt onder 

het kopje ondernemerschap verslag gedaan van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, 

energie & profilering. 

 

2.6.1 Planmatig onderhoud 2018 

Het planmatig onderhoud op de scholen is uitgevoerd conform de 

meerjarenonderhoudsplannen. Dat betekent dat de volgende werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden in 2018. Het betreft het groot onderhoud van de scholen waarvan de stichting 

dit zelf beheert.  

- Jaarlijks keuring en onderhoud aan technische installaties, dak, zonwering en      

speeltoestellen; 

- Vervangen zandbakzand; 

- Vervangen c.v. ketels (O.B.S. De Vlieger) 

Het geplande schilderwerk in 2018 is uitgesteld naar 2019. 

 

2.6.2    Niet planmatig onderhoud 2018 

Naast het planmatig onderhoud zijn er ook een aantal niet geplande werkzaamheden verricht. 

Dit betreft de volgende scholen: 

- Aanbrengen mobiele paneelwanden tussen lokalen en hal O.B.S. Flora; 

- Plaatsen van screens bij O.B.S. De Sterrenboom. 

- Plaatsen van een groot uitvalscherm (zonwering) bij O.B.S. Koningin Wilhelmina 

 

2.6.3   MFA/VVE 

De volgende scholen maken deel uit van een Multi Functionele Accommodatie (MFA). 

Hiervoor is per MFA een VVE opgericht of in oprichting waar de hoofdgebruikers gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en het groot onderhoud: 

- O.B.S. Prinses Irene maakt deel uit van MFA Krimpen in Krimpen aan de Lek (VVE); 

- O.B.S. De Schakel maakt deel uit van De Spil in Ouderkerk;  

- O.B.S. De Kranepoort maakt deel uit van Het Rak in Gouderak; 

- O.B.S. Koningin Emma, locatie Oost maakt deel uit van MFA Vogelweide in Schoonhoven 

(VVE); 

- O.B.S. Vlisterstroom maakt deel uit van MFA Haastrecht in Haastrecht (Beheercommissie); 

- O.B.S. De Schakels maakt deel uit van het Cultuurhuis in Oudewater (Beheercommissie); 

- O.B.S. De Hobbitstee maakt deel uit van het scholencomplex Montfoort. (VVE); 

- O.B.S. Prins Claus maakt deel uit van De Brede Vaart in Linschoten. (VVE). 

 

2.6.4   Huisvesting 

In 2016 is bij 10 scholen (ouder dan 10 jaar) door een externe partij onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor energie(kosten) besparing en (binnen) klimaatverbetering. Hier zijn 

rapportages van per locatie met de bevindingen en adviezen tot verbeteringsmogelijkheden. 
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In 2019 zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Dit plan van aanpak is niet gemaakt in 

2017/2018.  

 

In 2016 is bij O.B.S. De Schakel een traject gestart om een uitdagende leeromgeving te gaan 

realiseren op basis van de onderwijskundige visie. Ook duurzaamheid zal hier in meegenomen 

worden. Het traject is in 2017/2018 verder uitgewerkt. De eerste aanpassingen zijn uitgevoerd. 

In 2019 zal nog een deel van de aanpassingen worden uitgevoerd. 

 

2.6.5   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. De komende jaren zullen de positieve ervaringen 

worden gedeeld en verkend of uitbreiding van deze initiatieven kansen biedt. 

 

2.7 Relatie met de gemeenten 

Door de benoeming van de Raad van Toezicht in 2012 staan de gemeenten op afstand. Om de 

gemeenten te blijven informeren en betrekken bij het openbaar onderwijs hebben de 

bestuurders in 2018 kennismakingsgesprekken gehad met de verschillende wethouders uit de 

drie gemeenten waarin de Stichting Onderwijs Primair vertegenwoordigd is. 

 

Daarnaast is er twee keer per jaar OOGO en LEA overleg. Namens de scholen is de voorzitter 

College van Bestuur aanwezig bij het overleg. De onderwerpen betreffen huisvesting, passend 

onderwijs, leegstand, accommodatiebeleid en VVE beleid. 

 

2.7.1 Integraal Huisvestingsplan 

De gemeenten hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate huisvesting voor de 

scholen. In september 2016 zijn een startnotitie en een concept inhoudsopgave voor een 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld door het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Krimpenerwaard. Afgevaardigden van de schoolbesturen en de 

gemeente Krimpenerwaard zijn onder begeleiding van Hevo in 2017 van start gegaan om een 

breed gedragen IHP voor het onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard op te stellen. Op 11 

december 2018 heeft de gemeenteraad het IHP vastgesteld. Voor onze stichting betekent dit 

dat O.B.S. Kiezel en Kei op korte termijn op de nominatie staat voor nieuwbouw. 

 

2.7.2 MFA Vogelweide Schoonhoven 

In 2018 is samen met de gemeente Krimpenerwaard en P.C.P.O. Krimpenerwaard zorgvuldig 

gekeken naar de ontwikkeling van de ruimtebehoefte en de verwachtingen omtrent toename 

van het aantal leerlingen op P.C.B. Ichtus en O.B.S. Koningin Emma. Er is overleg gaande om de 

visie om een tijdelijke voorziening, gecombineerd met een deel permanent, om te zetten naar 

een volledig permanente voorziening van ongeveer 418 m2. De plannen worden 

heroverwogen en zullen in 2019 verder vorm krijgen.  

 

2.7.3 Scholencomplex Montfoort 

Het besluitvormingsproces in de gemeente Montfoort voor de locatie van de nieuwbouw van 

het scholencomplex Montfoort is afgerond. De gemeenteraad van de gemeente Montfoort 

heeft in 2017 een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Mede in verband met de fors gestegen 

bouwkosten zal de gemeenteraad een nieuw bijgesteld besluit moeten nemen om het krediet 
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te verhogen. Het is de bedoeling dat nog voor de zomer de gemeenteraad het besluit neemt 

om het krediet te verhogen. De planning voor het gereed zijn van de bouw is januari 2022. 

 

Overige ontwikkelingen binnen de gemeenten in relatie tot Onderwijs Primair: 

 De gemeente Krimpenerwaard heeft de subsidie leerlingenbegeleiding in 2018 gecontinueerd. 

De subsidiegelden worden als geoormerkte subsidie aan de stichting verstrekt. De stichting 

verantwoordt zich over de besteding van de middelen. 

 Nieuwkomers kunnen in bij C.B.S. De Ark in Bergambacht terecht voor onderwijs, en in 

Oudewater bij O.B.S. De Schakels. 

 

 

2.8  Samenwerkingsverbanden en passend onderwijs 

Vanaf augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. De stichting participeert in 2 

samenwerkingsverbanden: Midden-Holland en Passenderwijs. Beide samenwerkingsverbanden 

hebben in een ondersteuningsplan beschreven welke basisondersteuning geboden wordt en 

welke bekostiging daarvoor wordt toegekend. Er is ook extra ondersteuning mogelijk, zodat 

de stichting de zorgplicht na komt en het verwijzingspercentage naar SBO en SO laag kan 

houden.  

 

In het samenwerkingsverband Passenderwijs is het in 2018 mogelijk om groepsarrangementen 

aan te vragen en ook aanvragen voor een expertisecentrum is bespreekbaar; na afstemming 

met andere bestuurders. Vanuit het samenwerkingsverband Midden-Holland is extra 

ondersteuning intern aan te vragen, omdat het budget wordt beheerd door de stichting zelf.  

 

In het 4e kwartaal is er een tweede kwaliteitszorgmedewerker passend onderwijs aangesteld 

die de procedures die experimenteel zijn uitgezet in 2017 beter te coördineren waardoor de 

interne procedures open en transparant en tegelijkertijd daadkrachtig gevolgd kunnen 

worden. 
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Hoofdstuk 3 LEERLINGEN 
 

3.1 Leerlingaantallen 

Onderstaande tabel geeft het aantal leerlingen op de scholen weer zoals geteld op 1 oktober. Er geldt 

een T-1 bekostiging in het primair onderwijs. De prognose van leerlingen is lastig op te stellen, maar 

dient wel zorgvuldig te gebeuren, omdat de meerjarenbegroting 2019-2023 hierop gebaseerd is. 

 

Er is binnen Onderwijs Primair geen sprake van toelatingsbeleid met uitzondering van haalbaarheid 

onderwijsaanbod in het kader van de bestuurlijke zorgplicht. Iedereen is welkom! 

 

BRIN SCHOOL PLAATS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

03BX Hobbitstee Montfoort 230 233 212 181 163 160 

03DV Clausschool Linschoten 164 166 165 179 179 179 

18ER Schakels/Goejan Oudewater 121 116 100 113 136 159 

08EU Krommedraai Ammerstol 117 114 101 97 114 109 

08FF Emmaschool Schoonhoven 302 301 310 325 340 363 

10BH Vlieger Schoonhoven 296 276 252 245 226 215 

18DU Kiezel en Kei Bergambacht 324 304 299 268 270 272 

03FJ Sterrenboom Stolwijk 258 250 243 248 246 236 

10DY Vlisterstroom Haastrecht 69 71 68 64 66 67 

10TC Polsstok Berkenwoude 42 34 37 40 40 40 

13XT Bernhardschool Lekkerkerk 42 36 44 46 40 40 

13UJ Wilhelminaschool Lekkerkerk 225 253 255 240 253 253 

14BC Schateiland Lekkerkerk 174 166 161 159 163 163 

06AZ Floraschool Krimpen a.d. Lek 63 67 71 83 88 92 

08GF Ireneschool Krimpen a.d. Lek 241 241 237 234 230 230 

08IN Schakel Ouderkerk 173 177 180 177 175 173 

10EC Kranepoort Gouderak 95 92 95 73 75 80 

   2936 2897 2830 2772 2804 2831 

 

Vanwege diverse externe en interne omstandigheden die al niet te beïnvloeden zijn, dalen en stijgen 

de leerlingaantallen op scholen. De onderwijskwaliteit in combinatie met het leerlingaantal is 

uitgangspunt voor het bestaansrecht van scholen. De Vlisterstroom, de Polsstok en de Bernhardschool 

zitten onder de gemeentelijke opheffingsnorm. Of deze scholen zelfstandig kunnen voortbestaan zal 

onderwerp van gesprek zijn in 2019. 

 

De Schakels, Emmaschool en Krommedraai groeien door respectievelijk het onderwijsconcept in 

combinatie met Athena-onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en nieuwbouw in de nabije 

omgeving van de school. 

 

De regio heeft soms te maken met krimp in de Krimpenerwaard en verouderde huisvesting. Vanuit het 

IHP zijn er vanaf 2019 tot 2028 plannen gemaakt om scholen te vernieuwen ofwel nieuw te bouwen. 
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3.2 Leerlingresultaten 

 

 
Legenda 

Blauw = zeer goed: voorbeeld 

Groen = ruim voldoende tot goed: acceptabel 

Oranje = matig / risico: waarschijnlijk actie nodig 

Rood = onvoldoende: interventie noodzakelijk 

 

De scholen kunnen steeds beter voorspellen aan de hand van analyse van de 

tussenopbrengsten hoe de eindopbrengsten in groep 8 zullen zijn. De voorspelling is in de 

laatste kolom opgenomen. De zorgsignalen zijn besproken met de inspectie op 11-12-2018. 

De geplande interventies zijn gedeeld en veelbelovend voor de toekomst volgens de inspectie. 

De schoolambities worden met behulp van FOCUS PO of LEER UNIEK geformuleerd en 

halfjaarlijks in ieder geval op school- en stichtingsniveau besproken met de 

beleidsmedewerker kwaliteitszorg. 

 

3.3 Internationalisering 

De wereld wordt in een tijd van technologische ontwikkelingen steeds kleiner. Dit 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. Op steeds 

meer scholen van Onderwijs Primair wordt Engels gegeven in groep 1 t/m 8 en sommige 

scholen hebben zelfs het predicaat ‘Early Bird’.  

