1

bestuursverslag 2017

Inhoud
1

INLEIDING ........................................................................................................................................ 4

2

ORGANISATIE................................................................................................................................... 5

3

4

5

6

2.1

organisatiestructuur SPCO Groene Hart ................................................................................. 5

2.2

nieuwe ontwikkelingen ........................................................................................................... 6

2.3

organogram ............................................................................................................................. 6

2.4

missie en visie .......................................................................................................................... 7

2.5

samenwerken .......................................................................................................................... 8

2.6

beleidsontwikkeling................................................................................................................. 9

2.7

doelen SMP 2016-2020 en ‘roadmap’ ................................................................................... 10

ONDERWIJS ................................................................................................................................... 12
3.1

onderwijsopbrengsten .......................................................................................................... 12

3.2

veiligheid ............................................................................................................................... 13

3.3

samenwerkingsverbanden/passend onderwijs..................................................................... 14

KWALITEITSZORG .......................................................................................................................... 15
4.1

schoolbezoeken ..................................................................................................................... 16

4.2

visitatie PO-raad .................................................................................................................... 16

4.3

afhandeling klachten ............................................................................................................. 17

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT ............................................................................................. 19
5.1

Formele activiteiten raad van toezicht conform statuten ..................................................... 19

5.2

Werkzaamheden raad van toezicht ...................................................................................... 19

HUISVESTING ................................................................................................................................. 21
6.1

toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen .................................................................... 21

7

INTERVENTIES n.a.v. MANAGEMENTLETTER................................................................................. 23

8

PERSONEELSBELEID ....................................................................................................................... 24

9

8.1

personele kwantiteiten ......................................................................................................... 24

8.2

formatie en personeelsverloop ............................................................................................. 26

8.3

professionalisering en ontwikkeling ...................................................................................... 28

8.4

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid .............................................................................. 29

8.5

arbeidsomstandigheden........................................................................................................ 31

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF .......................................................................................................... 32
9.1

meerjarenperspectief personeel ........................................................................................... 32

9.2

financiële meerjarenbegroting .............................................................................................. 33
2

bestuursverslag 2017

9.3

risicomanagement ................................................................................................................. 37

10

JAARREKENING .......................................................................................................................... 38

11

TOELICHTING OP HET RESULTAAT 2017.................................................................................... 40

11.1

resultaat 2017 ....................................................................................................................... 40

11.2

resultaat 2017 vs. resultaat 2016 .......................................................................................... 41

11.3

financiële positie 2017 vs. 2016 ............................................................................................ 41

12

TREASURYVERSLAG ................................................................................................................... 43

12.1

AO/IC treasury ....................................................................................................................... 43

12.2

liquiditeitsprognose............................................................................................................... 44

13

BEGROTING 2018 ...................................................................................................................... 45

13.1

uitgangspunten begroting 2018 ........................................................................................ 45

13.2

aandachtspunten begroting 2018 ..................................................................................... 45

14

JAARVERSLAG GMR ................................................................................................................... 49

Bijlage 1

adresgegevens scholen..................................................................................................... 51

Bijlage 2

Raad van toezicht ............................................................................................................. 52

B2.1

bijeenkomsten raad van toezicht .......................................................................................... 52

B2.2

samenstelling rvt en portefeuilles ......................................................................................... 52

Bijlage 3

voortgang roadmap 2017 .................................................................................................. 54

Bijlage 4

risicomanagement ............................................................................................................. 55

3

bestuursverslag 2017

1

INLEIDING

Elk jaar presenteren wij aan belanghebbenden en belangstellenden het bestuursverslag. Hiermee
verantwoorden wij ons graag verticaal en horizontaal over ons beleid, de uitvoering en de behaalde
resultaten.

We leggen verticaal verantwoording af aan de overheid over de kwaliteit van het onderwijs en de
besteding van de middelen. Daarnaast leggen we horizontaal, of maatschappelijk verantwoord,
verantwoording af aan belanghebbenden en belangstellenden over het reilen en zeilen van onze
stichting en haar dertien scholen1.
Tevens blikken we vooruit naar de voorgenomen doelen in het nieuwe jaar.

Dit bestuursverslag is ook te vinden op onze website www.spco.nl.

College van bestuur SPCO Groene Hart,

Harry de Vink

1

In bijlage 1 zijn de adresgegevens van de scholen opgenomen
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2

ORGANISATIE

2.1

organisatiestructuur SPCO Groene Hart

Stichting Protestants-Christelijke Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO) heeft dertien basisscholen in
vijf gemeenten met 2.540 leerlingen op 1 oktober 2017 (in 2016: 2.566 leerlingen). In Woerden heeft
de stichting 7 scholen, in Harmelen, Nieuwerbrug, Lopik, Montfoort, Linschoten en Woerdense
Verlaat één school.

De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ vraagt om scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Bij
SPCO is dit vormgegeven in een model met een college van bestuur (cvb) en een raad van toezicht
(rvt). Het cvb van SPCO is het bevoegd gezag van de scholen. Het bevoegd gezag bestuurt de scholen
van de stichting. De rvt bestaat uit zeven personen en houdt toezicht, controleert, klankbordt en
vervult het werkgeverschap voor het cvb. SPCO hanteert als uitgangspunt het model ‘code goed
bestuur’ van de PO-raad. Bijlage 2 bevat een overzicht van namen en portefeuilles van de rvt-leden.
SPCO kent belangrijke ‘dialoogpartners’. Op het niveau van het cvb is dat de Stichtingsraad. Op het
niveau van de school is de Schoolraad een belangrijke dialoogpartner. Deze partners praten mee
over zaken betreffende onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing.
Het cvb wordt ondersteund door stafmedewerkers. Samen met een directiesecretaresse, een HRfunctionaris, een financieel medewerker en een opleidingscoördinator zorgt het cvb dat de
organisatie op koers blijft, opdat scholen kunnen blijven beschikken over voldoende mensen en
middelen om het onderwijs zo verantwoord mogelijk in te richten. Personeels-, huisvestings- en
financieel beleid zijn een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leraren wordt elke
school begeleid. Alle activiteiten die vanuit het bestuursbureau plaatsvinden, hebben uiteindelijk als
doel de scholen te ondersteunen bij hun taak kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.
Per school is een directie aangesteld die verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. Iedere
school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en, waar mogelijk, een Schoolraad (SR) en een
ouderraad (OR).
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over verschillende voorgenomen besluiten. Voor school
overstijgende zaken heeft het cvb overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR). De leden van deze raden worden via verkiezingen aangesteld.
De OR organiseert, in nauwe samenwerking met de medewerkers van de scholen, verschillende
activiteiten voor leerlingen in de school. Bovendien beheren ze de door de ouders bijeengebrachte
gelden in het zogenaamde schoolfonds. Vanuit het schoolfonds kunnen extra’s voor de school
worden betaald die niet binnen de reguliere bekostiging vallen. Over de hoogte van de ouderbijdrage
zijn SPCO-breed afspraken gemaakt. De ouderbijdrage is vrijwillig.

5

bestuursverslag 2017

2.2

nieuwe ontwikkelingen

De scholen werken volop aan de doelen zoals die beschreven staan in het strategisch meerjarenplan
(SMP). Daarnaast hebben de volgende ontwikkelingen impact op de scholen en/of de stichting:





2.3

in augustus 2018 zijn de lestijden van de scholen conform het vijf gelijke dagen-model;
in augustus 2018 hebben minimaal alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een eigen chromebook
als ondersteuning van hun leerproces;
in 2017 heeft de stichting meegedaan aan een bestuurlijke visitatie van de PO-raad;
in 2017 is het overleg van het college van bestuur met de directeuren anders georganiseerd,
waardoor de onderlinge betrokkenheid is vergroot en meer gebruik wordt gemaakt van de
aanwezige verschillende kwaliteitten.

organogram

Het organogram van de organisatie is niet gewijzigd en ziet er als volgt uit:
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2.4

missie en visie

In 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan op stichtingsniveau gerealiseerd getiteld ‘Op expeditie
naar waarde(n)’. In dit SMP hebben we een route uitgestippeld voor de periode 2016-2020. In ons
onderwijskundig handelen willen we niet uitsluitend naar opbrengsten kijken. We handelen vanuit
ons hart, vanuit waarden die voor ons belangrijk zijn. Deze waarden geven weer wat ons als SPCOscholen bindt. Door een juiste balans in de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’ aan te brengen,
leveren we een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en een goede opvoeding. Daarmee helpen
we kinderen zich voor te bereiden op een toekomst als een actief burger in de samenleving.

Grondslag
Uitgangspunt voor al ons handelen is de Bijbel. Het evangelie van Jezus Christus vormt de kern, die
we vertalen naar zingeving en leerdoelen. De ons hierin gegeven boodschap van ‘geloof, hoop en
liefde’ wordt dynamisch opgepakt. Dat betekent, dat we ons steeds weer de vraag stellen hoe we ons
geloof in Jezus Christus op eigentijdse wijze kunnen vormgeven. De grondslag van de stichting is
formeel verwoord in de statuten.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel protestants-christelijke scholen op te richten en in stand te houden.
Naast onderwijs, in wat wettelijk voorgeschreven is, worden kinderen, in goede afstemming met
ouders of verzorgers die we zien als educatieve partners, opgevoed vanuit een christelijke traditie
rekening houdend met belangrijke waarden binnen SPCO als geloof, hoop, liefde en vertrouwen.

Visie
Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met vorming. Naast aandacht voor het realiseren van
ambitieuze leeropbrengsten, geven we onze leerlingen een moreel kompas mee. Daarmee bedoelen
we een geheel van kennis, kunde en waarden waarmee we hen zo goed mogelijk voorbereiden op
het leven. Het gaat daarbij om de motivatie, het talent en de ambitie van de leerling.
Ons onderwijs daagt leerlingen uit en stimuleert hen om zelf medeverantwoordelijk te zijn voor het
leerproces. Dit doen we door hen te leren verantwoordelijkheid te nemen, actief te leren en samen
te werken. We willen ruimte geven aan kinderen en medewerkers om talenten te ontwikkelen. Via
deze wijze van werken willen we van betekenis zijn voor onszelf en voor anderen. We willen kinderen
laten zien wat het betekent om christen te zijn. We zijn op aarde om in dienst van God te leven en
vanuit dat besef zorg te dragen voor elkaar en de schepping.
Tegen deze achtergrond vinden we een nauwe samenwerking met ouders en stakeholders
(belanghebbenden) belangrijk. SPCO ziet ouders als educatieve partners met wie zij een nietvrijblijvende samenwerking aangaan in het belang van kinderen. Dat vraagt afstemming van
wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders. Ook met belanghebbenden wordt afgestemd en
samengewerkt om kansen te benutten voor meer mogelijkheden in de ontwikkeling van kinderen.