  

BRIN SCHOOL PLAATS  2016 2017 2018 2019 

03BX Hobbitstee Montfoort  536,5 537,5 530,3 + 

03DC Clausschool Linschoten  536,6 534,7 533,4 + 

18ER Schakels/Goejan Oudewater  534,8 526,6 536,0 + 

08EU Krommedraai Ammerstol  542,6 534,2 537,7 + 

08FF Emmaschool Schoonhoven  536,2 539,0 535,4 + 

10BH Vlieger Schoonhoven  532,6 533,5 536,6 + 

18DU Kiezel en Kei Bergambacht  531,5 537,7 533,1 + 

03FJ Sterrenboom Stolwijk  532,4 531,7 535,0 + 

10DY Vlisterstroom Haastrecht  523,0 529,5 538,4 + 

10TC Polsstok Berkenwoude  540,7 539,0 534,2 + 

13XT Bernhardschool Lekkerkerk  529,9 534,2 532,4 + 

13UJ Wilhelminaschool Lekkerkerk  539,4 531,0 533,4 + 

14BC Schateiland Lekkerkerk  533,7 539,0 530,9 + 

06AZ Floraschool Krimpen a.d. Lek  537,1 534,2 538,0 + 

08GF Ireneschool Krimpen a.d. Lek  531,9 538,4 540,4 + 

08IN Schakel Ouderkerk  542,5 528,8 537,0 + 

10EC Kranepoort Gouderak  527,3 535,7 528,9 - 
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Hoofdstuk 4 PERSONEEL 
 

4.1 Samenstelling personeel 

Op 31 december 2018 waren 322 medewerkers in dienst. Dit is inclusief vervangers en extern 

personeel op scholen en op het bestuurskantoor. Op een totaal van 322 medewerkers zijn er 

40 mannen en 279 vrouwen actief. 12,4% is man. 86,6% is vrouw. Het aandeel mannen is lager 

dan het landelijk gemiddelde in het primair onderwijs3.  

 

Het aantal FTE is redelijk stabiel gebleven door inzet van werkdrukmiddelen per 01-08-2018. 

Hierdoor hebben scholen de mogelijkheid benut om dit met name in te zetten voor extra 

formatie.  

 

Onderstaand een weergave van het personeelsbestand in aantallen, man/vrouw verhouding en 

leeftijd.  

 

 
 

 

Opvallend is de zeer grote groep 55+ medewerkers, te weten 81 medewerkers.  
 

De totale uitstroom wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tussen 2018 tot 2035 

bedraagt:  

 69,5825 FTE; 

 123 medewerkers (exclusief vervangers). 

De gemiddelde pensioenleeftijd in het onderwijs is in de periode 2006-2016 gestegen van bijna 61 

jaar naar ruim 63,5 jaar. Vergeleken met werknemers in andere sectoren gaan mensen in het 

onderwijs nog steeds relatief vroeg met pensioen.  

Dit betekent dat er binnen de Stichting de komende jaren een grote vraag naar met name 

leerkrachten en directieleden zal ontstaan. Inmiddels is er actie ondernomen inzake de werving 

van leerkrachten en zal in 2019 beleid worden ontwikkeld om ook directieleden te werven en te 

                                       
3Arbeidsmarktplatform PO.(2018).  Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018. Arbeidsmarkt in beeld.  
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behouden voor de stichting. Ook is voorzien in ‘mannenclusters’ op aan te wijzen scholen om 

mannen voor het onderwijs te verkrijgen en te behouden.  

Ook zichtbaar is dat er een flinke instroom van jonge medewerkers is gerealiseerd waardoor de 

gemiddelde gewogen leeftijd is gedaald. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat het laat zien dat 

de stichting wel aantrekkelijk is voor nieuwe en jonge medewerkers. Omdat jonge leerkrachten 

minder salaris ontvangen dan oudere leerkrachten en de GGL van leerkrachten onderdeel is van de 

bekostiging is de bekostiging ook gedaald.  

 

Het percentage LB-leerkrachten was in 2017 gestegen naar 24,5% en is in per 01-09-2018 niet 

relevant meer; de verplichting is komen te vervallen i.v.m. de nieuwe salarisschalen voor 

leerkrachten.   

 

Binnen de Stichting werken veel parttimers. Het netto FTE van de 322 medewerkers in dienst per 

31 december 2018 wat 200,2346 FTE. Gemiddeld werken medewerkers 0,6218 FTE.  

 

In onderstaande tabel staan de in- en uitstroomgegevens over 2018. 78 medewerkers (35,4839 

FTE) zijn ingestroomd. 54 medewerkers (30,7141 FTE) zijn uitgestroomd. 

 

 

 

 
 

4.2 Ziekteverzuim 

Vanwege problemen met ons salarisadministratiesysteem is de rapportage vanuit TIG voor wat betreft 

de verzuimcijfers momenteel niet betrouwbaar. Met de komst van ONS Onderwijs is de verwachting 

dat een en ander in 2019 is opgelost. Vooralsnog worden de verzuimgegevens van de arbodienst 

gehanteerd. 

 

Volgens het rapportage arbodienst was het ziekteverzuimpercentage 6.1% in 2017. Dit percentage is 

met 0.5% gestegen naar 6,6% in 2018. 

De hoge leeftijd van de medewerkers is mede debet aan het hoge verzuimpercentage. De oudere 

medewerkers melden zich niet vaker ziek maar als zij zich ziek melden is het vaak langdurig. Zo is het 
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verzuimpercentage is de leeftijdscategorie boven de 60 jaar, circa 10%. De categorie 20 tot 39 jaar kent 

een verzuimpercentage van minder dan 3%. 

 

De gemiddelde verzuimfrequentie is 0,72.  De gemiddelde verzuimfrequentie ligt landelijk rond de 1 

wat betekent dat medewerkers zich gemiddeld een keer per jaar ziekmelden. De gemiddelde 

verzuimfrequentie zegt iets over gedrag en de mogelijkheid van een medewerker om zich ziek te 

melden. De verzuimfrequentie binnen Onderwijs Primair ligt een stuk lager, wat laat zien dat de 

medewerkers zich niet snel ziek melden en een hoog arbeidsethos hebben en/of dat ziekmeldingen 

door de directie vaardig worden opgevolgd.  

 

De directeuren en locatieleiders hebben een training ‘Zorg van de Zaak’ gevolgd om ziekteverzuim te 

voorkomen en te begeleiden. De fulltime HRM-functionaris is begin 3e kwartaal langdurig ziek 

geworden en is herstellend van een ernstige ziekte. Haar werkzaamheden zijn parttime overgenomen 

door een ZZP-er die bekend is in de organisatie i.v.m. re-integratietrajecten uit het verleden. 

 

Het verzuimbeheersings- en arbobeleid is eind 2018 herzien en begin 2019 van kracht geworden. Het 

streven om het verzuim blijvend terug te brengen naar 5,5% blijft overeind.   

 

De landelijke Wet Verbetering Poortwachter wordt goed gehanteerd. Binnen 6 weken wordt de 

medewerker opgeroepen bij de bedrijfsarts en het plan van aanpak wordt opgesteld met 8 weken. 

Mede omdat mobiliteitsbeleid op vrijwillige en verplichte basis soms ook een goede mogelijkheid kan 

zijn om ziekteverzuim te voorkomen is ook het mobiliteitsbeleid aangepast en inmiddels vastgesteld.  

 

Aan het eind van 2018 is er afscheid genomen van het Vervangingsfonds waardoor het eigen 

risicodragerschap positief kan zijn voor het beïnvloeden van het ziekteverzuimpercentage.  

 

4.3 Personeelsbeleid 

Vanaf 2018 is stevig ingezet op de totstandkoming en vernieuwing van het personeelsbeleid. Vanaf 

oktober is de werkgroep personeelsbeleid nieuw leven ingeblazen en zeer actief in het vormgeven van 

het personeelsbeleid. Daarin worden zij bijgestaan door een vervangend hoofd personeel op interim-

basis. 

 

Achtereenvolgend de beleidsonderdelen op personeelsgebied:  

 Het strategisch HR-beleid is in oktober 2018 opgesteld en begin 2019 vastgesteld en in 

uitvoering genomen; 

 Het functieboek is vastgesteld en wordt in 2019 uitgerold. 

 Het vervangingsbeleid is vormgegeven en het eigen risicodragerschap Vervangingsbeleid is 

aangegaan per 1 januari 2019. Het eigen risicodragerschap biedt in tijden van oplopend 

lerarentekort meer vrijheid aan scholen eigen oplossingen voor uitval van medewerkers te 

realiseren. Daarbij is voorzien in een bovenschoolse vervangingspool en aanpalend beleid om 

de vervangers te behouden voor de stichting. In januari 2019 is de werving voor de pool 

gestart.  

 Het mobiliteitsbeleid is aangepast en de mobiliteitsronde start per februari 2019. Vanuit de 

toepassing van deze regeling is instroom in de vervangingspool mogelijk en kunnen 

medewerkers op krimpscholen een plaats krijgen op groeischolen.  

 Het bestuursformatieplan is eind 2018 opgesteld en begin 2019 vastgesteld vanwege de 

benodigde voorbereidingstijd voor de beleidswijziging ten aanzien van het taakbeleid. Vanaf 1 

augustus 2019 vervalt het taakbeleid en is het aan de schoolteams om op basis van het 

werkverdelingsplan het werk te verdelen. Voorbereidende en ondersteunende 

werkzaamheden voor de scholen worden begin 2019 afgerond.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVgPKBs_7fAhVIalAKHcfTD1UQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/onderwijsprimai&psig=AOvVaw1D_cfWKPTE2dlGjjybPo7R&ust=1548143387440048


 
 

Bestuursverslag 2018  Onderwijs Primair                                                         pag. 23 

 Inmiddels is een pilot zij-instromers vastgesteld en zijn er twee zij-instromers aangenomen. 

Eind 2018 wordt de inzet en de resultaten van de pilot geëvalueerd en besloten of de pilot 

voortgezet kan worden.  

 Vanaf 2019 worden de contacten met de PABO’s aangehaald teneinde opleidingsscholen te 

creëren binnen de stichting om jonge leerkrachten aan te trekken. Door inzet van een coach 

startende leerkrachten nieuwe stijl is voorzien in behoud van de startende leerkrachten.  

 De gesprekkencyclus is aan modernisering toe. Dit zal in de eerste helft van 2019 worden 

opgepakt.  

 Er zijn arbeidsvoorwaardenregeling voor gebruik gsm en laptop opgesteld en een regeling 

beloning voor medewerkers die collega’s binnenhalen of zelf gaten in de formatie opvullen 

door meer te werken.  

 Het professionaliseringsbeleid is herzien en vastgesteld en in uitvoering genomen. 

 In de eerste helft van 2019 is voorzien in de uitvoering van vastgesteld beleid en de 

totstandkoming van resterend benodigd beleid op personeelsgebied. 

 

Alle beleid krijgt een plaats in de PDCA-cyclus om zorg te dragen voor doorlopende evaluatie en 

verbetering van beleid, processen en afspraken.  

 

4.4 Wijzigingen in het management  

 

In 2017 was er een bestuurswisseling en heeft tot 31-05-2018 geduurd op contractbasis. Tevens is het 

bestuurskantoor ingrijpend gewijzigd. 

 

 
Directeur-bestuurder a.i.  

contract beëindigd 31-05-2018 

Directeur-bestuurder a.i. 24-32 uur 

vanaf 01-06-2018  

Bestuurssecretaris/vervangend bestuurder a.i. 16 uur  

01-02-2018 tot 31-05-2018 

Contract beëindigd  

31-05-2018 

HRM-manager uit dienst 1,0 FTE 

01-12-2018 

01-09-2018 ZZP-vervanging via Dyade  

24 uur per week vanaf sept. 2018 tot 1 januari 2019   

(16 uur per week tot de zomervakantie 2019) 

HRM-functionaris langdurig ziek  

02-07-2018 

ZZP-vervanging 24 uur per week  

09-07-2018 tot 1 januari 2019  

(16 uur per week tot de zomervakantie 2019) 

ICT-coördinator uit dienst  

01-10-2018 

Geen  ICT coördinatie door directeur en ICT 

coördinator in de school 0,4fte 

Trajectbegeleider passend onderwijs langdurig ziek 4 dagen 

vanaf 06-09-2018 

Tijdelijke vervanging 3 maanden door een van de 

schooldirecteuren die per 1/1/2019 de beoogd 

medewerker kwaliteitszorg was. 

Functie kwaliteitszorgmedewerker passend onderwijs 

vanaf 01-12-2018 

Nieuwe functie 

vast dienstverband 3,5 dag per week 

Bestuursondersteuner Randstad 

contract beëindigd 01-08-2018 

ZZP-vervanging 16 uur per week 

tot maart 2019 

Consultant financiën ZZP 

sept-okt. 2018 

Consultant financiën ZZP 

Dec. 2018 

AVG-functionaris ZZP 8 uur 

oktober 2018 

Tijdelijke externe functie; wettelijke verplichting 

Bovenschoolse coach passend onderwijs 

2,5 dag per week 

Taak huidige medewerker is vervallen;  nieuwe invulling 

in 2019 voorzien 

Bovenschoolse medewerker plusklas en administratie 

4,5 dag per week 

Taak komt te vervallen;  

bovenschoolse taak AVG en 

Schoolondersteuningsservice (SOS)  

voor wtf 0,3343 per 01-02-2019 

 

Op directieniveau zijn er in 2017 op de Hobbitstee, Sterrenboom, Wilhelminaschool en Kranepoort 

nieuwe directeuren gekomen. Op de Sterrenboom heeft een interim-directeur de leiding gekregen.  

In 2018 hebben directeurswisselingen en mutaties plaats gevonden; in 2e kolom procedure vermeld. 
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Clausschool BAC nieuwe directeur (meerschools) per 01-08-2018 na vrijwillig vertrek directeur 

 

Schakels/Goejanverwelle MR locatieleider en meerschools directeur 0,4 FTE i.v.m. ‘interimschap’ directeur 

binnen de Stichting 

Krommedraai MR MR vrijwillig vertrek directeur naar 1 school; interim-directeur 2,5 dag tot juli 

2019 

Kiezel en Kei MR directeur non-actief i.v.m. onderzoek; interim-directeur voor 3 dagen in 

eerste instantie tot de voorjaarsvakantie, uiteindelijk tot juli 2019 

Schateiland MR directeur wordt meerschools directeur voor onbepaalde tijd 

Bernhardschool MR projectaanstelling directeur als beleidsmedewerker kwaliteitszorg; 

locatieleider / directeur in opleiding per 01-02-2019 2 dagen, met coach* 

ervaren directeur voor 1 dag 

Polsstok MR projectaanstelling directeur als beleidsmedewerker kwaliteitszorg; 

meerschools directeur van Schateiland 1,5 dag en locatieleider 1 dag 

Kranepoort MR adjunct-directeur in opleiding krijgt promotie tot directeur voor 4 dagen 

voor onbepaalde tijd; met coach* ervaren directeur 1 dag tot juli 2019 

Vlisterstroom MR gedwongen vertrek directeur; interim-directeur voor 2,5 dag tot juli 2019 

 

Floraschool MR gedwongen vertrek directeur; interne interim-directeur voor 2 dagen tot juli 

2019 met tijdelijke toelage 

Sterrenboom BAC en MR Via BAC en MR interim-directeur voor 4 dagen tot juli 2018 en 3 dagen tot 

juli 2019 

 

*uitbreiding baanomvang / toelage directeur t.b.v. coaching nieuwe directeuren 
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Hoofdstuk 5 FINANCIËN 
 

5.1 Verantwoording 

Het verzorgen van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is een maatschappelijke taak 

die met gelden van de overheid wordt uitgevoerd. Het gevoerde beleid is in de eerste plaats 

gericht op het optimaal inzetten van de aan de stichting toevertrouwde middelen voor het 

primaire proces. Daarnaast is het beleid er op gericht voldoende gelden in 

reserve/voorzieningen te houden om de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van dat 

primaire proces te waarborgen. Kwaliteit van het onderwijs is het belangrijkste uitgangspunt 

binnen de stichting. Alle besluiten, die genomen en keuzes, die gemaakt worden, dragen direct 

of indirect bij aan het in stand houden en verbeteren van de onderwijskwaliteit.  

 

5.2 Financiële kaders 

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. 

 

5.3 Resultaat 
In de tabel op de volgende pagina wordt het resultaat over 2018 getoond in vergelijking met 

de begroting van 2018 en de realisatie over 2017. Het resultaat over 2018 is fors negatief ten 

opzichte van de begroting. In de begroting was al rekening gehouden met een verlies van 

ruim €579.000, maar actueel is er nog €695.000 extra uitgegeven met een negatief resultaat 

van ruim €1.286.000 tot gevolg. Dit resultaat is inclusief een nieuw gevormde reserve voor 

langdurig zieken ter hoogte van €139.000. Per 1 januari 2019 is de stichting eigen risicodrager 

voor het Vervangingsfonds geworden, waardoor er per ultimo 2018 een voorziening 

opgenomen moest worden voor langdurig zieken, waarvan niet meer verwacht wordt dat ze 

terug zullen keren in het arbeidsproces.  
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Er zijn veel mutaties geweest in 2018, zoals de toevoeging van de werkdrukmiddelen aan de 

bekostiging en de verhoging van de kleine scholen toeslag. Daarnaast zijn er door de 

afspraken met betrekking tot de nieuwe cao en de aanpassing van de personele bekostiging in 

2018 veel verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting. Per 1 september 2018 ontvingen 

alle medewerkers een salarisverhoging van 2,5%. In oktober 2018 ontvingen werknemers in 

het primair onderwijs €750 naar rato als eenmalig bedrag op de dag van de leraar en 

leerkrachten ontvingen daar bovenop 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato). Ter 

financiering werd de personele bekostiging 2018/2019 naar boven aangepast. Aangezien het 

om grote tariefstijgingen gaat en het verschil tussen hogere loonkosten door de cao en 

hogere bekostiging varieert per school waren de onzekerheidsmarges in de Rijksbaten en in 

de salariskosten groter dan gebruikelijk.  

 

In de begroting was rekening gehouden met een extra inzet van middelen vanuit de reserve 

Passend Onderwijs. Hiervoor was een bedrag van €140.000 beschikbaar. Actueel is er €162.000 

besteed. Daarnaast zijn er meer uitgaven gedaan ten aanzien van extra ondersteuning op de 

scholen ter hoogte van €51.000. Gedeeltelijk zijn deze uitgaven gecompenseerd, maar in totaal 

is op Passend Onderwijs de begroting overschreden met €42.000. 

 

Toelichting baten 

De totale baten zijn actueel €1.335.000 hoger geworden dan begroot. Het grootste deel 

hiervan komt door de Rijksbijdragen, die een positieve afwijking van €1.243.000 laten zien. Dit 

is inclusief een stijging van de baten vanuit de samenwerkingsverbanden van €104.000. 

Daarnaast zijn de overige baten €87.000 hoger dan begroot. 

 

Bedragen x €1.000 Realisatie 

2018 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2017 

Baten    

Rijksbijdragen OCW 17.042 15.800 16.222 

Overige overheidsbijdragen 90 84 88 

Overige baten 277 190 284 

Totaal baten 17.409 16.074 16.594 

    

Lasten    

Personeelslasten 15.176 13.227 13.531 

Afschrijvingen 463 484 400 

Huisvestingslasten 1.436 1.338 1.344 

Overige lasten 1.608 1.604 1.687 

Totaal lasten 18.683 16.653 16.962 

    

Saldo van baten en lasten -1.274 -579 -368 

Financiële baten en lasten -12 1 -7 

    

Totaal resultaat -1.286 -579 -375 

Waarvan investeringsruimte 238 250 336 

Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering 

 

-1.048 

 

-329 

 

-40 
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Rijksbijdragen 

De stijging van de Rijksbijdragen met €1.243.000 is als volgt te verklaren: 

 Personele bekostiging regulier: + €705.000, waarvan €397.000 verhoging regeling 17/18 

en €307.000 verhoging regeling 18/19 ter financiering van de nieuwe cao. 

 Personele bekostiging Personeels- en Arbeidsmarktbeleid: + €362.000, waarvan 

toevoeging werkdrukmiddelen ter hoogte van €183.000 en verhoging kleine scholen 

toeslag van €40.000. 

 Groeibekostiging: + €45.000 

 Prestatiebox: + €21.000 

 Verrekening uitkeringskosten: -/- €31.000 

 Bijzondere bekostiging asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen: + €19.000 

 Baten Samenwerkingsverbanden: + €104.000; in de begroting was voor de baten vanuit 

Passenderwijs uitgegaan van €140 per leerling, terwijl dit actueel €205 is geworden. Dit 

betekent een toename van de baten van ruim €30.000. Daarnaast zijn er vanuit 

Passenderwijs nog wat extra bijdragen geweest voor extra ondersteuning en is de 

vergoeding basisondersteuning vanuit Midden Holland eind 2018 nog met €55.000 

verhoogd. 

 Lerarenbeurzen: + €18.000 

 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen betreffen gemeentelijke subsidies, waarvan de belangrijkste de 

subsidie voor leerlingbegeleiding van de gemeente Krimpenerwaard betreft. Een vereiste bij 

deze subsidie is dat de organisatie zelf ook een investering doet. Jaarlijks wordt hierover 

verantwoording afgelegd aan de betreffende gemeente. In 2018 is er vanuit de gemeente 

Oudewater een subsidie voor taalondersteuning ontvangen ter hoogte van €6.000. Deze was 

niet voorzien in de begroting. 

 

Overige baten 

Ook de overige baten zijn ruim hoger geëindigd dan begroot (+ €87.000). Onder de overige 

baten zijn detacheringsbaten, verhuuropbrengsten, sponsoring en overige baten opgenomen. 

Het verschil zit met name op de laatste categorie. Het gaat hierbij met name om extra 

subsidiegelden, die door de verschillende scholen zijn ontvangen. Op één school is het restant 

van een subsidie voor het ontwikkelen van een masteropleiding ‘Teamteaching in een 

samenwerkingsschool’ vrijgevallen ter hoogte van €43.000.  

 

Toelichting lasten 

Tegenover de in 2018 extra ontvangen baten staan ook extra uitgaven. De verhoging van de 

salarissen heeft hier een grote invloed op gehad. Doordat het langer heeft geduurd om een 

vaste bestuurder te vinden, zijn er ook meerkosten voor externe interim-bestuurders gemaakt. 

Met ingang van 1 januari 2019 is er wel een vaste bestuurder in dienst gekomen bij de 

stichting. Tot slot zijn er in 2018 ook veel bovenbudgettaire uitgaven gedaan. Alles bij elkaar 

heeft dit geleid tot hogere uitgaven van ruim €2 miljoen. De afwijkingen op de lasten zijn als 

volgt: 

 Personeelslasten: + €1.949.000 

 Afschrijvingslasten: -/- €21.000 

 Huisvestingslasten: + €98.000 

 Overige lasten: + €4.000 

 

Hieronder volgt per onderdeel een verdere toelichting. 
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Personeelslasten 

De oorzaak van de overschrijding van het budget ligt vooral bij de personeelslasten. De 

interne lonen en salarissen zijn €714.000 hoger dan begroot. Dit is een afwijking van 5,7% en is 

het gevolg van de gestegen loonkosten door invoering van de gewijzigde cao, maar ook door 

extra formatie als gevolg van de inzet van de werkdrukmiddelen en de extra kleine scholen 

toeslag. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn diverse formatieplaatsen niet of door 

externen ingevuld, waarvan de kosten onder de overige personele lasten vallen. Doordat er in 

2018 sprake is geweest van onderbezetting op de personeels- en salarisadministratie zijn er 

achterstanden ontstaan bij het declareren van kosten bij het Vervangingsfonds. De stichting is 

hierdoor een deel van de baten misgelopen. Over 2017 zijn er nog wel baten vanuit het VF 

ontvangen. In de jaarrekening van 2017 was nog rekening gehouden met te ontvangen baten 

van €7.431, maar dit is wat meer geworden, namelijk €60.526, wat een positief effect voor 2018 

heeft gehad van €53.095. In de baten van 2018 is rekening gehouden met nog te ontvangen 

baten vanuit het VF van €46.000. 

 

Op de overige personele lasten is sprake van de grootste afwijking ten opzichte van de 

begroting, namelijk €1.236.000. De oorzaak hiervan ligt bij een aantal kostensoorten: 

 Inhuur van extern personeel: + €853.000 

 Opleidingskosten: + €154.000 

 Mutatie voorziening langdurig zieken: + €139.000 

 Mutatie voorziening jubilea: + €13.000 

 Wervingskosten: + €30.000 

 Bedrijfsgezondheidszorg: + €23.000 

 Overige personele lasten: + €24.000 

 

Extern personeel 

In de eerste 7 maanden van 2018 is er nog veel gebruik gemaakt van de inhuur van 

leerkrachten via commerciële bureaus. Vanwege het gebrek aan invalleerkrachten is dit al in 

2017 in gang gezet. In de loop van 2018 werd duidelijk dat de kosten hiervan niet langer 

verantwoord waren en is eind mei besloten om met deze vorm van inhuur te stoppen met 

ingang van de zomervakantie. De totale uitgaven hieraan in 2018 zijn €186.000 geweest, maar 

hier staan baten vanuit het vervangingsfonds tegenover ter hoogte van €16.110. Per saldo is er 

dus bijna €170.000 meer uitgegeven dan begroot. Mogelijk komen er nog wat baten vanuit 

het VF na, maar dit zal niet om grote bedragen gaan. 