7

bestuursverslag 2017

We zijn ervan overtuigd dat we hoge kwaliteitseisen stellen aan onze professionaliteit. We willen een
lerende organisatie zijn, waarin alle medewerkers, leidinggevenden en leraren, op basis van reflectie
continu werken aan eigen ontwikkeling en daarmee aan die van de organisatie. Zowel intern als
extern vergelijken scholen zich met elkaar met als doel ‘van en met elkaar te leren’. Door elkaars
talenten te gebruiken en voortdurend aan ‘meesterschap’ te werken richten we onder andere
leer(werk)gemeenschappen in. Het is onze ambitie vanuit deze visie kinderen in de
basisschoolleeftijd te onderwijzen. Binnen de stichting betekent dat kennis delen en uitwisselen
zonder voorbij te gaan aan de waarde van de eigen schoolcultuur. We werken krachtig samen aan
datgene wat ons bindt. We kijken voor samenwerking in het belang van onze leerlingen ook naar
partners buiten onze stichting.

2.5

samenwerken

Samen dóen voor sterker onderwijs
De colleges van bestuur van SPCO en Kalisto-boeiend basisonderwijs werken waar het kan samen op
het gebied van beheer, huisvesting en personeel. De gedachte is dat we met behoud van de
eigenheid van onze stichting m.b.t. levensbeschouwelijke identiteit en cultuur kunnen samenwerken.
We kunnen elkaar en elkaars organisatie versterken zonder daarvoor extra beslag te leggen op
mensen en middelen. De samenwerking is onder meer zichtbaar in een gezamenlijk ontwikkeld
studieaanbod voor medewerkers onder de naam TOP (Trefpunt Onderwijs Professionals).
We werken ook samen met KMN Kind & Co, een organisatie voor kinderopvang die op veel van onze
scholen het voor- en naschoolse aanbod voor leerlingen verzorgt. Ook met de scholen voor
voortgezet onderwijs wordt regelmatig overleg gevoerd over inhoudelijke thema’s.

Partnerschap in onderwijs en ontwikkeling
SPCO-scholen hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die
opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Daarnaast leren de nieuwe/aankomende
leraren buiten de klas, bijvoorbeeld door het bijwonen van werkoverleg en te participeren in
werkgroepen. In het opleiden van nieuwe leraren werken we samen met verschillende pabo’s. Onze
preferente partner is de Marnix Academie in Utrecht, hiermee hebben we een strategisch
partnerschap.
Via dit partnerschap hebben we gemeenschappelijk afspraken gemaakt met collega-besturen in de
regio en de pabo over de ontwikkeling van aankomend (studenten) en zittend personeel, vanuit de
eigen schoolontwikkeling, de vorming van leer(werk)gemeenschappen en de gezamenlijke
kwaliteitsborging. Het project heeft erkenning verworven als een goed voorbeeld van de uitwerking
van een ‘opleidingsschool’. Twaalf van onze scholen zijn erkend als gecertificeerde opleidingsschool
binnen dit Partnerschap. De erkenning is gedaan op basis van de criteria van Nederlands‐Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO).
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2.6

beleidsontwikkeling

Beleidsvoorbereiding vindt plaats in het directeurenoverleg (DO), waarin directeuren, cvb en, indien
relevant, stafmedewerkers zitting hebben. Regelmatig worden werkgroepen, met directieleden,
stafmedewerkers en leraren, ingesteld om vanuit het principe van ‘gespreid’ leiderschap
beleidsontwikkeling ‘bottom up’ te realiseren.
Het cvb legt de plannen voor aan de GMR ter instemming en/of advisering. Nadat overeenstemming
is bereikt met de GMR besluit het cvb over de plannen, waarna de uitvoeringsfase aanbreekt. Op
basis van evaluaties kunnen na verloop van tijd aanpassingen worden gerealiseerd, die volgens
dezelfde cyclus worden vastgesteld.
Voor een aantal elementen van het beleid geldt een afwijkende procedure. Dit is het geval voor de
vaststelling en/of wijziging van het SMP, de stichtingsbegroting, het bovenschoolse formatieplan en
de arbeidsvoorwaarden van de leden van het cvb. Deze thema’s hebben de specifieke goedkeuring
nodig van de rvt.
Leidraad voor ons handelen is het SMP, getiteld ‘Op expeditie naar waarde(n)’. Het geeft richting aan
het beleid voor de periode 2016-2020. Dit plan is op hoofdlijnen een koersbepalend document voor
de ontwikkeling die we als SPCO met onze scholen willen doormaken (het WAT). We hebben in het
SMP vijf ‘bouwstenen’ centraal gesteld, die vervolgens zijn uitgewerkt in richtinggevende uitspraken
(Waar we voor gaan). De richting biedt veel ruimte aan verschillende manieren van uitwerking door
de teams van de afzonderlijke scholen in hun school- en jaarplannen (het HOE). We doen hiermee
recht aan de specifieke context van elke SPCO-school. Met behulp van de zogenaamde ‘roadmap’
(leidraad) bespreken bestuur en schoolleiding, en schoolleiding en team, de voortgang en de
ontwikkeling van het beleid op stichtings- en op schoolniveau.

Vijf strategische bouwstenen

1 Waardengedreven onderwijs

2 Verbinding met de gemeenschap

…. Waar we voor gaan …..

1

Alle onderwijsprofessionals binnen SPCO bieden leerlingen een
moreel kompas om hen in een veranderende samenleving op
betrokken wijze voor te bereiden op actief burgerschap.

2

Geloop, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een
herkenbare plek hebben op alle scholen van de stichting. Deze
waarden, aangevuld met waarden van de school zelf, geven
richting bij het werken aan zingeving en leerdoelen in de
breedste zin.

3

We werken betekenisvol samen met ouders, waarbij we de
talenten en expertise van ouders beter benutten om de
ontwikkeling van leerlinge te bevorderen. Deze samenwerking
kenmerkt zich door wederzijds commitment en het bewustzijn
dat ouders actieve medereizigers zijn in het leerproces van hun
kind.
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3 Vakmanschap: de leraar doet ertoe!

4 21e -eeuwse educatie

5 Effectief leiderschap

4

Met ketenpartners en andere belanghebbenden stemmen wij
leerlijnen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en
didactische aanpak af om het leren in de gehele keten te
verdiepen, verbreden en versterken.

5

SPCO-scholen werken vanuit een brede visie op leren. Deze visie
sluit aan op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek als het
gaat om leren en is leidend in onze taal over leren, pedagogisch
en didactisch handelen.

6

Binnen onze stichting krijgt de rol van de leraar, naast het
overdragen van kennis, meer het karakter van een begeleider
van leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de
leerling in het eigen leerproces illustreert dit.

7

Binnen SPCO bieden scholen 21e -eeuwse educatie aan waar
reguliere leerdoelen en werkvormen gekoppeld zijn aan 21e eeuwse vaardigheden, waaronder creativiteit, onderzoekend
leren en samenwerken.

8

In het onderwijsaanbod sturen wij aan op gepersonaliseerd
leren, zodat leerlingen les op maat krijgen om optimaal te
kunnen groeien in kennis en kunde.

9

Het digitaal onderwijsaanbod moet het didactisch en
pedagogisch handelen van de leraar ondersteunen en verdiepen.

10 Op de scholen werken wij vanuit een stichtingbrede visie op
effectief leiderschap waarbij medewerkers worden gemotiveerd
optimale prestaties te leveren.

11 Er is sturing op gedeeld leiderschap en het effectief kunnen
inzetten van professionele leergemeenschappen binnen de
stichting. Door het inzetten van het collectief gebruiken wij de
kwaliteiten en talenten

2.7

doelen SMP 2016-2020 en ‘roadmap’

In het SMP ‘Op expeditie naar waarde(n)’ zijn vijf bouwstenen en richtinggevende uitspraken
benoemd. Met behulp van het schooljaarverslag en de SPCO-roadmap voert de school jaarlijks de
dialoog met het cvb over de doelen, de mate waarin deze worden gerealiseerd en de behaalde
10
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resultaten. Met het schooljaarverslag legt de directeur verantwoording af aan het cvb. Met behulp
van de roadmap stimuleren we reflectie, dialoog en ontwikkeling.
De roadmap biedt:





een overzichtelijke representatie van de (te ondernemen) schoolontwikkeling;
een positionering van de school in een duidelijk omschreven ontwikkelingsfase;
een nulmeting;
een monitor van waaruit actieplannen kunnen ontstaan.

In bijlage 3 is voortgang roadmap 2017 opgenomen.
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3

ONDERWIJS

3.1

onderwijsopbrengsten

Jaarlijks nemen SPCO-scholen methode-onafhankelijke toetsen af om onderwijsopbrengsten te
meten. De opbrengsten en de vaardigheidsscores zijn nodig om na te gaan of de scholen kwaliteit
leveren gemeten aan de kenmerken van de schoolpopulatie. Ieder jaar wordt de centrale eindtoets
in groep 8 afgenomen. Naast de opbrengsten van het leerlingvolgsysteem is ook het resultaat van de
eindtoets medebepalend voor de advisering voor een vorm van voortgezet onderwijs. Het is
belangrijk om de prestaties van de leerlingen in de brede context van de school te interpreteren,
omdat de opbrengsten die de centrale eindtoets meet slechts een beperkt beeld geven van de
ontwikkeling van kinderen. De resultaten op de centrale eindtoets (CITO) laten over de afgelopen
drie jaar laten het volgende beeld zien:

2017

2016

2015

de Brug

535,4

534,7

534,0

Constantijn

537,7

533,9

539,6

Fontein

536,9

534,6

536,3

Graaf Jan

536,1

537,5

533,2

Johan Friso

539,1

538,3

537,9

Margriet

536,9

538,3

538,9

de Meent2

538,9

533,0

544,8

Nieuwe Wiel

536,2

532,4

540,4

R de Jager

536,3

539,3

542,0

Timotheüs

535,5

537,6

536,1

Wilhelmina

540,9

538,3

538,7

Willem Alexander

541,5

537,1

541,4

Willem van Oranje

533,4

536,9

533,6

Het landelijk gemiddelde in 2017 bedroeg 535,1 en het SPCO-gemiddelde 537,2. Rekening houdend
met de ondergrens voor iedere school, gebaseerd op het percentage gewogen leerlingen van een
school, scoorde geen enkele school onder de gestelde norm evenals in 2016. In 2015 scoorde één
school (Graaf Jan) onder de ondergrens van de inspectie. De inspectie beoordeelt de resultaten van
een school als onvoldoende indien een school driemaal achtereen onder de ondergrens van de
inspectie scoort.
2

Aangezien minder dan 10 leerlingen op de Meent de Cito-toets maken hanteert de inspectie voor deze school andere
normen dan de reguliere inspectienorm.
12
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SPCO Groene Hart 2017 versus norm inspectie
542,0
541,0
540,0
539,0
538,0
537,0
536,0
535,0
534,0
533,0
532,0

2017

ondergrens

SPCO Groene Hart versus landelijk 3 jaars gemiddelde
542,0
540,0
538,0
536,0

3 jrs gem.
3 jrs land gem.