 

De rest van de extra uitgaven aan personeel is het gevolg van de volgende inhuur:  
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Opleidingskosten 

Van de overschrijding op de opleidingskosten betreft €94.000 uitgaven aan maatwerktrajecten. 

Vanuit de opgebouwde reserve voor Passend Onderwijs was er voor 2018 een bedrag van 

€140.000 beschikbaar voor extra inzet op de basisondersteuning. De scholen konden hiervoor 

een aanvraag doen. Uiteindelijk is er actueel €162.000 uitgegeven, waarvan dus €94.000 aan 

opleidingskosten. Er is op de maatwerktrajecten dus wel sprake van een budgetoverschrijding 

van €22.000, maar de hogere uitgaven aan opleidingskosten betreffen een verschuiving ten 

opzichte van de begroting. Daarnaast zit er in de opleidingskosten €60.000 aan kosten in het 

kader van Athena-onderwijs. Het opzetten van Athena-onderwijs was niet opgenomen in de 

begroting, maar is actueel wel gestart in 2018. 

 

Mutaties voorzieningen 

Zoals bij de toelichting op het resultaat al is aangegeven, is er per eind 2018 een nieuwe 

voorziening voor langdurig zieken gevormd. Doordat de stichting per 1 januari 2019 eigen 

risicodrager voor ziektevervanging is geworden, is deze voorziening noodzakelijk. In de 

voorziening zijn kosten opgenomen van 4 medewerkers, die naar verwachting niet meer terug 

zullen keren in hun baan. Daarnaast zijn er ten aanzien van de voorziening jubilea vrijvallen 

geweest vanwege jubilea-uitkeringen en is de benodigde eindstand vastgesteld op basis van 

wtf, inschaling en dienstverband binnen het onderwijs. Met name door de stijging van de 

salarissen is er sprake van een verhoging van deze voorziening. Per saldo is er sprake van een 

stijging van de voorziening met €13.000. 

 

Wervingskosten 

Op schoolniveau is een aantal overnamefees betaald aan commerciële bureaus, zodat de 

betreffende persoon in dienst van Onderwijs Primair kon komen. Bovenschools zijn vooral 

kosten gemaakt voor de werving van een nieuwe bestuurder. Er zijn in 2018 twee procedures 

geweest inclusief kosten voor assessments. Daarnaast is er een aantal keer een advertentie in 

landelijke kranten geplaatst voor de werving van nieuwe schooldirecteuren. 

 

Bedrijfsgezondheidszorg 

Onder deze kostensoort vallen kosten voor de Arbodienst en diverse arbeidsdeskundige 

onderzoeken. Deze kosten zijn zeker op schoolniveau moeilijk in te schatten. In 2018 is de 

begroting te laag geweest. 

 

Inhuur externen op de scholen:

 - conciërge 7.208       

 - directeuren 268.244   

 - interim CLZ en ondersteuning directeur 73.596     

 - coach/ondersteuning directeur 26.303     

 - gymleerkracht 23.113     

398.465 

Inhuur externen bovenschools:

 - medewerker personeels- en salarisadministratie 30.053     

 - bestuursondersteuner 92.299     

 - HRM (deels ziektevervanging) 92.671     

 - bestuurders a.i. 174.477   

 - ondersteuning werkzaamheden VF 5.995       

 - secretaresse 7.966       

 - ondersteuning werkzaamheden MFA's 10.610     

 - Passend onderwijs 6.103       

 - Inrichting en optimalisatie personeelsadministratie 91.725     

 - internationale schakelklas 2.411       

514.310 

Totaal 912.775 
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Overige personele lasten 

Onder de overige personeelslasten is er een overschrijding op de begroting van de reis- en 

verblijfskosten van €4.500 en aan overige personeelslasten is €19.000 meer uitgegeven. Hier 

vallen onder andere de kosten voor de studie 2-daagse voor directie en stafbureau onder, 

maar ook kosten als gevolg van het vertrek van een directeur. 

 

Afschrijvingslasten 

De afschrijvingskosten zijn €21.000 lager dan de begroting uitgekomen op €463.000. Er was 

voor 2018 een investeringsbegroting van €643.000, maar actueel is er voor een bedrag van 

€484.000 aan investeringen gedaan. Diverse investeringen hebben niet plaatsgevonden of zijn 

doorgeschoven naar 2019. 

 

Huisvestingslasten 

De negatieve afwijking van €98.000 op de huisvestingslasten ligt op schoolniveau. Bij diverse 

scholen zijn de energielasten tegengevallen, maar vooral bij scholen, die onderdeel uitmaken 

van een multifunctionele accommodatie blijkt de begroting te laag te zijn ten opzichte van de 

werkelijke kosten. Daarnaast zijn er bij 1 school nabetalingen gefactureerd over de jaren 2016 

en 2017. Deze zijn destijds niet voorzien en dus niet opgenomen in de balans. 

 

Overige lasten 

Onder de overige lasten vallen de uitgaven aan leermiddelen en software op. Er is ruim 

€100.000 meer uitgegeven dan was begroot. Voor een deel wordt dit op andere kostensoorten 

weer gecompenseerd. Ten aanzien van de maatwerktrajecten was onder de overige lasten het 

budget van €140.000 opgenomen. Actueel zijn vooral kosten gemaakt voor opleidingen en 

personeel en zijn de uitgaven terechtgekomen onder de personeelslasten. Tot slot is er sprake 

van een forse overschrijding van de uitgaven aan schoolbegeleidingsdiensten (+ €95.000). 

Echter, ook dit betreft vooral een verschuiving. In de begroting waren deze kosten met name 

opgenomen onder de personeelslasten. Hier staan baten vanuit de samenwerkingsverbanden 

tegenover. 

 

Prestatiebox 

In 2018 is er aan prestatieboxmiddelen een bedrag ontvangen van €522.000. Dit bedrag is 

volledig ter beschikking van de scholen gekomen en is als volgt besteed: 

- €15.500 advieskosten 

- €42.700 Culturele vorming 

- €162.500 software 

- €139.000 leermiddelen 

- €138.100 opleidingskosten 

- €24.200 overige kosten (externe activiteiten, drukwerk en overige ICT-kosten) 

 De middelen uit de prestatiebox worden niet gebruikt voor de bekostiging van formatie. 

 

Werkdrukmiddelen 

In schooljaar 2018-2019 zijn voor het eerst werkdrukmiddelen ontvangen als onderdeel van de 

lumpsum ter hoogte van €440.207, waarvan €183.419 in 2018. De werkdrukmiddelen zijn 

bestemd voor de teams van de scholen en daarom wordt er bovenschools niets ingehouden 

op deze bekostiging. De teams van alle scholen hebben een bestedingsplan gemaakt en 

voorgelegd aan de PMR van de school. Bij de aanvraag voor het nieuwe schooljaar zullen de 

teams een evaluatie voegen over het lopende schooljaar. Actueel is in de 1e vijf maanden van 

schooljaar 2018-2019 het geld vooral besteed aan personeel. Grotendeels gebeurt dit door 

middel van inzet op formatie (zowel OP als OOP), maar in kleinere mate ook op inhuur van 

externe sportleerkrachten en op opleidingskosten. Door het lerarentekort is het wel lastig 

gebleken om de extra formatie volledig in te zetten, zoals gepland was. Gedeeltelijk hebben 
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deze mensen vervangingswerkzaamheden moeten doen, omdat er geen vervangers aanwezig 

waren. Ook dit heeft wel gezorgd voor een lagere werkdruk dan wanneer deze formatie er niet 

was geweest. In onderstaande tabel worden de bestede bedragen per categorie aangegeven: 

 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 

in 2018 

Toelichting 

Personeel €180.027 Waarvan €5.500 aan externe kosten (sport- en 

muziekleerkrachten) 

Materieel €2.300 Schoonmaakkosten 

Professionalisering €3.420  

Overig €521 Licentiekosten Sportsterren 

 

Naast de financiële maatregelen zijn er bij een aantal scholen ook niet-financiële maatregelen 

genomen om de werkdruk te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Een betere verdeling van vergaderingen en studiedagen over het jaar en minder vaak in 

de avond 

- Het aantal rapportperiodes terugbrengen naar 2 per jaar 

- Administratieve handelingen beperken tot ‘noodzakelijke’ handelingen 

 

Investeringsruimte 

In de begroting was een investeringsruimte opgenomen van €250.000. Dit zijn extra gelden, 

die vanuit de bestemmingsreserve kwaliteitsontwikkeling beschikbaar zijn gesteld. Het doel 

hiervan is het realiseren van een verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Actueel is er 

€237.904 besteed. Deze middelen zijn ingezet op: 

- Pedagogisch tact 

- Inrichting en optimalisatie personeelsadministratiesysteem (overgang naar nieuw 

administratiekantoor) 

- Wervingskosten bestuurder 

- Nieuw functieboek 

 

Balans 

 

Balans 

Bedragen x €1.000 

Ultimo 2018 Ultimo 

2017 

 

Activa 

  

Materiële vaste activa 2.702 2.670 

Vlottende activa 3.803 4.996 

Totaal activa 6.504 7.666 

   

Passiva   

Eigen vermogen 3.081 4.367 

Algemene reserve 2.838 2.960 

Bestemmingsreserve publiek 243 1.408 

 

Voorzieningen 

 

1.290 

 

931 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

227 

1.907 

230 

2.137 

Totaal passiva 6.504 7.666 
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De waarde van de Materiële activa is per eind 2018 bijna gelijk gebleven aan de waarde van 

het jaar daarvoor. Er is slechts sprake van een kleine stijging. Dit betekent dat de investeringen 

en afschrijvingen over 2018 in balans zijn geweest.  

 

De daling van de vlottende activa wordt met name veroorzaakt door de liquide middelen. 

Vanuit de verschillende bestemmingsreserves zijn er middelen ingezet: reserve 

kwaliteitsontwikkeling, reserve Passend Onderwijs, reserve groot onderhoud en de 

herwaarderingsreserve. Hier was rekening mee gehouden in de begroting, die een negatief 

resultaat liet zien van €579.000. Daarnaast zijn er in 2018 diverse bovenbudgettaire uitgaven 

gedaan, waardoor zowel de liquide middelen als de algemene reserve gedaald zijn. In 

onderstaand kasstroomoverzicht wordt de daling van de liquide middelen verder verduidelijkt: 

 

 
Naast de daling van de liquide middelen laten de vorderingen een stijging zien van €150.000.  

 

Door de vorming van de voorziening voor langdurig zieken is er sprake van een verschuiving 

van de algemene reserve naar de voorzieningen. Het gaat hierbij om een bedrag van €139.000. 

Op de exploitatie van 2019 zal dit een positief effect hebben, maar zal opnieuw bekeken 

moeten worden of er een dotatie aan de voorziening plaats moet vinden. Naast de 

voorziening langdurig zieken is er een voorziening voor groot onderhoud en een 

jubileumvoorziening. De voorziening voor groot onderhoud is  gestegen met 230.000 op basis 

van het meerjarenonderhoudsplan dat jaarlijks bijgewerkt wordt. De voorziening voor jubilea is 

ook gestegen, namelijk met bijna €13.000. Dit is vooral het gevolg van de stijging van de 

loonkosten. Voor een verdere toelichting op de balans wordt verwezen naar de jaarrekening. 

 

5.4 Continuïteitsparagraaf 

Conform richtlijnen vanuit de overheid rapporteert het bestuur in het jaarverslag over de 

aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het 

boekjaar. In 2015 is voor het laatst een externe risicoanalyse gedaan. Op basis van deze 

risicoanalyse kon het risicoprofiel van de organisatie bijgesteld worden van 8% van de totale 

baten naar 6%. Op basis van het toetsingskader van de PO-raad is dit percentage van belang 

voor de vaststelling van de benodigde financiële buffer. Daarnaast werd aangegeven dat na 

het implementeren van beheersmaatregelen om de geconstateerde risico’s af te dekken, de 

buffer verder verlaagd zou kunnen worden naar 5% van de totale baten. Door meerdere 

Kasstroomoverzicht 2018

Saldo baten en lasten -1.273.983       

Financieel resultaat -12.245           

Netto resultaat -1.286.228       

Afschrijvingen 463.345          

Mutaties voorzieningen 358.877          

Mutaties vlottende middelen -81.300           

Kasstroom uit operationele activiteiten -545.307         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -494.664         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.617             

Netto kasstroom -1.043.588       

Beginstand liquide middelen 3.357.277        

Mutatie liquide middelen -1.043.588       

Eindstand liquide middelen 2.313.689        
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bestuurderswisselingen binnen de stichting heeft de risicoanalyse een lagere prioriteit gehad 

en is het risicoprofiel ook niet verlaagd naar 5%. Wel is er actueel en in de meerjarenbegroting 

aandacht geweest voor de ontwikkeling van de kengetallen. Het negatieve resultaat over 2018 

heeft tot gevolg dat de kengetallen gedaald zijn, maar over het algemeen nog binnen de 

signaleringsgrenzen vallen. Ultimo 2018 is er dan ook geen sprake meer van een (te) hoog 

buffervermogen en kunnen er de komende jaren geen extra middelen vanuit de reserves meer 

ingezet worden.  

 

Financiële positie 

Met het negatieve resultaat over 2018 is de aanwezige buffer iets lager geworden dan de 

benodigde buffer, zoals berekend met het instrument Toetsingskader financiële 

verantwoording van de PO-raad. Hierbij is voor de benodigde buffer gerekend met een 

risicoprofiel van 6%, zoals in onderstaande tabel te zien is. 

 

 
 

De komende jaren is de aanwezige buffer lager dan benodigd en in 2019 tot en met 2021 te 

krap. In deze jaren is de afwijking zo groot dat het buiten de bandbreedte van het 

gehanteerde model valt. Op basis van de meerjarenbegroting loopt de buffer vanaf 2021 weer 

op en valt vanaf 2022 weer binnen de bandbreedte. De gewenste 6% van de baten wordt ook 

in 2023 nog niet gehaald, maar mogelijk kan op basis van de ontwikkeling van de organisatie 

het risicoprofiel omlaag naar 5% en is de buffer vanaf 2022 weer op orde. In de 

meerjarenbegroting was het beeld nog wat positiever, maar doordat het uiteindelijke resultaat 

over 2018 nog negatiever geworden is dan toen verwacht werd, is dit nu verder bijgesteld. 

 

Vermogensbeheer 

Voor de beoordeling van het vermogensbeheer worden de kapitalisatiefactor, de solvabiliteit 

en het weerstandsvermogen gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

AANWEZIGE - VERSUS BENODIGDE FINANCIËLE BUFFER
2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. Aanwezige financiële buffer

Totaal vermogen/ totaal kapitaal 6.504.453€             6.214.411€             6.049.094€             6.266.254€             6.454.192€             6.520.668€             
-/- gebouwen en terreinen (G&T) 217.818€                272.005€                257.816€                243.627€                229.438€                215.317€                
totaal aanwezig vermogen/ kapitaal (gecorrigeerd) 6.286.635€            5.942.406€            5.791.278€            6.022.627€            6.224.754€            6.305.351€            

Minus: kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa (excl. gebouwen en terreinen) 
Keuze A: Vervangingswaarde MVA (excl. G&T) o.b.v. 37% van de totale baten 6.442.117€             6.323.095€             6.183.314€             6.303.667€             6.416.735€             6.422.840€             
Financieringsbehoefte: mogelijkheid spreiden investeringen 55% 55% 55% 55% 55% 55%

3.543.165€            3.477.702€            3.400.822€            3.467.017€            3.529.204€            3.532.562€            
Minus: kapitaal voor het doen van reguliere transacties (transactiefunctie)
hoogte kortlopende schulden (uitgangspunt: l iquiditeit = 1,0) 1.906.938€             1.906.938€             1.906.938€             1.906.938€             1.906.938€             1.906.938€             
aanpassing uitgangspunt liquiditeit = 1,0 -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              

1.906.938€            1.906.938€            1.906.938€            1.906.938€            1.906.938€            1.906.938€            

Totaal anwezige financiële buffer 836.533€                557.766€                483.518€                648.673€                788.612€                865.852€                
als percentage van totale baten 5% 3% 3% 4% 5% 5%

B. Benodigde financiële buffer

Keuze B: benodigde bufferliquiditeit o.b.v. eigen berekening 1.044.668€             1.025.367€             1.002.699€             1.022.216€             1.040.552€             1.041.542€             

Totaal benodigde financiële buffer 1.044.668€             1.025.367€             1.002.699€             1.022.216€             1.040.552€             1.041.542€             
als percentage van totale baten 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Verschil aanwezige - benodigde financiële buffer (A minus B) 208.135-€                467.600-€                519.182-€                373.543-€                251.940-€                175.690-€                
als percentage van totale baten -1% -3% -3% -2% -1% -1%

totaal benodigd kapitaal / kapitaalsbehoefte 6.494.770€             6.410.007€             6.310.460€             6.396.171€             6.476.693€             6.481.041€             
signaleringsgrens kapitalisatiefactor (benodigd kapitaal als percentage van totale baten) 37% 38% 38% 38% 37% 37%

Percentages 2018 2017 2016 Signalering 

Kapitalisatiefactor 36,11 44,90 46,37 38% 

Solvabiliteit 1 47,37 56,97 61,62 <30% 

Solvabiliteit 2 67,20 69,11 72,30 <30% 

Weerstandsvermogen 17,70 26,32 29,43 <10% 

Weerstandsvermogen PO   2,23 10,46 17,03 <5%-20%> 
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De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen minus de gebouwen en 

terreinen te delen door de totale baten. Met dit kengetal kan de doelmatigheid van het 

vermogensbeheer beoordeeld worden. 

 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Het verschaft 

inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere 

termijn kan worden voldaan. Er zijn twee verschillende berekeningen: 

  - Solvabiliteit 1: eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door totaal vermogen en 

  - Solvabiliteit 2: eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen. 

Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 30% en 45% moet liggen om aan 

de lange termijn verplichtingen te kunnen voldoen. 

 

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de 

exploitatie. Naar mate de reserves hoger zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. Het 

weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten. 

In de laatste begroting is ook gerekend met het weerstandsvermogen PO. Dit kengetal wordt 

berekend door het eigen vermogen minus de materiële activa te delen door de Rijksbijdragen 

en kent een signaleringsgrens van 5%. 

 

Zoals te zien is in de tabel zijn alle kengetallen gedaald, maar blijven solvabiliteit en 

weerstandsvermogen ruim boven de signaleringsgrenzen. Dit geldt niet voor de 

kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen PO. De daling van het eigen vermogen in 2018 

veroorzaakt de lage waarden van deze kengetallen en daarmee wordt aangegeven dat deze 

daling in combinatie met een gelijkblijvend of zelfs stijgend niveau van de vaste activa geen 

goede ontwikkeling is. Op basis hiervan zal de komende jaren bijgestuurd worden ten aanzien 

van de investeringen en het resultaat. 

 

Budgetbeheer 

Bij de beoordeling van het budgetbeheer wordt vastgesteld wat de capaciteit is om 

tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Deze capaciteit is te meten met de 

kengetallen liquiditeit en rentabiliteit. 

 

Liquiditeit  

De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de 

betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Liquiditeit wordt gedefinieerd als: de verhouding 

tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen en de vorderingen) en de 

kortlopende schulden. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als 

voldoende, omdat dan tegenover de snel vervallende schulden ten minste evenveel vlottende 

activa staan. In het toetsingskader wordt een signaleringsgrens van 0,75 gehanteerd. 

 

Rentabiliteit 

De continuïteit van de stichting wordt in eerste instantie bepaald door de continuïteit van de 

OCW-bekostiging en de wijze waarop dit budget wordt beheerd. Er moet sprake zijn van een 

structureel evenwicht van de inkomsten en de uitgaven; dit evenwicht wordt uitgedrukt in het 

kengetal rentabiliteit. De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er 

sprake is van een positief dan wel negatief resultaat. Voor de onderwijssector is een 

rentabiliteit van 0% verdedigbaar omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. Rentabiliteit 

wordt gedefinieerd als: resultaat uit de gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten 

uit de gewone bedrijfsvoering. 

 

Naast de rentabiliteit per jaar wordt ook een driejaarsgemiddelde van de rentabiliteit 

berekend. Als signaleringsgrens wordt 0% aangehouden. Op deze manier kan er best een jaar 
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tussen zitten met een negatieve rentabiliteit, maar over meerdere jaren zou er minimaal een 

rentabiliteit van 0% moeten zijn.  

 

  

 

 

 

 

 

De liquiditeit is ten opzichte van 2017 gedaald. De waarde blijft echter ruim boven de 

signaleringsgrens.  

 

De negatieve rentabiliteit in 2017 en 2018 veroorzaakt ook een negatief 3-jaars gemiddelde. In 

beide jaren zijn er bewust extra middelen ingezet vanuit de reserves, omdat die ruimte er was. 

Door de overschrijding van het budget in 2018 is deze ruimte verdwenen en is het van belang 

dat de baten en lasten in een kalenderjaar weer in balans komen. 

 

Meerjarenbegroting 

Onderstaand worden de staat van baten en lasten en de balans getoond voor het verslagjaar 

(actueel), het lopende jaar (begroting) en 4 planjaren (2020 t/m 2023). Bij de staat van baten 

en lasten worden ook de leerlingenaantallen en het aantal fte vermeld. 

 

Staat van baten en lasten 

 
 

De begroting van de rijksbaten 2019 is gebaseerd op de leerlingentellingen van 1 oktober 

2017 en 1 oktober 2018 en voor de planjaren op de leerlingenprognoses van de 

schooldirecteuren: 

 

Actueel 

1-10-2018 

Begroting 

1-10-2019 

Begroting 

1-10-2020 

Begroting 

1-10-2021 

Begroting 

1-10-2022 

2.772 2.804 2.831 2.827 2.820 

Actueel 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Baten

Rijksbijdragen 17.042.493     16.801.396     16.552.123     16.880.319     17.185.908     17.202.409     

Overige overh.bijdragen en -subs. 90.013           118.671         6.000             6.000             6.000             6.000             

Overige baten 276.970         169.379         153.535         150.618         150.618         150.618         

totaal baten 17.409.476  17.089.446  16.711.658  17.036.937  17.342.527  17.359.028  

Lasten

Personeelslasten 15.176.038     14.147.254     13.542.754     13.723.745     14.008.079     14.092.828     

Afschrijvingen 463.345         500.939         509.485         476.587         463.358         431.734         

Huisvestingslasten 1.436.015       1.360.651       1.365.551       1.366.551       1.368.051       1.365.051       

Overige lasten 1.608.060       1.397.908       1.258.861       1.291.651       1.296.251       1.290.651       

totaal lasten 18.683.459  17.406.752  16.676.651  16.858.534  17.135.739  17.180.264  

Saldo baten en lasten 1.273.983-    317.306-       35.007         178.403       206.788       178.764       

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1.652             -                    -                    -                    -                    

Financiële lasten 13.897           8.939             8.782             8.619             8.449             8.273             

Saldo financiële baten en lasten 12.245-         8.939-           8.782-           8.619-           8.449-           8.273-           

Ruimte voor beleidsmatige ontwikkelingen -                  -                  -                  50.000         100.000       100.000       

Resultaat 1.286.228-    326.245-       26.225         119.784       98.339         70.491         

 2018 2017 2016 Signalering 

Liquiditeit 1,99 2,34  2,98 <0,75 

Rentabiliteit -7,39 -2,26  0,90 0% 

Rentabiliteit 3-jaars gemiddelde -3,03 -0,41 -0,40 0% 
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Volgens deze leerlingenprognose zou de telling per 1 oktober 2018 het laagste punt moeten 

zijn. Vanaf 2019 wordt er weer een stijging van het aantal leerlingen verwacht. 

 

Door de tariefverhoging in de Rijksbekostiging en de toevoeging van de werkdrukmiddelen en 

de extra kleine scholentoeslag zijn de totale baten in 2018 uitgekomen op  € 17,4 mln. 

Vanwege de daling van het aantal leerlingen per 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 laten de 

baten in 2019 en 2020 een daling zien. Daarnaast heeft de daling van de Gemiddelde 

Gewogen Leeftijd (GGL) van 40,01 naar 39,08 in 2018 een negatief effect op de bekostiging. 