534,0
532,0

3.2

veiligheid

Sociale veiligheid staat hoog in het vaandel bij SPCO. Voor leerlingen, ouders en leraren moet de
school een veilige plaats zijn om met elkaar om te gaan. Iedere school heeft een anti-pestprotocol en
voert op dit punt actief beleid. Dit is vooral van belang, omdat we ons ervan bewust zijn dat het
13
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creëren van veiligheid voor een groot deel een kwestie van preventie is. Door alert en adequaat te
reageren, proberen we in preventieve zin mogelijk negatieve gevolgen voor leerlingen en leraren te
voorkomen.
Scholen van SPCO zijn zich bewust van het realiseren van kwalitatief goed onderwijs volgens de
afgesproken normen, maar tegelijkertijd is ook aandacht voor het emotioneel en sociaal welbevinden
van kinderen. Op elke school binnen SPCO wordt aan het sociaal emotioneel welbevinden gewerkt
door middel van een methode, bijvoorbeeld de kanjertraining of PBS. Ook wordt op elke school het
sociaal emotioneel welbevinden gevolgd door middel van methode-onafhankelijke
meetinstrumenten. Elke school houdt ook op dit punt gegevens bij om kinderen adequaat te kunnen
begeleiden. Als onderdeel van de Wet Sociale Veiligheid is in 2016 een pestprotocol voor de scholen
opgesteld. Jaarlijks wordt de veiligheidsvragenlijst bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8
afgenomen.

3.3

samenwerkingsverbanden/passend onderwijs

SPCO werkt bestuurlijk samen om iedere leerling een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.
Deze samenwerking krijgt gestalte in de samenwerkingsverbanden (SWV’n) waaraan SPCO-scholen
verbonden zijn. Op het niveau van de SWV’n speelt de inrichting van ‘passend onderwijs’ een
belangrijke rol. In het licht van de wettelijke bepalingen is alle energie binnen de SWV’n gericht op
het creëren van een passend basisaanbod om leerlingen te helpen in hun onderwijsbehoeften. Voor
leerlingen die niet voldoende hebben aan het basisaanbod, kunnen scholen een beroep doen op
ondersteuning via het SWV. Om de mogelijkheden van de school in kaart te brengen heeft elke
school een eigen ondersteuningsprofiel beschreven. Hierin staat verwoord wat de school wel en niet
kan bieden. Met behulp van dit ondersteuningsprofiel bekijkt het schoolteam waar de basiszorg en
de eventuele extra zorg kan liggen voor kinderen met eigen onderwijsbehoeften. In dat kader werken
we op alle SPCO-scholen aan het zgn. ‘handelingsgericht werken’. Dit betekent dat leraren hun
handelen zoveel mogelijk afstemmen op onderwijsbehoeften van kinderen in hun groep.

SPCO is verbonden aan 4 samenwerkingsverbanden:





Stichting Passenderwijs (10 scholen);
SWV PO Midden-Holland (1 school);
SWV Rijnstreek (1 school);
Profi Pendi (1 school).
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4

KWALITEITSZORG

Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met een eigentijdse protestants-christelijke opvoeding. In
dit licht benadrukken we dat op SPCO-scholen onderwijs zien als onderdeel van de totale opvoeding.
Onderwijs is méér dan lesgeven alleen. Zo is een goed pedagogisch klimaat en veiligheid op school
van fundamenteel belang. Onder andere deze twee elementen zijn een voorwaarde om tot leren te
komen.
In het SMP heeft SPCO vijf bouwstenen geformuleerd. Deze krijgen per school een specifieke
vertaling in de school- en jaarplannen. In de jaarplannen staan doelen beschreven. Daarnaast staat
ook de wijze waarop deze doelen gerealiseerd dienen te worden beschreven. Als laatste staat hierin
hoe de school haar vooraf geformuleerde ambities m.b.t. opbrengsten haalt.
Het jaarplan is planmatig opgebouwd aan de hand van de plan-do-check-act-cyclus. De directeur gaat
periodiek met het team aan de hand van de ‘roadmap’ na of de school op koers ligt qua gewenste
ontwikkeling binnen het kader van het SMP. Dit proces wordt ondersteund door het werken met een
aantal samenhangende methode-onafhankelijke meetinstrumenten die de opbrengsten en de
tevredenheid meten (o.a. van personeel, ouders, leerlingen).

Belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs is de kwaliteit van het personeel. SPCO hanteert voor
leraren en leidinggevenden vastgestelde competenties. Daarnaast vindt SPCO het van belang dat
kwaliteiten, ofwel talenten, van medewerkers actief gespot en in samenspraak met de medewerker
zelf verder ontwikkeld worden. We gebruiken hiervoor verschillende methodes:
(klassen)consultaties, training, coaching en begeleiding.
Afstemming op de behoeften van de school en de bijdrage van de individuele medewerker is daarbij
cruciaal. Dit proces krijgt vooral gestalte in de gesprekkencyclus tussen leidinggevende en
medewerker. Vanuit het uitgangspunt van ‘gespreid’ leiderschap wordt initiatief nemen vanuit de
medewerker verwacht.

Via de schoolgids en/of website van de school worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de
inhoud van het nieuwe jaarplan en de evaluatie van het jaarplan van het afgelopen schooljaar. Op die
manier verantwoorden scholen zich naar ouders.
Het cvb bespreekt periodiek met de directeuren de voortgang van de uitvoering van het beleid op de
school en de relatie met de tevredenheid en de kwaliteit op basis van de afgesproken indicatoren.

Scholen maken binnen de kaders van het stichtingsbeleid eigen keuzes om recht te doen aan de
schoolspecifieke inkleuring en cultuur. Ook de organische verbinding tussen opvoeding, onderwijs en
populatie leidt bijna automatisch tot verschillen in scholen. Iedere wijk, elk dorp heeft zijn eigen
dynamiek. Scholen krijgen de ruimte aan te sluiten bij de specifieke lokale omgeving.
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4.1

schoolbezoeken

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid zijn de schoolbezoeken. Het cvb gaat periodiek met
de directeur van een school in gesprek. Door deze gesprekken:






verantwoordt de directeur de (onderwijskundige)doelen en opbrengsten van de school
informeert de directeur het cvb over lopende zaken
is het cvb zichtbaar voor de medewerkers
vindt wederzijdse advisering over school- en stichtingszaken plaats en
wordt de formele gesprekkencyclus (fg en bg3) ingevuld, waaronder de professionalisering van de
directeur.

In de eerste periode van het cursusjaar vinden de gesprekken op de school plaats o.m. naar
aanleiding van de voorgenomen acties in het jaarplan. Tijdens de daaropvolgende periode vinden de
gesprekken plaats a.d.h.v. onderwerpen die de directeur inbrengt. Voorbeelden van de inhoud van
deze gesprekken zijn:



successen van de school die zichtbaar worden gemaakt tijdens lesbezoeken;
aandachtspunten vanuit de school.

In maart vinden de gesprekken plaats op het bestuurskantoor over de kwaliteit van het onderwijs.
Aan de orde komen in ieder geval:




de opbrengsten van de leerresultaten;
de uitkomst van de leerlingtevredenheid;
de uitkomst van de oudertevredenheid.

Tussen maart en juli vinden de functionerings- en beoordelingsgesprekken op school plaats.
Eenmaal per schooljaar brengen leden van de rvt een bezoek aan een selectie van scholen om met de
directeur en/of leraren in gesprek te gaan.

4.2

visitatie PO-raad

De visitatie maakt onderdeel uit van het ontwikkelingstraject van de PO-Raad om te komen tot een
bestuurlijk visitatiestelsel. De visitatiecommissie gaat in gesprek met het college van bestuur, de raad
van toezicht, de directeuren, de stafmedewerkers en met de leden van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Tijdens het onderzoek staan de volgende hoofddomeinen centraal:
1. Bestuurlijke opgave: wat zijn de strategische uitdagingen in en rond de organisatie, welke
keuzes maakt het bestuur daarin (en wie is daarbij betrokken) en waar moet het bestuur de
organisatie vervolgens naartoe brengen gezien de gemaakte strategische keuzes?;

3

functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
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2. Bestuurlijke taak: het uitvoeren van de bestuurlijke taak is voor ieder bestuur aan de orde en
daarmee niet contextgebonden. Het gaat onder meer om het waarborgen van de
onderwijskwaliteit, het strategisch positioneren van de organisatie en het onderhouden van
een stevige verbinding met stakeholders;
3. Bestuurlijk vermogen en professionalisering: het bestuurlijk vermogen is de optelsom van
de competenties, vaardigheden en houding van het bestuur die nodig zijn om de bestuurlijke
opgave te realiseren en de bestuurlijke taak optimaal uit te voeren. Via een
professionaliseringsagenda werkt het bestuur aan het versterken van het bestuurlijk
vermogen;
4. Sturing en Governance: het betreft hier bestuurlijke vraagstukken die te maken hebben met
de scheiding tussen bestuur en toezicht, met de rol van het medezeggenschapsorgaan en
met het voeren van een horizontale dialoog.
Aan de hand van het onderzoek van verschillende documenten waaronder een zelfevaluatie, en de
gevoerde gesprekken stelt de commissie een rapport van bevindingen op.
De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn:
De positieve indruk uit de stukken werd bevestigd tijdens de gesprekken met de verschillende
geledingen: deze vonden plaats in een open en prettige sfeer. De commissie heeft
kennisgemaakt met een harmonische organisatie. Mensen zijn trots om voor SPCO te werken
en er is veel vertrouwen in de bestuurder. Het valt de commissie wel op dat de toon van de
beleidsstukken vrij zakelijk is.
De commissie heeft veel waardering voor het onderscheid dat in de roadmap gemaakt wordt
in vier ontwikkelfasen en voor de doelstelling van een onderlinge dialoog over voortgang en
ontwikkeling.