Vanaf 2021 is er weer sprake van een stijging door een toename van het aantal leerlingen en 

vanwege de toevoeging van de extra werkdrukmiddelen. In de begroting is aan de lastenkant 

ook rekening gehouden met de inzet van het mogelijk hogere budget aan werkdrukmiddelen. 

Actueel is inmiddels bekend geworden dat een deel van deze middelen al in schooljaar 

2019/2020 beschikbaar zal komen. 

 

Door de hogere personele lasten (conform cao), de inzet van de werkdrukmiddelen en extra 

ingehuurd personeel  zijn de totale lasten in 2018 hoger dan begroot. Vanaf 2019 nemen de 

personele lasten af door een daling in de formatie en minder uitgaven aan extern personeel. 

Hiermee is in de begroting rekening gehouden met de daling van het aantal leerlingen. 

Daarnaast nemen de kosten af door het stopzetten van inzet van extra investeringsruimte 

vanuit de reserves. 

 

De formatie-ontwikkeling voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 

 
 

Uit bovenstaande tabel blijkt niet dat er in 2019 sprake is van een daling van de formatie. Dit 

komt doordat er vanaf 2019 rekening is gehouden met 7,0 fte in de vaste vervangingspool. 

Vanwege de uittreding uit het VF is er, gebaseerd op het vervangingsbeleid, ruimte voor 7 fte 

in vaste dienst om vervangingen binnen de gehele stichting te kunnen doen. Exclusief deze 

vervangingspool daalt het aantal fte in 2019 met 4,9 fte gemiddeld over het jaar. 

 

Balans 

De balans op de volgende pagina is gebaseerd op de meerjarenbegroting, aangepast aan de 

actualiteit van 2018. Ook de planjaren zijn enigszins aangepast op basis van de actuele 

ontwikkelingen. De uitgangspunten zijn verder conform de meerjarenbegroting gebleven. De 

balans per einde 2018 vormt het uitgangspunt voor de balansposities in de jaren erna. De 

reserves en de liquide middelen lopen in 2019 terug door het begrote negatieve resultaat. 

Vanaf 2020 is er sprake van een toenemend eigen vermogen als gevolg van de positieve 

resultaten in de meerjarenbegroting. Ook de liquide middelen laten een stijging zien, doordat 

de kasstroom vanaf 2020 weer positief wordt: 

 

Formatie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 - Directie 14,49 13,89 14,21 14,10 14,10 14,10

 - OP 153,21 156,11 150,92 151,42 153,38 152,52

 - OOP 22,97 22,78 22,35 22,68 23,23 23,79

Totaal formatie 190,68 192,78 187,48 188,19 190,70 190,41
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De ontwikkeling van de voorzieningen is grotendeels gebaseerd op het meerjarenplan voor 

groot onderhoud. De mutaties vanuit dit plan, dus zowel de dotaties als de geplande 

onttrekkingen, zijn meegenomen in de toekomstige stand van de voorzieningen. Er zijn 

meerdere scholen gehuisvest in een multifunctionele accommodatie (MFA). Voor deze scholen 

wordt er extern gedoteerd aan de voorziening bij de MFA en wordt er intern geen of een 

beperkte voorziening aangehouden. In 2018 is er ook een nieuwe voorziening gevormd voor 

langdurig zieken ter hoogte van €139.000. 

 

Kasstroomoverzicht 2018-2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Saldo baten en lasten -1.273.983     -317.306    35.007       128.403     106.788     78.764       

Financieel resultaat -12.245          -8.939        -8.782        -8.619        -8.449        -8.273        

Netto resultaat -1.286.228  -326.245  26.225     119.784   98.339     70.491     

Afschrijvingen 463.345         503.049     511.595     478.697     465.468     433.668     

Mutaties voorzieningen 358.877         39.965       -187.629    101.446     93.832       388            

Mutaties vlottende middelen -81.300          -             -             -             -             -             

Kasstroom uit operationele activiteiten -545.307     216.769   350.191   699.928   657.638   504.547   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -494.664        -673.625    -273.814    -294.000    -430.225    -201.800    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.617            -3.762        -3.913        -4.070        -4.233        -4.403        

Netto kasstroom -1.043.588  -460.618  72.464     401.858   223.180   298.344   

Beginstand liquide middelen 3.357.277      2.313.689  1.853.071  1.925.535  2.327.393  2.550.573  

Mutatie liquide middelen -1.043.588     -460.618    72.464       401.858     223.180     298.344     

Eindstand liquide middelen 2.313.689      1.853.071  1.925.535  2.327.393  2.550.573  2.848.917  

Prognose 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Activa

Materiële vaste activa 2.701.682    2.872.257    2.634.476    2.449.779    2.414.536    2.182.669    

Financiële vaste activa -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Vaste activa 2.701.682    2.872.257    2.634.476    2.449.779    2.414.536    2.182.669    

Vorderingen 1.489.082    1.489.082    1.489.082    1.489.082    1.489.082    1.489.082    

Liquide middelen 2.313.689    1.853.071    1.925.535    2.327.393    2.550.573    2.848.917    

Vlottende activa 3.802.771    3.342.154    3.414.618    3.816.475    4.039.656    4.338.000    

Totale Activa 6.504.453  6.214.411  6.049.094  6.266.254  6.454.192  6.520.668  

Passiva

Eigen vermogen 3.081.232    2.754.988    2.781.213    2.900.997    2.999.336    3.069.827    

Voorzieningen 1.289.603    1.329.568    1.141.939    1.243.385    1.337.217    1.337.605    

Langlopende schulden 226.680       222.918       219.005       214.935       210.702       206.299       

Kortlopende schulden 1.906.938    1.906.938    1.906.938    1.906.938    1.906.938    1.906.938    

Totale Passiva 6.504.453  6.214.411  6.049.094  6.266.254  6.454.192  6.520.668  

Vermogensbeheer signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023

solvabiliteit 1 < 30% 47% 44% 46% 46% 46% 47%

solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) < 30% 67% 66% 65% 66% 67% 68%

kapitalisatiefactor 38% 36% 35% 35% 35% 36% 36%

rentabiliteit < 0% -7,4% -1,9% 0,2% 0,7% 0,6% 0,4%

rentabiliteit (driejaarsgemiddelde) < 0% -3,0% -3,9% -3,1% -0,4% 0,5% 0,6%

liquiditeit (current ratio) < 0,75 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3

weerstandsvermogen < 10% 18% 16% 17% 17% 17% 18%

weerstandsvermogen PO < 5% - 20% > 2,2% -0,7% 0,9% 2,7% 3,4% 5,2%
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De rentabiliteit is tot en met 2019 negatief, waardoor de kengetallen in 2019 verder dalen. 

Vanaf 2020 zijn er weer (licht) positieve resultaten begroot, zodat de reserves op termijn weer 

volledig op orde zullen komen. In 2020 moet er weer sprake zijn van een eerste herstel van de 

kengetallen. In 2023 zouden alle kengetallen weer boven de signaleringsgrenzen moeten zijn. 

 

Risico’s en risicobeheersing 

Ongeveer eens in de 3 jaar wordt een externe risicoanalyse uitgevoerd. Voor het laatst is dit 

gebeurd in 2015. Daarna is er geen nieuwe risicoanalyse meer gedaan, maar wordt de 

ontwikkeling van de financiële buffer wel gevolgd aan de hand van het Toetsingskader 

financiële verantwoording, zoals bij de beschrijving van de financiële positie ook al is 

toegelicht. Hierbij wordt uitgegaan van het risicoprofiel uit de laatste risicoanalyse. In 2015 

kwam naar voren dat de financiële buffer in verhouding tot de risico’s ruim voldoende is en 

dat er sprake is van een vermogenssurplus. De afgelopen jaren zijn daarom extra middelen 

ingezet in de vorm van een investeringsruimte. Ook voor 2018 was een extra budget 

beschikbaar van €250.000 en in de meerjarenbegroting van vorig jaar was er ook voor de jaren 

2019 t/m 2021 nog ruimte beschikbaar. Vanwege het tegenvallende resultaat over 2018 zijn de 

reserves zodanig gedaald dat de financiële buffer lager is geworden dan gewenst. In de 

nieuwe meerjarenbegroting is hier rekening mee gehouden door geen investeringsruimte 

meer beschikbaar te stellen en vanaf 2020 met een positieve begroting te werken. 

 

Hieronder worden de belangrijkste risico’s en onzekerheden genoemd en wordt toegelicht 

welke maatregelen genomen zijn of worden om deze risico’s in balans te houden. 

 

1. Strategie 

Risico’s en onzekerheden, die een belemmering vormen om de plannen te realiseren: 

- Het ontbreken van een beleidsrijke begroting. Onderwijs Primair heeft roerige jaren achter de 

rug met veel wisselingen van (a.i.) bestuurders. Dit heeft geleid tot een stagnatie van de 

ontwikkeling van de organisatie. Per 1 januari 2019 is er weer sprake van een vaste bestuurder 

en is er vertrouwen dat er minder ad hoc en meer plangedreven gewerkt gaat worden op 

zowel stichtings- als schoolniveau. 

- Negatieve publiciteit en de gevolgen daarvan voor de populariteit van de scholen en 

marktaandeel. 

 

2. Operationele activiteiten 

Risico’s en onzekerheden ten aanzien van de processen binnen de organisatie: 

- Onderwijs Primair heeft gekozen voor integrale verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. 

Dit vraagt een bepaalde taakvolwassenheid van de schooldirecteuren, die actueel niet altijd 

op hetzelfde niveau ligt. Er is wel een voorzichtige verandering ingezet door te kijken welke 

taken efficiënter centraal uitgevoerd kunnen worden. Met name ten aanzien van de inkoop zal 

(gedeeltelijke) centrale inkoop de aandacht krijgen. 

- In 2018 is voor de 3e keer de overstap gemaakt naar een nieuw salarisadministratiekantoor. 

Inmiddels wordt per 1 januari 2019 opnieuw gewerkt met een ander administratiekantoor. Dit 

heeft voor veel discontinuïteit gezorgd in de ontwikkeling van het administratiesysteem en de 

bijbehorende processen. De personeelsprocessen zijn hierdoor foutgevoelig gebleken en dat 

heeft ook impact op de kwaliteit van de financiële rapportages. In 2019 is met het nieuwe 

kantoor een goede start gemaakt met het doorlichten van het systeem en het doen van de 

nodige aanpassingen om de processen weer goed en betrouwbaar te laten verlopen. 

- De leeftijdsopbouw binnen de organisatie in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt 

veroorzaakt een risico ten aanzien van de personele bezetting. De komende jaren zal de 

natuurlijke uitstroom fors zijn. Er zijn diverse plannen om dit aan te pakken, maar een landelijk 

personeelstekort wordt niet zomaar opgelost. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVgPKBs_7fAhVIalAKHcfTD1UQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/onderwijsprimai&psig=AOvVaw1D_cfWKPTE2dlGjjybPo7R&ust=1548143387440048


 
 

Bestuursverslag 2018  Onderwijs Primair                                                         pag. 39 

- Passend onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de organisatie, maar de processen zijn 

nog niet altijd voldoende helder. Het risico hiervan is dat de middelen niet op de juiste 

plekken ingezet worden. Eind 2018 is er een start gemaakt om dit verder uit te werken. 

 

3. Financiële positie 

Risico’s en onzekerheden ten aanzien van de financiële positie: 

- De daling van het aantal leerlingen binnen de stichting is een risico, maar hiermee wordt in de 

meerjarenbegroting zorgvuldig rekening gehouden. Elk jaar wordt door de schooldirecteuren 

een leerlingenprognose opgesteld, die de basis vormt voor de nieuwe meerjarenbegroting.  

- Er bestaan risico’s voortvloeiend uit toekomstige personele rechten, zoals jubileumgratificaties. 

Dit risico is beheersbaar gemaakt door het vormen van een specifieke personele voorziening 

op de balans.  

- Mogelijke arbeidsconflicten zijn lastig te voorzien en te begroten.  

- De onzekerheid rondom de Rijksbekostiging. Vaak wordt pas in laat stadium duidelijk hoe de 

Rijksbekostiging eruit zal zien. Door middel van prognoses wordt gedurende een jaar 

bijgestuurd. 

- Met ingang van 2019 is Onderwijs Primair eigen risicodrager voor het Vervangingsfonds 

geworden. Het risico van vervanging bij ziekte en schorsing is hierdoor volledig bij de stichting 

komen te liggen. In de begroting van 2019 is de premie, die niet meer aan het VF betaald 

hoeft te worden, beschikbaar gesteld voor de bekostiging van de vervangingen. 

- Diverse scholen maken onderdeel uit van een multifunctionele accommodatie. Voor het inzicht 

in de kosten van groot onderhoud en overige gemeenschappelijke uitgaven, is Onderwijs 

Primair afhankelijk van de informatievoorziening vanuit deze MFA’s.  

- Eind 2018 is binnen de gemeente Krimpenerwaard overeenstemming bereikt ten aanzien van 

het integraal huisvestingsplan. Een gevolg hiervan is dat bij nieuwbouw van scholen de 

stichting een financiële bijdrage moet leveren. In de meerjarenonderhoudsplannen wordt hier 

al enigszins rekening mee gehouden, maar de financiële consequenties zijn nog onzeker. 

 

4. Financiële verslaggeving 

Risico’s en onzekerheden, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en externe 

financiële verslaggeving: 

- Een belangrijk onderdeel bij de financiële verslaggeving in een lopend jaar vormt de prognose 

per eind van dat jaar. Om betrouwbare prognoses te kunnen maken, is voldoende input vanuit 

de verschillende onderdelen van de organisatie van belang (besluitvorming college van 

bestuur, keuzes schooldirecteuren). Door middel van trimestergesprekken met de directeuren 

en wekelijks overleg tussen bestuurder en beleidsmedewerker Financiën wordt dit zoveel 

mogelijk ondervangen. 

- Managementrapportages zijn nu teveel financieel gericht. Een bredere rapportage waarbij de 

verschillende vakgebieden met dezelfde regelmaat rapporteren, zorgt voor een beter 

geïnformeerde organisatie. 

- Tijdigheid van de informatievoorziening. Het opstellen van financiële rapportages is redelijk 

arbeidsintensief en vergt daardoor soms meer tijd dan beschikbaar is. Bekeken zal worden of 

een deel van de werkzaamheden verder geautomatiseerd kan worden. 

 

5. Wet- en regelgeving 

Risico’s en onzekerheden als gevolg van wetten en regels, die een directe invloed hebben op de 

organisatie: 

- Mogelijkheden van samenwerking en dan met name de mogelijkheid om personeel uit te 

wisselen. Verschillen in salarisniveau en cao spelen hier een rol. 

- De gewichtenregeling is herzien en heeft tot gevolg dat de baten anders verdeeld worden 

over de scholen. Naar verwachting zullen de baten op stichtingsniveau lager worden. Er is wel 
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sprake van een overgangsregeling. In de begroting is rekening gehouden met deze 

wijzigingen. 

- Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de bekostiging. Het is nog de vraag wat de 

impact hiervan zal zijn op de baten voor de stichting. In de huidige meerjarenbegroting kon 

hier nog geen rekening mee gehouden worden. 

 

5.5  Treasuryverslag 

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. 

 

Op basis van de in 2016 aangepaste regeling is er 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. Onderwijs Primair heeft een langlopende lening bij de 

gemeente Krimpenerwaard, zoals hieronder verder wordt toegelicht. De afgelopen 2 jaar heeft 

de stichting hierover een melding gekregen vanuit DUO, omdat dit niet conform de regeling 

was. De regeling is nu weer zo aangepast dat deze vorm van lenen wel binnen de regeling valt. 

 

In de toelichting op de balans is al aangegeven dat de liquide middelen in 2018 met ruim €1 

miljoen zijn gedaald als gevolg van het negatieve resultaat. Ook voor 2019 wordt nog 

uitgegaan van een negatieve kasstroom, maar vanaf 2020 moet er weer sprake zijn van een 

positieve kasstroom. Ten aanzien van 2019 zal nog wel kritisch naar de in de begroting 

opgenomen investeringen worden gekeken. Mogelijk kan de kasstroom nog bijgesteld 

worden. 

 

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 2017 bedroegen de baten nog ruim €7.000. In 2018 is er 

slechts €1.650 ontvangen. In de begroting is geen rekening meer gehouden met eventuele 

rentebaten. De financiële lasten bedragen bijna €14.000 en bestaan grotendeels uit de 

rentekosten van de langlopende lening bij de gemeente Krimpenerwaard (€9.200). De rest van 

de kosten betreffen bankkosten en kosten voor het gebruik van Simpled cards. 
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5.6 Code Goed Bestuur 

Stichting Onderwijs Primair conformeert zich aan de Code Goed Bestuur zoals deze is 

opgesteld door de PO-raad. Onderwijs Primair heeft de code van de PO-raad als volgt 

geconcretiseerd naar de eigen organisatie: 

 

- Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt in vijf kernwaarden; voor de 

omschrijving hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van dit jaarverslag. Vanuit de 

kernwaarden is het toezichtskader van de Raad van Toezicht benoemd; hiervoor wordt 

verwezen naar hoofdstuk 6. 

- De organisatie is ingericht volgens het Raad van Toezicht model; voor de omschrijving van de 

organisatie wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van dit jaarverslag.  

- De profielen van de Raad van Toezicht zijn opgesteld op basis van gevraagde competenties op 

het gebied van onderwijs, HR, huisvesting, financiën, ICT en PR. Er is een rooster van aftreden. 

De Raad van Toezicht zorgt minimaal eenmaal per jaar voor scholing en evalueert jaarlijks het 

eigen functioneren. 

- De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI. 

- In het strategisch beleidsplan van de stichting en de schoolplannen wordt uitgebreid ingegaan 

op het belang van de professionals. 

- Middels de prestatie-indicatoren die worden omschreven in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag 

vindt monitoring door het bevoegd gezag plaats. Tevens wordt dit instrument gebruik voor 

verantwoording aan de Raad van Toezicht. Daarnaast is binnen de organisatie een aantal 

structurele overlegmomenten op jaarbasis geformuleerd waarin verantwoording plaats moet 

vinden: 

o Raad van Toezicht vergadering vindt zesmaal per jaar plaats. De Raad van Toezicht 

laat zich informeren door het college van bestuur en het college van bestuur legt 

verantwoording af ten aanzien van de prestatie-indicatoren, de kernwaarden, het 

gevoerde beleid. 

o Halfjaar besprekingen tussen het college van bestuur en schooldirecteur. De directeur 

van een school legt verantwoording af ten aanzien van onderwijs, personeel en 

financiën; het college van bestuur laat zich informeren ten aanzien van deze punten 

o GMR vergadering vindt eens per 6 weken plaats. Het college van bestuur informeert 

de GMR, legt verantwoording af en bespreekt de zaken waarin de GMR advies- of 

instemmingsrecht heeft 

o MR vergaderingen vinden periodiek op de scholen plaats. De schooldirecteur 

informeert de MR, legt verantwoording af en bespreekt zaken waarin de MR advies- of 

instemmingsrecht heeft. 

o MTO is het maandelijkse overleg tussen directeuren en college van bestuur. Hierin 

worden beleidsvoornemens besproken, informatie gedeeld. 

o Jaarlijks heeft het college van bestuur een zogeheten rond de tafel gesprek met 

leerkrachten, leerlingen en met de oudergeleding van de MR van elke school. Doel is 

een brede scope van een school als aanvulling op de hierboven genoemde prestatie-

indicatoren en formele gesprekken met de schooldirecteuren 

o Tweemaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de GMR inzake het gevoerde 

en te voeren beleid. 

- Stichting Onderwijs Primair heeft in statuten, reglementen en functieomschrijving taken en 

bevoegdheden van het bestuur en de Raad van Toezicht vastgelegd. In de statuten en 

reglementen en in de profielschetsen van de Raad van Toezicht is de onafhankelijkheid 

geborgd. 

- Het strategisch beleidsplan van de stichting wordt in een breed perspectief met stakeholders 

besproken: 
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o Strategische sessies met leerkrachten en ouders; met GMR en met MT als input voor 

de visie van de stichting en de prioriteiten in het plan. Vanuit de kaders die de 

kernwaarden geven. 

o besproken met en ingestemd door MTO en GMR.  

o Het strategische beleidsplan wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd 

door de Raad van Toezicht 

Het strategische plan is een dynamisch document dat jaarlijks zal worden geëvalueerd op basis 

van het jaarplan en de ontwikkelingen. Evaluatie vindt plaats in het MTO, de GMR en de Raad 

van Toezicht. 

- Door zich niet alleen te richten op de prestatie-indicatoren maar daarnaast in gesprek te gaan 

met directeuren, leerkrachten en ouders richt het bestuur zich op een zo breed mogelijke basis 

voor de schoolontwikkeling. Daarnaast wil het bestuur de uitwisseling tussen de scholen 

bevorderen en heeft daarvoor kennisnetwerken opgericht binnen de organisatie. Zoals het 

netwerk ICT-coördinatoren; netwerk coördinerend leraren; kennisnetwerk middag. 

- De stichting hanteert een klokkenluidersreglement dat het mogelijk maakt om melding te 

maken van vermoede onregelmatigheden waarbij de rechtspositie beschermd wordt. 

 

5.7 Conclusie 

2018 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest voor Stichting Onderwijs Primair. De 

keuzes, die zijn gemaakt, hebben een fors negatief effect gehad op de financiële positie van de 

organisatie. Dit betekent dat de ruimte, die de afgelopen jaren beschikbaar is geweest voor 

extra inzet van middelen, volledig gebruikt is. Het verlagen van de financiële buffer is al 

meerdere jaren geleden ingezet, maar in de begroting van vorig jaar was nog rekening 

gehouden met een meer gelijkmatige terugloop van de buffer. Het is nu dan ook een feit dat 

er de komende jaren weer een juiste balans moet komen tussen de baten en de lasten in een 

kalenderjaar. In de meerjarenbegroting is hier al een goede eerste aanzet voor gegeven en dit 

zal actueel scherp gevolgd worden.  
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Hoofdstuk 6 RAAD VAN TOEZICHT 
 

6.1 De maatschappelijke taak van de scholen 

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.  

 

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. 

 

6.2 Intern toezicht 

Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht. Dit is een onafhankelijk orgaan dat zich primair 

richt op het belang van de stichting. De kerntaak van de Raad van Toezicht is er zorg voor dragen dat 

de organisatie wordt ingericht op basis van efficiëntie en effectiviteit ten aanzien van het realiseren van 

de opdracht van de scholen. De opdracht voor elke school is hetzelfde: ‘Ervoor zorgen dat ieder kind 

het best mogelijke onderwijs krijgt’. Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende rol staan 3 

aandachtsgebieden voortdurend centraal: onderwijskwaliteit, organisatieontwikkeling, huisvesting en 

HRM/financiën.  

 

Alle onderdelen zijn in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en in de overleggen met de 

bestuurder het afgelopen jaar ruim aan bod gekomen o.a. tijdens de 2-daagse voor directeuren in 

Egmond aan Zee, het jaarplan 2018, de meerjarenbegroting en het jaarverslag 2017. 

 

Voorbereidend op de Raad van Toezicht overleggen zijn in 2018 vier verschillende audit commissie 

vergaderingen geweest o.a. overleg met de accountant, overleg over de exploitatie en prognose 2018.  

 

6.3 Samenstelling  

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2018 gelijk aan die van oktober 2017 na bevestiging 

van de benoemingen door de gemeenteraden. In de loop van 2018 is interim-bestuurder dhr. N. de 

Vrede minder gaan werken, aanvankelijk met ondersteuning van een bestuurssecretaris (dhr. A. 

Lammers). Na het definitieve vertrek van dhr. de Vrede eind mei, heeft A. Lammers, gelet op de reeds 

lopende wervingsronde voor een vaste bestuurder de rol als interim-bestuurder overgenomen. In 2018 

heeft de Raad van Toezicht dhr. B. Moesbergen benoemd als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.  

In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de spelregels opgenomen ten aanzien van de 

(her)benoemingstermijnen en is aan de hand van dit reglement een rooster van aftreden opgesteld.  

 

6.4 Honorering  

Bij de vaststelling van de honorering voor de leden van de Raad van Toezicht heeft de raad zich laten 

leiden door de in 2017 vastgestelde Code Goed Bestuur van de PO-raad en de in 2017 vastgestelde 

Handreiking honorering van het VTOI. Beide documenten dienen als leidraad voor goed bestuur en 

goed toezicht in het primair onderwijs. De Raad van Toezicht heeft aansluitend vastgesteld dat deze 

code en handreiking ook leidend zijn voor goed bestuur en goed toezicht bij Onderwijs Primair. De 

maximale honorering bedraagt voor de voorzitter €19.350 .- en de overige leden €12.900.- per jaar. 