De commissie heeft o.a. de volgende aanbevelingen:






4.3

Werk de roadmap uit in concrete processtappen en houd regie op de uitvoering. Definieer
de grenzen: wat is wel en niet acceptabel, wat is de standaard en wat is vrij en flexibel
(waar zit de ruimte?);
Zoek als bestuurder de dialoog met de Raad van Toezicht, er is voldoende vertrouwen
voor een stevig gesprek. Schakel externe deskundigheid in om te adviseren op de nieuwe
rollen;
Stimuleer de verticale en horizontale dialoog binnen de organisatie. Leer van elkaar op de
belangrijke thema’s.

afhandeling klachten

SPCO is aangesloten bij de regeling van de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk
Onderwijs. In 2017 zijn 5 onafhankelijke externe vertrouwenspersonen aan SPCO verbonden. De
externe vertrouwenspersonen kunnen met elkaar klankborden en elkaars expertise benutten om een
klager zo goed mogelijk bij te staan.
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De vertrouwenspersonen houden een registratie bij, zodat lering getrokken kan worden uit kwesties
die zich hebben voorgedaan.
Normaal gesproken komt het in de meeste situaties voor dat vragen, opmerkingen en/of klachten
intern worden besproken, op schoolniveau en/of op stichtingsniveau. Meestal worden deze
kwesties/situaties ook intern opgelost. Als geen interne oplossing voorhanden is, kan de
vertrouwenspersoon een klager verwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie.
Het afgelopen jaar zijn de vertrouwenspersonen eenmaal gezamenlijk bij elkaar geweest om
expertise en ervaringen uit te wisselen o.l.v. een extern deskundige.
In 2017 zijn geen klachten gemeld bij de bij de Landelijke klachtencommissie. In een enkel geval zijn
een of meerdere vertrouwenspersonen van de stichting betrokken bij kwesties die speelden. De
bespreking van deze kwesties en de wijze waarop deze zijn afgehandeld is over het algemeen naar
tevredenheid van alle partijen verlopen.
De klachtenregeling, de procedure en de namen van de externe vertrouwenspersonen die
geraadpleegd kunnen worden staan vermeld op de website van de stichting.

18

bestuursverslag 2017

5

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

5.1

Formele activiteiten raad van toezicht conform statuten

In de statuten wordt een aantal zaken vermeld die onder de verantwoordelijkheid van de rvt vallen.
De volgende activiteiten heeft de rvt uit dien hoofde verricht:






5.2

het jaarverslag met jaarrekening 2016 van SPCO is vastgesteld;
de begroting 2018 is vastgesteld;
het rooster van aftreden van rvt-leden is opnieuw vastgesteld;
het functioneren van de rvt is geëvalueerd;
dialoog Visitatierapport en participatie Inspectiebezoek SPCO.

Werkzaamheden raad van toezicht

Overeenkomstig het reglement van de rvt zijn er zowel vaste als inhoudelijke onderwerpen
besproken. Verder is in 2017 ook gesproken over professionele ruimte gericht op professionele
ontwikkeling van leraren en onderwijskwaliteit. Op 13 september heeft de rvt een zelfevaluatie
gehouden onder leiding van Hartger Wassink als externe expert. Daarbij is voorgenomen om de
criteria die de rvt hanteert in het toezicht houden meer expliciet maken. In het kader van de
rvt-zelfevaluatie en om bredere ervaringen uit te wisselen met een andere rvt, is een informeel
bezoek gebracht aan de rvt van Stichting Logos in Leerdam.

Vaste onderwerpen
De rvt bespreekt in haar vergaderingen met het CvB een aantal vaste onderwerpen, zoals lopende
zaken binnen zowel de stichting als de rvt, waaronder directievoering, financiële
kwartaalrapportages, bovenschoolsformatieplan, ziekteverzuim, personele werkdruk,
huisvestingszaken, schoolopbrengsten, leerlingentelling en belangstellingspercentages. In 2017
heeft er ook een dialoog plaatsgevonden tussen de rvt en het CvB over de onderwijsstakingen
van 5 oktober en 12 december. De rvt heeft tijdens deze gesprekken geen aanleiding gezien tot
bijzondere opmerkingen over het gevoerde beleid.

Inhoudelijke thema’s
De rvt heeft in 2017 de volgende inhoudelijke thema’s besproken:
Onderwijskwaliteit
Aan de hand van een notitie is gesproken over hoe de rvt zicht kan houden op
onderwijskwaliteit. Er kan door de rvt gebruik gemaakt worden van rapportages en
meetinstrumenten. In het kader van het SMP wordt gewezen op richtingen waarheen men zich
per school ontwikkelt. Scholen verantwoorden zelf via het jaarverslag van de school. De rvt wil
zich richten op onderwijsopbrengsten, tevredenheid van ouders en leerlingen, en de
professionaliteit van leraren passend bij de school.
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Professionele Ruimte
Mevrouw Rosanne Zwart, als externe adviseur op het gebied van expertise-ontwikkeling van
leraren, is met de rvt in gesprek geweest over ‘Professionele Ruimte’. De onderstaande punten
zijn daarbij uitgebreider aan de orde gekomen:







Professionele ruimte moet passend zijn bij een organisatie. Er is een bepaalde basiscultuur
nodig om professionele ruimte te plaatsen.
De relatie tussen cultuur en de invloed op professionele ruimte, met wat daarbij de
opvatting is over professionele ruimte en wat dit betekent voor de leercultuur.
Bij effectieve professionele ontwikkeling behoren een aantal kenmerken zoals autonomie
van de leraar, relatie met de eigen praktijk, het aan de slag gaan, participatie en het
collectief.
Organisatiestructuur en cultuur spelen mee bij ‘Professionele Ruimte’
Ook werd de mogelijke ‘onvrede’ onder leraren benoemd, soms wordt ‘geklaagd’. Eén en
ander vloeit vaak voort uit handelingsverlegenheid: onvoldoende capaciteit veroorzaakt
een gevoel van werkdruk.
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HUISVESTING

6.1

toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

Integraal Huisvestingsplan
Diverse onderzoeken laten zien dat te veel schoolgebouwen verouderd zijn, de gebouwen zijn niet of
nauwelijks exploitabel in relatie tot de beschikbare budgetten. Ook is het binnenklimaat veelal
onvoldoende. Daarnaast zijn de scholen gebouwd in een tijd dat het onderwijs alleen in een
klaslokaal plaatsvond; daardoor sluit de functionaliteit van het gebouw onvoldoende aan om de
onderwijskundige visie te ondersteunen. De vijf gemeenten waar de scholen van SPCO Groene Hart
gehuisvest zijn, onderkennen de problematiek en werken samen met de schoolbesturen aan het
vernieuwen van de diverse schoolgebouwen. Het integraal huisvestingsplan (IHP) bepaalt de kaders
waarbinnen de gemeente, samen met de schoolbesturen die actief zijn in de gemeente, investeert in
de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt daarmee het beleidskader voor het
onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2018-2033. Het IHP stelt de gemeenten en
schoolbesturen in staat om op de korte en lange termijn strategische keuzes te maken en proactief
beleid te voeren. Daarbij wordt een meerjarenperspectief geboden waarop het eigen
(investerings-)beleid kan worden afgestemd. In tegenstelling tot de werkwijze op basis van de
verordening wordt in het IHP daarom uitgegaan van continuïteit en planmatigheid. Het IHP moet
worden gezien als een set met afspraken die nu de basis vormen voor de manier waarop de
gemeente haar zorgplicht uitvoert.
De verwachting is dat voor de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en Lopik in 2018 het IHP
is ontwikkeld. SPCO Groene Hart wordt nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het IHP.

Onderhoud
Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld voor het gepland onderhoud. Dit jaarplan wordt opgesteld
naar aanleiding van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en een inspectie van het gebouw. Voor
2017 betekent dit het volgende:

Planmatig Onderhoud
Willem van Oranjeschool
Constantijnschool
Johan Friso
Wilhelminaschool
R. de Jagerschool
Margrietschool Alpenstraat
Margrietschool Oeralstraat
De Meent
De Nieuwe Wiel
De Brug
Totaal planmatig onderhoud

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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73.350
6.385
4.528
38.565
8.750
13.165
12.440
22.239
3.830
183.252
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Het groot onderhoud van een aantal scholen wordt uitgevoerd door een vereniging van eigenaren
(VVE) of door een stichting. Het betreft het onderhoud van de buitenkant, de binnenkant van de
buitenkozijnen, de centrale installaties en de gemeenschappelijke ruimten. SPCO Groene Hart
verzorgt het onderhoud van de overige aspecten. Deze scholen zijn gehuisvest in een gebouw met
meerdere scholen. De volgende scholen zijn onderdeel van een VVE:
 Fontein (Harmelen)
 Graaf Jan van Montfoortschool (Montfoort)
 Timotheüs (Linschoten)
en van een stichting:


Willem Alexanderschool (Woerden)

Nieuwbouw / renovatie scholen
De R. de Jagerschool (gemeente Woerden) komt in aanmerking voor nieuwbouw. De verwachting is
dat in 2018 met de voorbereiding hiervan zal worden gestart.
De Wilhelminaschool (gemeente Woerden) heeft een tekort aan lokalen. Daarnaast is het
schoolgebouw ca. 40 jaar oud. De verwachting is dat de Wilhelminaschool in aanmerking komt voor
renovatie en een uitbreiding van lokalen. In 2018 zal de besluitvorming hierover plaatsvinden.
De Brug (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) komt in ca. 2020 in aanmerking voor grootschalige
renovatie of nieuwbouw. In 2018 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.
De Graaf Jan van Montfoortschool zal naar verwachting in augustus 2021 een nieuw schoolgebouw
gehuisvest worden.
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7

INTERVENTIES N.A.V. MANAGEMENTLETTER
Onderwerp

Urgentie

Opvolging

1

Het verder aanscherpen van het
inkoop/aanbestedingsbeleid

gemiddeld

Het inkoop/ aanbestedingsbeleid
is niet aangepast.

2

Het monitoren van de huisvestingslasten in het
kader van de overschrijding van de
huisvestgingsratio

gemiddeld

De huisvestingslasten zijn
nadrukkelijk gemonitord

3

Wij adviseren om het surplus aan vermogen
projectmatig in te zetten. Dit financieel beleid
zal nader uitgewerkt moeten worden.

gemiddeld

In 2017 is het surplus
projectmatig ingezet. In 2018
kiest het cvb voor het surplus aan
de formatie toe te voegen.

4

In de (meerjaren)begroting meer ingaan op de
uitgangspunten en de financiële (positieve)
impact als deze anders uitpakken.

gemiddeld

In de begroting 2018 (e.v.) is niet
gerekend met scenario’s.

5

De verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit
van de tussentijdse rapportages verder
doorvoeren.

gemiddeld

De frequentie van de interne
analyse-momenten is verhoogd,
waardoor per kwartaal een beter
kwalitatief betere rapportage
wordt opgesteld.

6

De tussentijdse rapportages verrijken met het
opnemen van een forecast voor het lopende
boekjaar.

gemiddeld

(zie ook 5.)
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In het verslagjaar is de
huisvestingsratio gedaald.