Toegepast is op basis van het uren criterium 73% van bovengenoemde maximale bedragen. 

Met ingang van 01-10-2017 is de volgende bruto-honorering van toepassing op jaarbasis:  
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- Voorzitter  €14.077,- 

- Overige leden  €  9.348,- 

 

6.5 Toezichtkader  

De Raad van Toezicht heeft in mei 2018 een training toezichthouden gevolgd. Er is een (voorlopig) 

toezichtkader opgesteld met uitspraken over aandachtspunten bij het toezichthouden en 

toetsingscriteria voor de kwaliteit van het bestuur.  Bij de vaststelling van het toezichtkader heeft de 

Raad van Toezicht zich laten adviseren door VOS/ABB. 

 

Belangrijke elementen uit het kader zijn: 

- de inhoudelijke beoordeling van het strategische beleid van de bestuurder; 

- de inhoudelijke beoordeling van de bestuurlijke rapportages over de stand van zaken; 

- het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid; 

- het regelen en evalueren van de eigen werkzaamheden;  

- het afleggen van externe verantwoording naar wethouders en inspectie. 

 

6.6 Professionalisering  

Van het toezichthoudend orgaan mag worden verwacht dat het op de hoogte is van relevante wet- en 

regelgeving en recente ontwikkelingen op het terrein van goed bestuur, onderwijs, huisvesting, 

financiën en personeel. Om die reden heeft de Raad van Toezicht een eigen professionaliseringstraject 

uitgevoerd en hebben zij zich laten adviseren inzake komende nieuwbouwprojecten en juridische 

zaken. Tevens is kennis verkregen via de kennisgroep financiën van de PO-raad over het toekomstige 

financieringsstelsel van het primair onderwijs. 

 

6.7 Werkwijze 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar. In 2018 waren dat er 9. Belangrijke 

agendapunten waren de onderwijskwaliteitsmeting, de planning en control cyclus, de 

meerjarenbegroting, de kwaliteit van de informatievoorziening van het bestuurskantoor, de 

bestuurlijke continuïteit en werving/selectie en trajecten op het gebied van HRM. De nadruk heeft 

gelegen op financiën dat nog niet geheel onder controle is voor wat betreft “forward financial 

planning”. Er zijn diverse bijeenkomsten, zowel formeel als informeel, geweest met directeuren, MR-en 

en GMR.  

De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie georganiseerd en vastgesteld dat gehandeld is conform 

naleving van wettelijke voorschriften. Als leidraad voor de evaluatie diende o.m. de code Goed Bestuur 

van de PO-raad.  

 

Begin juli 2018 heeft accountant Van Ree, in opdracht van de Raad van Toezicht, een extra financiële 

interim-controle uitgevoerd. In 2019 neemt de Raad van Toezicht een besluit over de benoeming van 

een externe accountant. Daarnaast is in november door een extern bureau de administratieve 

organisatie getoetst. 

 

In zijn rol van werkgever heeft de Raad van Toezicht tweemaal voorzien in de benoeming van een 

interim-bestuurder. In november heeft de Raad van Toezicht, na een benoemingsprocedure onder 

leiding van Erik Versteege Search, mevrouw L. Augustijn benoemd als bestuurder van de Stichting. De 

benoeming volgde op het positief advies van zowel de benoemingsadviescommissie (BAC) als de 

GMR.  De benoeming van een nieuwe bestuurder heeft langer geduurd dan verwacht; in juni kon de 

eerste wervingsronde niet succesvol worden afgerond aangezien de beoogde kandidaat afzag van 

benoeming.  

 

De Raad van Toezicht heeft in de loop van het jaar verschillende functioneringsgesprekken gevoerd 

met de interim-bestuurder.  
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De Raad van Toezicht heef daarnaast gesprekken gevoerd met de GMR en (vertegenwoordigers) van 

de directies van de scholen en met medewerkers van het stafbureau en heeft een deel van de 

tweedaagse retraite van bestuurder en directies van de scholen bijgewoond. Voorst zijn in 2018 

kennismakingsgesprekken met wethouders onderwijs in Krimpenerwaard en Montfoort gevoerd. 

 

De Raad van Toezicht heeft tevens een verkenning geïnitieerd om een mogelijkheden van 

samenwerking met het voortgezet onderwijs in het werkgebied van de stichting te onderzoeken. 

 

6.8 Tenslotte  

Terugblikkend stellen we vast dat de stichting wederom een bewogen jaar achter de rug heeft. Na het 

plotselinge vertrek van de bestuurder in 2017 heeft er in 2018 ook een bestuurswisseling plaats 

gevonden (mei en eind december 2018) en vertrok tussentijds een interim-bestuurder. Dit heeft een 

flinke impact gehad op de organisatie. De Raad van Toezicht is alle direct betrokkenen zeer erkentelijk 

voor de ervaren steun en toewijding. De Raad van Toezicht dankt de medewerkers voor de extra inzet 

die in het jaar 2018 is gepleegd. Samen hebben we vormgegeven aan onze kerntaak: goed onderwijs 

voor onze kinderen. 

 

Aftreden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft unaniem besloten collectief af te treden. De aanleiding hiervoor is de 

opstelling van de drie in het werkgebied van Stichting Onderwijs Primair betrokken gemeenten. De 

gemeenten willen alleen overgaan tot herbenoeming van een van de leden van de RvT bij een positief 

advies van zowel de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad én van het Directeurenberaad. 

Beide gremia hebben aangegeven, na een gesprek met de RvT, alleen met twee van de vijf leden van 

de RvT door te willen gaan. Daarmee constateert de RvT dat er onvoldoende vertrouwen is in de Raad 

als geheel. De RvT heeft daarop op 15 maart 2019 kenbaar gemaakt te willen aftreden. Teneinde de 

gemeenten voldoende in de gelegenheid te stellen om nieuwe toezichthouders aan te stellen is de 

Raad na een overbruggingsperiode op 20 mei 2019 na afloop van haar laatste formele vergadering 

afgetreden.  
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H7 Namen en adressen 
 

7.1 Raad van Toezicht 

 

 Functie Portefeuille Periode 

Dhr. S. Slagter Voorzitter Onderwijs 2018 

Dhr. B. Moesbergen Vice-voorzitter Huisvesting-financiën 2018 

Mevr. M. Verhaeren-Sterrenberg Lid HRM - juridisch 2018 

Dhr. R. Rutte Lid Financiën 2018 

Dhr. H. den Boer Lid Communicatie - PR 2018 

 

7.2   Functies Raad van Toezicht jaar 2018 

Leden van de raad van toezicht vervullen per 31 december 2018 de volgende functies en 

nevenfuncties. 

 

Dhr. S. Slagter 

  

 Directeur Instituut voor Toegepaste Filosofie  

 Docent filosofie aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie 
 

 Voorzitter Raad van Toezicht Kinderopvang Humanitas  

 Voorzitter Stichting Bevordering Praktische Filosofie 
 

Dhr. B. Moesbergen 

 Directeur van & Straks BV (projectontwikkeling en vastgoed) 

 Gemachtigde namens het College Sanering Zorginstellingen 

 Bestuurslid van het GSVB (Genootschap voor Strategie en Visie in de Bouw tot 1 -12-

2018) 

 Lid van de Raad van Toezicht van Heuvelrug Wonen 

 Lid van de Raad van Toezicht van Dudok Wonen (vanaf 1-12-2018) 

 

Mevr. M. Verhaeren – Sterrenberg 

 Eigenaar Recht Wel Juristen & Mediators 

 Docent Recht Avans Academie Associate degrees 

 Voorzitter examencommissie Avans Academie Associate degrees 

 Voorzitter Raad van Toezicht SKPOEL 

 

Dhr. R. Rutte 

 Business Controller Albeda College 

 Penningmeester Rotary Rhoon Barendrecht 

 

Dhr. H. den Boer 

 Interim senior communicatieadviseur / strateeg / woordvoerder campusontwikkeling 

Universiteit van Amsterdam 

 Interim communicatiemanager, faculteit archeologie, Universiteit Leiden 

 Den Boer Communicatie 

 Lid RvT bij Stichting Wasko, kinderopvangorganisatie  
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7.3 Directeurenberaad (MTO) 

 

 Functie Periode 

Mevr. N. Breedveld Directeur 

Meerschools directeur 

tot 31-07-2018 

vanaf 01-08-2018 

Mevr. B. van Toledo Directeur 

 

tot 31-07-2018 

Mevr. L. Mersel Directeur 

 

2018 

Mevr. I. Krikke Directeur 

 

2018 

Dhr. A. Romeijn Directeur 

 

2018 

Dhr. L. Bakker Directeur 

 

2018 

Mevr. G. Olivier Directeur 

Meerschools directeur 

tot 17-06-2018 

vanaf 18-06-2018 

Dhr. R. Gebraad Meerschools directeur 

Directeur 

tot 31-07-2018 

vanaf 01-08-2018 

Mevr. T. Verbeek Directeur 

 

tot 31-07-2018 

Mevr. I. Verweij Directeur 

 

2018 

Mevr. M. Burema Directeur 

 

2018 

Dhr. G. de Koster Directeur 

 

2018 

Mevr. Blommenstijn Meerschools directeur 

Bovenschoolse taken 

2018 

2018 

Dhr. de Jong Meerschools directeur 

 

tot 17-06-2018 

Dhr. Hennevelt Directeur 

 

2018 

Dhr. van Schanke Directeur a.i. 

 

tot 31-07-2018 

Dhr. R. Levy Directeur a.i. 

 

2018 

Dhr. J. van Beek Directeur a.i. 

 

vanaf 25-06-2018 
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7.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

 

 Functie Periode 

Dhr. Spel voorzitter tot 31-07-2018 

Mevr. I. de Ridder voorzitter vanaf 01-08-2018 

Mevr. A. Westgeest voorzitter tot 31-07-2018 

vacature secretariaat Vanaf 01-08-2018 

Dhr. W. Vellema penningmeester 2018 

 

 

7.5 Samenwerkingsverbanden 

 

 Functie Periode 

Dhr. D. Rasenberg Directeur-bestuurder 

MIDDEN-HOLLAND 

Bachstraat 3 

2807 HZ  Gouda 

 

2018 

 

Dhr. J. Puttenstein Algemeen directeur 

PASSENDERWIJS 

Postbus 2127 

3440 DC  Woerden 

 

2018 

 

7.6 Vertrouwenspersonen 

 

Sinds het 3e kwartaal van 2017 tot is een ZZP-er gecontracteerd voor ouders, medewerkers, leerlingen, 

bestuurder en toezichthouders.  

 

  Periode 

Mevr. P. v.d. Cammen 06-48484521 

 

tot 31-12-2018 

 

 

7.7 Schoollocaties 

 

School Adres Postcode Plaats 

O.B.S De Sterrenboom Bilwijkerweg 6B 2821 SB Stolwijk 

O.B.S. Flora Baken 19 2931 RP Krimpen aan de Lek 

O.B.S. Prinses Irene Klaverstraat 1 2931 TL Krimpen aan de Lek 

O.B.S. De Schakel Kerkweg 82 2935 AK Ouderkerk aan den IJssel 

O.B.S. De Kromme Draai Den Hoeff 49 2865 XR Ammerstol 

O.B.S. Koningin 

Emmaschool - centrum 

Jan Kortlandstraat 2 2871 NS Schoonhoven 

O.B.S. Koningin 

Emmaschool - oost 

Merellaan 7 2871 NS Schoonhoven 

O.B.S. De Vlieger Voltastraat 2 2871 ZN Schoonhoven 

O.B.S. Vlisterstroom Grote Haven 2C 2851 BM Haastrecht 

O.B.S. De Kranepoort J. Huurmanlaan 8 2831 XK Gouderak 

O.B.S De Polsstok Prins Bernhardstraat 40 2825 BE Berkenwoude 

O.B.S. Koningin 

Wilhelmina 

Koninginneweg 7 2941 XH Lekkerkerk 
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O.B.S. Het Schateiland Jan Ligthartstraat 96 2941 SE Lekkerkerk 

O.B.S. Prins Bernhard Schuwacht 216 2941 EK Lekkerkerk 

O.B.S. Prins Claus Laan van Rapijnen 26 3461 GH Linschoten 

O.B.S. Oudewater -

Schakels 

Kluwen 3 3421 KW Oudewater 

O.B.S. Oudewater -

Goejanverwelle 

Kolonel Stamfordstraat 2 3467 PT Hekendorp 
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