Per kwartaal wordt een forecast
opgesteld, eerst gebaseerd op de
begroting, vervolgend op de
voorgaande forecast(s).
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8

PERSONEELSBELEID

SPCO wil zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever die haar medewerkers
kansen biedt om zich in een prettige werkomgeving te blijven ontwikkelen. De kwaliteit van de
medewerkers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteit staat
centraal in het personeelsbeleid, dat gericht is op het realiseren van de inzetbaarheid van de
medewerkers waarbij competenties, deskundigheid, ambitie en affiniteit richtinggevend zijn. In het
onderwijs verschuift het accent van kennis die de medewerker moet bezitten naar het vermogen om
op adequate wijze met kennis om te gaan en de eigen competenties te managen. Speerpunt van het
professionaliseringsbeleid is dan ook het blijven ontwikkelen van talenten.
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) geeft de medewerkers inzicht in hun kwaliteiten en
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling ervan. Dit POP wordt tijdens het jaarlijkse
functioneringsgesprek, rekening houdend met de belangen van de school, omgezet in concrete
afspraken.
SPCO investeert in de begeleiding van startende leraren door extra training en coaching in de eerste
twee jaren na hun indiensttreding. Een goede begeleiding beperkt uitstroom van startende leraren
uit het onderwijs en verhoogt de kwaliteit van lesgeven.

8.1

personele kwantiteiten

Eind 2017 werkten 231 medewerkers bij SPCO. Ten opzichte van het jaar ervoor is dit een stijging van
drie medewerkers. Het aantal formatieplaatsen is met 163 ten opzichte van 2016 gestegen met vier.
De gemiddelde werktijdfactor is iets gestegen en bedraagt 0,71.
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Eind 2017 is 89% van de medewerkers vrouw en 11% is man. We zien een lichte verschuiving van 1%
meer vrouwen en minder mannen. Uitgedrukt in fte’s is het verschil naar geslacht iets minder groot:
86% vrouw en 14% man. Dit kleinere verschil komt doordat mannen vaker een grotere
aanstellingsomvang hebben dan vrouwen.
Landelijk was in 2017 het aandeel vrouwen in het primair onderwijs in fte 81% (bron: Stamos).

Verhouding man/vrouw personeelsbestand (in aantallen)
2014

2015

2016

2017

Man

13,5%

12,2%

11,84%

10,82%

Vrouw

86,6%

87,7%

88,15%

89,19%

Het aandeel vrouwen in directie-/managementfuncties (directeur/adjunct-directeur/cvb) binnen de
stichting is groter dan het aandeel mannen. Aan het einde van 2017 is het aandeel vrouwen in fte in
directiefuncties 69%.
Landelijk is het aandeel vrouwen in directie-/managementfuncties 52,6% in fte (2017) (bron:
Stamos). Landelijk is er al jaren sprake van een voortgaande feminisering van het onderwijs. Dit zien
wij ook terug binnen de stichting.
Naar werktijdfactor is 85% van de medewerkers onderwijzend personeel, 7% heeft een
onderwijsondersteunende functie en 8% een directie-/managementfunctie. Binnen de stichting is
een lichte stijging van het onderwijzend personeel te zien en een lichte daling van medewerkers met
een directie-/managementfunctie.
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Op landelijk niveau is de verhouding onderwijzend personeel - onderwijsondersteunend directie/managementfunctie in 2017: 78%-12%-7% (bron: Stamos). Dit betekent dat SPCO ten
opzichte van het landelijk gemiddelde meer medewerkers voor de klas heeft staan, minder
medewerkers heeft met onderwijsondersteunende functies en ongeveer evenveel medewerkers met
een directie-/managementfunctie.

SPCO streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw, maar bij de selectie prevaleert de kwaliteit van
de medewerkers en de aansluiting op de profielschets.

De stichting kent een redelijk gelijkmatige verdeling van de leeftijdsgroepen. Ten opzichte van 2016
is de verdeling nagenoeg gelijk gebleven. Er is een aantal lichte verschuivingen. Zo is de groep van 55
jaar en ouder iets afgenomen en de groep 25-35 jaar iets toegenomen.

8.2

formatie en personeelsverloop

De formatiebesprekingen stonden in het teken van optimalisering van inzet van medewerkers en het
vervullen van vacatures. Ten opzichte van voorgaande jaren ontstonden er in 2017 relatief veel
vacatures door natuurlijk verloop en groei op een aantal scholen.

Instroom
In 2017 hebben we alle vacatures kunnen vervullen. Het landelijke tekort aan leraren was al wel
merkbaar. Er waren minder sollicitanten en het duurde soms langer om vacatures te vervullen. De
functies konden allemaal wel binnen de gestelde periode ingevuld worden.
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Binnen elke school en stichtingsbreed is aandacht voor begeleiding van nieuwe medewerkers, zowel
aankomende (studenten) als zittende medewerkers.
Instroom en behoud van jonge mensen is van groot strategisch belang en daarom een belangrijk
aandachtspunt in het personeelsbeleid. Dit is in de praktijk terug te zien in een goede begeleiding
van studenten en het vroegtijdig in gesprek gaan met de talentvolle bijna-afgestudeerden. In 2017
was het door natuurlijk verloop en groei op een aantal scholen mogelijk een behoorlijk aantal jonge
leraren een benoeming te geven bij de stichting (op een van de scholen of in de flexibele schil). Naast
de instroom van jonge mensen probeert SPCO, nu er weer meer mobiliteit in de sector is, ook leraren
met meerdere jaren ervaring aan de stichting te verbinden. In 2017 hebben meerdere ervaren
leraren een benoeming gekregen.

Doorstroom
SPCO stimuleert interne mobiliteit. Op schoolniveau wordt dit bewerkstelligd door leraren te laten
switchen tussen verschillende groepen en ‘bouwen’. Daarnaast wordt tijdens het jaarlijkse
functioneringsgesprek de belangstelling voor mobiliteit naar een andere school binnen de stichting
besproken. Tevens wordt iedere medewerker geïnformeerd over de mogelijkheid om zijn kwaliteiten
op een andere school te benutten en te verbreden. Zodra deze wens zich voordoet, volgt actieve
begeleiding.

Uitstroom
De uitstroom in 2017 in vergelijking met voorgaande jaren staat in de volgende tabel. In 2017 was
‘zelf ontslag’ de belangrijkste reden voor uitstroom. In 2017 is de uitstroom t.o.v. 2016 bijna
verdubbeld. Er zijn meer medewerkers met pensioen zijn gegaan. Ook hebben meer medewerkers
gekozen om te stoppen met werken in algemene zin.

Uitstroom in aantallen

2014

2015

2016

2017

Pensioen

2

4

2

4

Volledig arbeidsongeschikt/ongeschikt eigen functie

1

2

0

3

Overlijden betrokkene

0

0

1

0

Onbekwaamheid/ongeschikt voor eigen functie

1

3

0

0

Zelf ontslag: werkgever binnen onderwijs

2

2

3

4

Zelf ontslag: werkgever buiten onderwijs

0

1

1

0

Zelf ontslag: andere redenen

6

2

3

7

12

14

10

18

Totaal
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8.3

professionalisering en ontwikkeling

Ontwikkeling
Binnen SPCO zijn we trots op Talent Centraal. Dit is een driejarig intern opleidingstraject dat
talentvolle en vakbekwame leraren toerust voor o.a. leidinggevende taken. Tijdens een tweetal
oriëntatiebijeenkomsten worden deze leraren uitgedaagd en bewust gemaakt van hun kwaliteiten,
ambities en leervragen. Daarna doorlopen ze een persoonlijk leertraject waarbij zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij de leerbehoeften en de talenten. In september 2015 is gestart met een 3e
groep talentvolle en vakbekwame leraren. Zes leraren doorlopen het gehele traject. In 2018 wordt
het traject afgerond.

TOP-studieaanbod
In 2017 heeft SPCO, in samenwerking met Kalisto, wederom een intern studieaanbod geformuleerd
voor het schooljaar 2017/2018: het TOP (Trefpunt voor Onderwijs Professionals)-studieaanbod.
‘Leren van en met elkaar’ is een belangrijk uitgangspunt. Cursussen worden daarom gegeven door
zowel externe als interne professionals en vinden plaats op een SPCO- of Kalistolocatie. De nieuwe
interne professionals (medewerkers van SPCO of Kalisto) worden getraind middels een ‘train-detrainer’-aanbod.

Het aanbod bestaat uit onderwijsinhoudelijke cursussen, ICT-cursussen en cursussen m.b.t. de
persoonlijke ontwikkeling. Door middel van het aanbod m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling worden
leraren in staat gesteld trainingen/coaching te volgen t.b.v. een goede werk-privé balans en
persoonlijk leiderschap en kan gebruik gemaakt worden van loopbaanoriëntatie zowel binnen als
buiten het onderwijs.

De eerste inschrijving vond plaats in mei 2017. Op basis van inschrijving is bepaald dat 31 cursussen
doorgang konden vinden. Nieuw dit jaar was dat medewerkers zich gedurende het gehele cursusjaar
nog konden inschrijven voor cursussen waar nog ruimte was. Zodoende was het ook voor startende
en nieuwe medewerkers mogelijk deel te nemen aan het aanbod. De cursussen die al plaats hebben
gevonden worden over het algemeen positief gewaardeerd. Een enkele cursus kreeg een negatieve
evaluatie. Met deze cursusleiders is in gesprek gegaan en hebben aanpassingen plaatsgevonden.
Voor het nieuwe cursusjaar zal de kwaliteit van de cursus mede bepalen welke aanbieders benaderd
zullen worden.

Lerarenbeurs
De lerarenbeurs is ingesteld om leraren te stimuleren een andere en/of hogere opleiding te volgen.
Leraren kunnen zo niet alleen hun opleidingsniveau verhogen en hun loopbaanmogelijkheden
vergroten, maar het geeft hen ook meer zeggenschap over hun eigen ontplooiing. In 2017 hebben
tien leraren gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
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8.4

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Het verzuimbeleid is onderdeel van het Arbo- en personeelsbeleid. Hierin staat beschreven hoe SPCO
de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers wil bevorderen.
Het is onder andere gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en
daarmee het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Met de bedrijfsarts zijn
duidelijke afspraken gemaakt die resulteren in een nauwe samenwerking tussen werkgever,
werknemer en bedrijfsarts.
Veel aandacht wordt geschonken aan het vroegtijdig signaleren van oorzaken van verzuim en de
maatregelen die getroffen moeten worden om verzuim tegen te gaan. Eén van de afspraken binnen
SPCO is een gesprek bij veelvuldig kortdurend verzuim om mogelijke oorzaken te achterhalen en
preventieve maatregelen te kunnen nemen zodat eventueel (langdurig) verzuim kan worden
voorkomen. Dit komt ook ter sprake tijdens de contactmomenten tussen directies en HR over o.m.
verzuimcijfers, frequent verzuim, voortgang/verloop actueel zieken en potentiële uitvallers (signalen
psychisch verzuim), duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en het verloop van de gesprekkencyclus.
In het TOP-studieaanbod wordt bovendien jaarlijks een aantal cursussen met betrekking tot
persoonlijke ontwikkeling/duurzame inzetbaarheid aangeboden.

Ziekteverzuimpercentage
SPCO is tevreden over de hoogte van het verzuim als het percentage een half procentpunt verschilt
van het gemiddelde van de drie voorgaande landelijke cijfers. Daarbij hanteert SPCO een A-lijn en
een B-lijn:




Als het verzuimpercentage gelijk of lager is aan de A-lijn is SPCO tevreden; interventies zijn niet nodig
Als het verzuimpercentage hoger is dan de A-lijn, maar lager dan de B-lijn, is SPCO enigszins tevreden;
interventies zijn wellicht nodig
Als het verzuimpercentage hoger is dan de B-lijn is SPCO ontevreden; interventies zijn noodzakelijk

De B-lijn voor 2017 is 6,7% en de A-lijn 5,7%. In 2017 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van
SPCO ten opzichte van 2016 met 1,3% gedaald naar 4,1%. Het verzuimpercentage ligt ruim onder de
A-lijn.
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Deze daling is vooral te herleiden naar een flinke daling in de tweede helft van het kalenderjaar. Het
derde en vierde kwartaal was het verzuimpercentage respectievelijk 2,3% en 2,1%.

Verzuim naar aard en oorzaak
Een deel van het verzuim wordt veroorzaakt door psychische en spanningsklachten. In het onderwijs
zijn deze mentale oorzaken de belangrijkste veroorzakers van langdurig verzuim. Dit is ook op
landelijk niveau zichtbaar. Ervaren werkdruk blijkt in het onderwijs vaker als probleem naar voren te
komen dan in andere sectoren.
De afgelopen jaren was psychisch verzuim ook binnen SPCO een belangrijke vorm van langdurig
verzuim. In het afgelopen jaar is dit echter sterk afgenomen. De stichting besteedt aandacht aan de
preventie van dit verzuim, onder andere door alert te zijn op de eerste signalen, tijdig met
medewerkers in gesprek te gaan en waar nodig preventief te begeleiden of andere interventies te
plegen. Wanneer de zorgen ernstig zijn kunnen medewerkers preventief worden doorverwezen naar
de bedrijfsarts. Daarnaast zijn de scholen vanuit het thema gespreid leiderschap actief bezig met
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onder andere eigenaarschap, leiderschap binnen de school en het werken vanuit talenten. Ook dit
lijkt bij te dragen aan een lager (psychisch) verzuim.

Verzuimfrequentie
In 2017 was het gemiddeld aantal keren dat medewerkers zich ziekmeldden 0,6 (2016: 0,8). Dit is
behoorlijk lager dan het landelijk gemiddelde (2016: 1,1).

Verzuim naar leeftijd
Bij de groep medewerkers tot 45-55 jaar is het verzuim het laagst. Dit verzuim is ongeveer gelijk aan
2016. Bij de groep van 25-35 en 35-45 jaar is het verzuim ten opzichte van 2016 nog verder gedaald.
Opvallend is de stijging bij de jongste en bij de oudste groep.

8.5

arbeidsomstandigheden

Iedere school heeft bedrijfshulpverleners, een Arbo-coördinator en een anti-pestcoördinator
aangesteld. Bovenschools is een preventiemedewerker aangesteld.

In 2015/2016 is de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Een RI&E is een inventarisatie
van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
de werknemers. De verschillende RI&E’s van alle scholen zijn getoetst en voldoende bevonden. De
Arbo-coördinatoren hebben in 2017 op schoolniveau in samenwerking met hun directie verder
uitvoer gegeven aan het plan van aanpak. In 2018 zal de Quickscan worden afgenomen gelijktijdig
met het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Jaarlijks wordt een bijeenkomst voor Arbo-coördinatoren en anti-pestcoördinatoren georganiseerd.
De bijeenkomsten worden gebruikt om de kennis en daarmee de kwaliteit van en aandacht voor de
arbeidsomstandigheden op de scholen te vergroten.
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9

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

9.1

meerjarenperspectief personeel

Voor een werkgever is het van belang om de personeelsbehoefte op termijn inzichtelijk te maken. Er
zijn twee belangrijke factoren die de personeelsbehoefte het meest beïnvloeden:



het leerlingenaantal voor de komende periode;
de verwachte uitstroom door pensionering.

Prognose
Om inzicht te krijgen in het leerlingenaantal op termijn gebruikt SPCO de prognoses van het
scenariomodel van het Arbeidsmarktplatform en prognoses die opgesteld zijn door de gemeenten
Woerden, Montfoort, Lopik en Bodegraven. Iedere gemeente actualiseert de prognoses om de ca. 3
jaar. Daarnaast worden voor de prognosecijfers van 2018 en verder de actuele inschrijvingen
gebruikt. In de onderstaande tabel zijn beide getallen gecombineerd (basis = 1 oktobertelling).

cursusjaar

18/19

19/20

20/21

21/22

aantal lln. SPCO

2.540

2.502

2.495

2.460

-26

-38

-7

-35

-1,0%

-1,5%

-0,3%

-1,4%

-1,4

-2,0

-0,4

-1,8

aantal t.o.v. vorig jaar
in % t.o.v. vorig jaar
wijziging in fte (19 lln.: 1 fte)

AOW-gerechtigde leeftijd
De verwachte uitstroom door pensionering wordt bepaald door het aantal personeelsleden dat de
AOW-gerechte leeftijd heeft bereikt. De opbouw van de AOW-gerechtige leeftijd is in de tabel
verwerkt.

Aantal fte’s met pensioen

18/19

19/20

20/21

21/22

1,1

3,0

2,8

4,3

Werkgeverslasten
In voorgaande jaren zijn de gestegen werkgeverslasten (ca. 1,0% per jaar), niet altijd volledig
gecompenseerd door het rijk. De stijging werd o.a. veroorzaakt door de verhoging van de
pensioenpremies, participatiefonds, uitkeringen WIA. Deze stijging had als consequentie dat minder
fte’s beschikbaar zijn voor het onderwijs.
Het afgelopen jaar zijn de gestegen werkgeverslasten wel gecompenseerd, dit wordt ook in de
komende jaren verwacht. Het effect op de personeelsbehoefte hierdoor is derhalve nihil.
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Conclusie
In de volgende tabel zijn de factoren die de personeelsbehoefte voor de komende jaren bepalen,
getotaliseerd.
Behoefte o.b.v.
leerlingenprognose

18/19

19/20

20/21

21/22

-1,4

-2,0

-0,4

-1,8

1,1

3,0

2,8

4,3

0

0

0

0

-0,3

1,0

2,4

1,5

pensionering
stijging werkgeverslasten
verwachte behoefte totaal

Op basis van het geprognosticeerde leerlingenaantal en de verwachte uitstroom voor de komende
jaren, kan geconcludeerd worden dat zeker het komende jaar een gering overschot is aan personeel
met een vast dienstverband. De verwachting is dat dit opgevangen kan worden door natuurlijk
verloop (buiten pensioen). Medewerkers voor wie dit niet (volledig) mogelijk is, kunnen in de
flexibele schil geplaatst worden.

De uiteindelijk personele bezetting in fte’s voor de komende 3 cursusjaren is, op basis van genoemde
verwachtingen en ontwikkelingen in onderstaande tabel opgenomen.
In de komende jaren zal de verhouding tussen OP, OOP en directie ongeveer gelijk blijven, in
absolute aantallen zal de ontwikkeling in het aantal leerlingen eerst effect hebben op OP.
31 december

2017

2018

2019

2020

2021

directie

14,7

15,7

15,7

15,7

15,7

137,9

136,7

137,2

137,2

140,1

12,8

12,7

12,7

12,7

13,0

165,4

159,8

161,0

161,0

161,0

OP
OOP
totaal aantal fte's

9.2

financiële meerjarenbegroting

Inkomsten
Voor de meerjarenbegroting 2019-2021 is voor de inkomsten (rijksbijdragen) gebruik gemaakt van de
modellen van de PO-raad, voor de leerlingenaantallen gebruiken we het scenariomodel van het
Arbeidsmarktplatform en de verwachtingen van de scholen. Deze modellen en gegevens zijn ook de
basis voor de jaarbegroting.
De prijsbijstelling in 2018, het basisjaar, voor materiële bekostiging ten opzichte van 2017 bedraagt
2,21%, bij de personele bekostiging is een toename van ca. 0,65% verwerkt.
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De middelen van de ouderraad zijn separaat begroot (onderdeel van overige baten en lasten).
Uitgaven
De gewijzigde methodiek voor het plannen van de meerjaren-uitgaven hebben we vorig jaar voor het
eerst toegepast (na gesprekken met een adviseur van de PO-raad). Eerst is gekeken naar de
inkomsten vanuit de rijksbijdragen (zie voorgaande paragraaf). Vervolgens is het aandeel personele
lasten (t.o.v. rijksbijdragen) over de afgelopen jaren bepaald (voor SPCO constant rond de ca. 80%)
en zijn de personele lasten bepaald.
De materiële lasten zijn per leerling bepaald, waarbij rekening is gehouden met een prijs-indexatie
van 2% in de komende jaren.
Resultaat
De meerjarenbegroting (in dzd. euro’s) laat de komende jaren, bij ongewijzigd beleid, een negatief
resultaat zien.
SPCO zal bezien of aanvullende maatregelen wenselijk en/of noodzakelijk zijn, rekening houdend met
gewenste weerstandsvermogen en uit te voeren (SMP-)beleid.
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In de volgende tabellen zijn de meerjarenoverzichten exploitatie en balans opgenomen.
realisatie

begroting

verslagjaar

2017

2018

2019

2020

2021

aantal leerlingen

2.566

2.540

2.502

2.495

2.460

rijksbijdragen

13.301

13.522

12.491

12.394

12.306

overige baten

668

441

444

453

456

10.724

10.882

10.003

9.979

9.908

1% extra formatie4

0

120

120

120

120

onvoorzien personeel

0

203

185

184

183

403

414

340

381

341

huisvestingslasten

1.196

1.324

1.330

1.353

1.361

overige lasten

1.207

1.257

1.045

1.063

1.069

440

-237

-88

-233

-220

0

15

15

15

15

439

-222

-73

-218

-205

23,9%

17,1%

18,7%

16,9%

15,9%

Exploitatierekening

(telling 1 okt n -1)

personeelslasten

afschrijvingen

saldo baten en lasten

financiële baten en lasten
totaal resultaat
weerstandsvermogen

4

Deze 1% extra formatie is een gevolg van een besluit uit 2017: door de financiële ruimte die de komende jaren verwacht
wordt, is het mogelijk om, naast versnelde uitvoering van een van de SMP‐bouwstenen extra formatie aan de scholen toe
te kennen. Dit wordt verwerkt in de formatieplannen vanaf 2017/2018 en bedraagt 1%‐punt.
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Door de financiële ruimte die de komende jaren verwacht wordt, is het mogelijk om, naast versnelde
uitvoering van een van de SMP‐bouwstenen (zie elders toegelicht), extra formatie aan de scholen toe
te kennen. Dit wordt verwerkt in de formatieplannen vanaf 2017/2018 en bedraagt 1%‐punt.
realisatie

Balans

begroting

2017

2018

2019

2020

2021

materieel

2.086

1.994

1.907

1.932

1.854

financieel

23

23

23

23

23

5.273

4.444

4.443

4.185

4.044

algemene reserve

2.661

1.796

1.708

1.475

1.256

bestemmingsreserve publiek

2.490

2.490

2.490

2.490

2.490

bestemmingsreserve privaat

116

116

116

116

116

682

682

682

682

682

kortlopende schulden

1.434

1.378

1.378

1.378

1.378

Balanstotaal

7.383

6.461

6.374

6.141

5.921

verslagjaar
Vaste Activa

Vlottende activa

Eigen vermogen

voorzieningen

Kengetallen
Voor de kengetallen staan in hoofdstuk 10 toelichtingen en streefwaarden beschreven, t.w.



weerstandsvermogen (13 – 19%);
liquiditeit (>1).

Op basis van de meerjarenbegroting laten deze kengetallen de volgende ontwikkeling zien:
Kengetallen
Verslagjaar
Weerstandsvermogen
Liquiditeit

2017

2018

2019

2020

2021

23,9%

17,1%

18,7%

16,9%

15,9%

3,68

3,07

3,08

2,90

2,81
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9.3

risicomanagement

Voor de begroting 2018 is bij de risico-bepaling gebruik gemaakt van de ‘verwachte waardemethode’. Hierbij wordt voor het bepalen van de risico’s enerzijds rekening gehouden met de kans:
hoe vaak komt iets voor, of hoe vaak kan het gebeuren? Anderzijds wordt gekeken naar de impact (of
het effect).
Als volgens deze methode/berekening het risico groter dan 3 is, is bepaald wat nodig is in de buffer
(buiten de begroting) om dit risico op te vangen. Is het risico kleiner dan 3, dan valt dit binnen het
restrisico (van 5%).

Bij het jaarlijks doornemen van bestaande en nieuwe risico’s wordt gekeken wat de mogelijke
financiële gevolgen zijn voor de stichting als een gebeurtenis plaatsvindt. Een deel van de risico’s
worden niet expliciet bepaald, maar vallen onder het ‘restrisico’ (vanwege geringe financiële impact).
Voor de begroting 2018 hebben bestuurder, controller en 2 directeuren de risicoanalyse 2017 kritisch
doorgenomen en gekeken naar mogelijke nieuwe risico’s, met als gevolg dat o.a. een risico rondom
privacy (Informatie Beveiliging en Privacy (IBP)) is opgenomen5.

Dit heeft o.m. geleid tot een nieuwe categorie (Algemeen), een herschikking als gevolg van deze
nieuwe categorie en het vervallen van enkele risico’s (omdat deze ook al onder een ander risico
vielen), echter de totale omvang van de risico’s is minimaal gewijzigd. In de tabel is met een kleur
aangegeven als kans, impact, benodigde buffer e.d. ten opzichte van 2017 gewijzigd zijn.
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie
op te vangen. De totale omvang van de risico’s is licht gewijzigd en heeft tot gevolg dat de stichting
streeft naar een weerstandsvermogen tussen de 12 en 18% in 2018.

Conclusie
Het verwachte weerstandsvermogen ligt boven de gestelde marges voor dit streefcijfer. Op basis
hiervan heeft het college van bestuur besloten om voor 2018 te streven naar een resultaat dat ligt
tussen de -/- € 100.000,- en -/- € 200.000,-. Op die manier zal het weerstandsvermogen licht
afnemen zodat het binnen de gestelde marges gaat vallen en zijn meer middelen voor het onderwijs
vrijgemaakt.
In bijlage 4 zijn de resultaten van de risicobepaling voor de begroting 2018 opgenomen.

5

Documenten en trajecten die in dit kader (meer of minder) afgerond en/of in ontwikkeling zijn o.m.:
privacyreglement (beleid, stichtingsniveau), reglement internet en sociale media (handreiking, per school regelen),
communicatie over privacy (handreiking, per school regelen), IBP-beleid, Protocol datalekken, Handboek privacy bij SPCO
Training medewerkers, Aanstellen privacy officer, Afsluiten verwerkersovereenkomsten.
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10

JAARREKENING

Het hoofddoel van SPCO is continuïteit van goed onderwijs waarborgen. Het financiële beleid is er op
gericht om dit te kunnen realiseren. Daarom is een specifiek doel van dit beleid het in stand houden
en/of opbouwen van een vermogenspositie, waarmee de continuïteit van de scholen kan worden
gewaarborgd. Om invulling te geven aan dit financiële doel zijn enkele indicatoren geformuleerd.

Deze indicatoren zijn:



weerstandsvermogen;
liquiditeit.
Kengetal
Weerstandsvermogen
Liquiditeit

SPCO-norm6
13 - 19%

2016
21,8%

2017
23,9%

>1

3,43

3,68

Weerstandsvermogen
Deze indicator geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te
vangen. Het wordt berekend door het eigen vermogen te verminderen met de materiële vaste activa
en dan te delen door de totale rijksbijdrage. Op basis van de risicoanalyse voor de begroting 2017
streefde SPCO naar een weerstandsvermogen tussen de 13 en 19%.
SPCO heeft, naast beleid en budgetten in de begroting, een bedrag van ruim € 1,5 mln. nodig om
onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast wordt een bedrag van 5% (van de
rijksbijdragen) opgenomen voor ‘overige risico’s’. Dit leidde voor 2017 tot een benodigd/gewenst
weerstandsvermogen van ca. 16%.
Streefwaarde

tussen 13 en 19% = waardering goed;
tussen 10-13% of >= 19% = waardering voldoende;
<= 10% = waardering onvoldoende.

Als het weerstandsvermogen een ‘voldoende’ waardering heeft wordt middels beleid of operationele
maatregelen gezorgd dat binnen 5 jaar het weerstandsvermogen weer op ‘goed’ niveau is. Als het
weerstandsvermogen ‘onvoldoende’ is, dan moeten ingrijpende beleids- of operationele
maatregelen zo spoedig mogelijk zorgen (doch binnen 2 jaar) voor een ‘voldoende’ score.

Het geplande weerstandsvermogen valt vanaf 2018 binnen de gestelde streefwaarde ‘goed’. Met het
stimuleren van (extra) investeringen in leermiddelen, in lijn met doelen uit het SMP, en met als doel
onderwijs(opbrengsten) te verbeteren, zal dit kengetal binnen de gestelde marges blijven.

6

norm voor begroting 2017
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Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre SPCO op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Het
wordt berekend door de vlottende activa en liquide middelen te delen door kortlopende passiva.
SPCO streeft naar een ratio van 1 of hoger.
Zowel over het verslagjaar, als voor de komende jaren, is de liquiditeit hoger dan 1.
Inkoop
SPCO streeft naar een professioneel, inzichtelijk en transparant inkoopproces, dat past binnen de
wettelijk gestelde kaders (Nationaal en Europees) voor inkoop door publieke instellingen. SPCO heeft
hiervoor een inkoopbeleid en werkt op het gebied van inkoop volgens dit beleid.
Het inkoopbeleid is gebaseerd op de volgende doelstellingen:
1. Rechtmatigheid
2. Doelmatigheid
3. Goed opdrachtgeverschap
4. Professionaliteit
Naast de Nationale en Europese wetgeving heeft SPCO interne richtlijnen en afspraken bepaald die
bij inkoop gevolgd dienen te worden.

Vanaf 2016 is gestart met inkoop van de extra investeringen in mobiele devices (Chromebooks), dit
proces wordt in 2018 afgerond, aangezien op dat moment alle leerlingen uit de groepen 5-8
beschikken over een eigen Chromebook. Bij de aanbesteding hiervan zal kritisch gekeken worden
naar het huidige inkoopbeleid.
Kasstroom
Het kasstroomoverzicht geeft een verklaring voor de mutatie van het saldo liquide middelen op de
balans en is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij de baten en lasten als uitgangspunt
worden genomen. In de financiële jaarrekening (B4) is het kasstroomoverzicht 2017 opgenomen.
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11

TOELICHTING OP HET RESULTAAT 2017
Realisatie ‘17

Begroting ‘17

Realisatie ‘16

13.301

12.814

12.918

12

0

24

656

392

482

totale baten

13.969

13.206

13.424

personele lasten

10.724

10.606

10.224

403

474

350

huisvestingslasten

1.195

1.300

1.334

overige lasten

1.207

1.022

1.164

13.529

13.402

13.066

440

-196

358

-0

15

6

439

-182

364

(rijks)bijdragen
overige overheidsbijdragen
overige baten

afschrijvingen

totale lasten

saldo baten en lasten
financieel resultaat
netto resultaat
Bedragen in dzd. euro’s

11.1 resultaat 2017
Gedurende het jaar zijn zowel aan de batenkant als aan de lastenkant verschillen ontstaan ten
opzichte van de begroting. De oorzaken van deze verschillen zijn gedurende het jaar geanalyseerd en
gecommuniceerd met de stakeholders.
Een deel van het positieve resultaat is besteed aan extra bestedingen in 2017. Deze hadden in 2017
echter een minimaal effect op het resultaat. Dit zal pas in 2018 zichtbaar worden.

De totale baten zijn ruim € 763 dzd. hoger dan begroot. De voornaamste redenen de verschillende
incidentele baten (o.a. groeitelling, meer deelnemers lerarenbeurs, budgetten voor opvang
vreemdelingen) en de late vaststelling definitieve bekostiging komen de Rijksbijdragen (lumpsum en
PAB) over 2017 hoger uit dan begroot (ca. 395 dzd.);
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Daarnaast zijn de volgende redenen te noemen:
●
●
●
●

hogere ontvangsten van de SWV’n, totaal ca. € 128 dzd. (afrekening uit voorgaande jaren, meer
toegekende arrangementen voor leerlingen
in rekening brengen van nog niet gefactureerde huur aan kindopvangorganisaties (€ 57 dzd.)
hogere afrekening van de Marnix academie (€ 100 dzd.)
toegekende muzieksubsidies (hier staan gelijke lasten tegenover, dus resultaatneutraal) van ca. €
35 dzd.

De lasten zijn over 2017 ca. € 127 dzd. hoger dan begroot. Deze worden gevormd door:
 hogere personele lasten (in lijn met de hogere lumpsum-vergoedingen, en een afrekening
aan Loyalis (€ 50 dzd. euro) enerzijds,
 het effect van een laag ziekteverzuim
 en hogere instellingslasten (besteding van extra budgetten voor leermiddelen) anderzijds.
 daarnaast zijn de huisvestingslasten (door gemeente) lager, dit is een gevolg van het
afboeken van kosten uit eerdere jaren (2016) die niet meer in rekening gebracht zullen
worden.

11.2 resultaat 2017 vs. resultaat 2016
Het resultaat over 2017 is ca. € 78 dzd. hoger dan één jaar eerder. De voornaamste oorzaak betreft
de late vaststelling van de definitieve bekostiging en de afboeking van de eerder opgenomen
huisvestingslasten.

11.3 financiële positie 2017 vs. 2016
2017

2016

materiele vaste activa

€

2.086

€

1.894

financiële vaste activa

€

23

€

36

vorderingen

€

708

€

760

liquide middelen

€

4.565

€

3.967

totale activa

€

7.383

€

6.657

eigen vermogen

€

5.267

€

4.828

voorzieningen

€

682

€

451

kortlopende schulden

€

1.434

€

1.378

totale passiva

€

7.383

€

6.657

Bedragen in dzd. euro’s
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Het balanstotaal is in 2017 met € 726 dzd. toegenomen. Aan de activazijde zijn dit deels de materiële
vaste activa (investeringsimpuls door resultaat) en de liquide middelen (momentopname).
Aan de passivazijde wordt de stijging gevormd door het resultaat (toevoeging aan het Eigen
Vermogen) en de kortlopende schulden (momentopname).
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12

TREASURYVERSLAG

Het doel van het treasurystatuut is dat in het kader van vermogensbeheer van SPCO helder wordt
gemaakt volgens welke procedures besluiten tot stand moeten komen en aan welke richtlijnen het
bestuur zich moet houden t.a.v. beleggen en belenen. In dit statuut wordt onderscheid gemaakt
tussen publieke middelen en overige middelen. Publieke middelen zijn de middelen die verkregen
zijn van de rijksoverheid en de gemeentelijke overheid.
Het beleid van SPCO bepaalt dat alleen de overige middelen kunnen worden belegd. Voor deze
beleggingen wordt een maximum percentage van de overige middelen van 30% gesteld.
In 2017 heeft SPCO geen middelen belegd en geen lening ontvangen. De stichting heeft wel een
waarborgsom betaald, zichtbaar als financiële vaste activa op de balans (voor ICT-randapparatuur:
Snappet).
Het rendement op de liquide middelen in 2017 bedroeg gemiddeld 0,01%.

12.1 AO/IC treasury
SPCO handelde in 2017 conform het nieuwe vastgestelde treasurystatuut. Het doel van dat statuut is,
dat in het kader van vermogensbeheer van SPCO helder wordt gemaakt volgens welke procedures
besluiten tot stand moeten komen en aan welke richtlijnen het cvb zich moeten houden. Het
bevoegd gezag beheert de verkregen middelen van de instelling op een zodanige wijze dat een
behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van de instelling op basis van de publieke middelen zijn
verzekerd. Zij houdt daarbij rekening met de verplichtingen die door OCW aan de regeling belenen
en beleggen zijn gesteld.
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12.2 liquiditeitsprognose
2017

2018

2019

2020

2021

587

454

296

428

400

-185

125

479

621

363

708

760

760

760

760

Schulden

1.434

1.378

1.378

1.378

1.378

Resultaat

439

-237

-88

-233

-220

Afschrijvingen

403

420

441

461

450

Dotatie voorzieningen

451

451

451

451

451

Mutatie in liquide middelen

597

-52

29

-370

-82

4.565

4.512

4.541

4.171

4.089

Investeringen MVA
Onttrekking voorziening onderhoud
Vorderingen

Liquide Middelen
Bedragen in dzd. euro’s
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13

BEGROTING 2018

13.1 uitgangspunten begroting 2018
Proces
Het hoofddoel van SPCO Groene Hart is het verzorgen van goed onderwijs aan de kinderen die aan
onze scholen zijn toevertrouwd. De (meer)jarenbegroting is er op gericht om dit doel in financiële zin
mogelijk te maken. Dit betekent concreet dat de middelen zo efficiënt en effectief worden ingezet
(met name t.b.v. het personeel). Daarnaast dienen ook voldoende middelen beschikbaar te zijn om
de continuïteit van goed onderwijs te garanderen.

Om te bepalen of een positief of negatief resultaat wordt begroot, wordt op basis van de risicoscan
de hoogte van de benodigde reserve berekend. Dit wordt uitgedrukt in het weerstandsvermogen.
Indien het weerstandsvermogen te laag is, zal een positief resultaat nodig zijn. Mocht het
weerstandsvermogen (te) hoog zijn kan extra geïnvesteerd worden in het onderwijs, en wordt een
negatief resultaat begroot. Uiteraard nemen we hierin ook het meerjarenperspectief mee.
Conclusie
Het verwachte weerstandsvermogen over 2017 ligt (2%) boven de gestelde marges voor dit
streefcijfer. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om eerst voor 2018 te streven naar een
resultaat dat ligt tussen de -/- € 200.000,- en -/- € 300.000,-. Op die manier zal het
weerstandsvermogen afnemen zodat het binnen de gestelde marges gaat vallen en zijn meer
middelen voor het onderwijs vrijgemaakt.

13.2 aandachtspunten begroting 2018
Bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van de begrotingsmodellen, de beschikbare
informatie rondom de begroting van de PO-raad (o.m. tijdens een speciaal georganiseerde
bijeenkomst waar de laatste ontwikkelingen rondom de begroting 2018 (en daarna) zijn
gepresenteerd 2018) en het scenariomodel van het Arbeidsmarktplatform. In deze modellen zijn de
resultaten van de verschillende akkoorden (Convenant Leerkracht en Bestuursakkoord) uit
voorgaande jaren over onderwijsfinanciën grotendeels meegenomen.
In de begroting 2018 is daarnaast rekening gehouden met:



in eerste instantie een stijging van 2,21% voor de materiele bekostiging;
een toename bij de personele bekostiging van ca. 0,65%;
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de afrekening over 2017/2018 (o.b.v. de referentiesystematiek7) bij de personele
bekostiging;
een aanpassing van de pensioenpremie met 1,8%, de verwachting is dat deze gecompenseerd
worden, dit is ook verwerkt in de begroting;
een aanpassing van de premie participatiefonds (niet gecompenseerd) met 0,83%;
investeringen in duurzaamheid (voor één school ledverlichting, voor één school zonnepanelen);
ruimte voor onderwijsvernieuwing conform doelen uit strategisch meerjarenplan (looptijd 2 jaar,
voor 2 scholen), SMP-bouwsteen 5, deels gefinancierd door swv Passenderwijs;
een versnelde invoering SMP-bouwsteen 4 – 21e-eeuwse educatie;
het beleid over hoe om te gaan met een hoog weerstandsvermogen heeft het bestuur ook voor
2018 extra middelen aan de scholen beschikbaar gesteld en verwerkt in de begroting. Het betreft
een bedrag van € 267 dzd. en is verdeeld tussen en personele en materiele lasten.

In de afgelopen periode is gecommuniceerd dat extra middelen voor het primair onderwijs
beschikbaar worden gesteld, € 270 miljoen voor modernisering cao PO (deze middelen komen pas
beschikbaar als de cao is afgesloten) en € 450 miljoen voor werkdrukverlaging (o.m.
klassenverkleining en aanstellen OOP). Dit laatste bedrag wordt stapsgewijs aan de sector gegeven:
€ 10 miljoen in 2018 (dat is ca. 7 euro per leerling);
€ 175 miljoen in 2019 (ca. € 115 per leerling);
€ 325 miljoen in 2020 (ca. € 215 per leerling);
€ 450 miljoen in 2021 (dat is ca. € 300 per leerling).
In eerste instantie hebben wij er voor gekozen deze middelen nog niet in de (meerjaren)begroting op
te nemen, de extra inkomsten zullen uiteraard ter beschikking gesteld worden aan de scholen, zodat
het op het resultaat geen effect heeft.
De gepresenteerde begroting is op hoofdlijnen (en afgerond op honderden euro’s). Belangrijkste
reden daarvoor is dat in principe zo alleen substantiële bedragen en belangrijke posten
gepresenteerd worden en schijnnauwkeurigheid wordt vermeden.
Modernisering bekostiging
In juni 2016 heeft de ALV van de PO-raad richtinggevende uitspraken gedaan ten aanzien van een
mogelijke nieuwe bekostigingssystematiek. Er is voorgesteld zoveel mogelijk uit te gaan van een
bekostiging per leerling, aangevuld met enkele toeslagen (voor onderwijsachterstanden en

7

De kabinetsbijdrage ter compensatie voor de ontwikkeling van de arbeidskosten in de collectieve sector en dus ook voor
het primair onderwijs, wordt vastgesteld aan de hand van de referentiesystematiek. Deze systematiek vertaalt de
ontwikkeling van arbeidskosten in de marktsector door naar de overheidssector. De marktsector is dus het referentiepunt:
stijgen/dalen de arbeidskosten in de marktsector, dan stijgt/daalt de compensatie voor de ontwikkeling van de
arbeidskosten voor het primair onderwijs
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dunbevolktheid). Een mogelijke modernisering zal op zijn vroegst pas na 2020 effect kunnen hebben
op de bekostiging.
Baten
De lumpsumvergoeding per leerling neemt toe waardoor, ondanks een daling van het aantal
leerlingen per 1 oktober 2017 (van 2.566 naar 2.540), de totale vergoeding hiervoor hoger zal
uitkomen in 2018.
Het rijk heeft de materiële vergoeding (MI)-vergoeding in algemene zin met 2,21% verhoogd,
ondanks minder leerlingen heeft deze verhoging voor SPCO een positief effect op de baten.
Voor de middelen uit de prestatiebox is rekening gehouden met het verwachte bedrag dat de POraad heeft gecommuniceerd. De prestatiebox is bestemd voor het realiseren van afspraken uit het
bestuursakkoord en in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Naast cultuur
zijn deze middelen bestemd voor:
1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. professionele scholen
4. doorgaande ontwikkellijnen.
Naar verwachting bedraagt in 2018 het bedrag per leerling ca. € 180,-.
De totale ontvangsten van de samenwerkingsverbanden nemen ook toe. De toename komt deels
door een hoger bedrag per leerling vanuit het grootste SWV (Passenderwijs). In de begroting 2018 is
ook de (verwachte) afrekening over 2017 opgenomen. Door de invoering van passend onderwijs
ontvangen we voor minder leerlingen arrangementen (voor gerichte, persoonlijke ondersteuning).
Voor één school (de Brug) is vanaf cursusjaar 2016/2017 de wijze van samenwerken met en
financiering door het SWV veranderd.
Bij de overige baten, waarin o.a. lerarenbeurs, opbrengsten medegebruik en baten schoolfonds,
verwachten we in 2018 weinig substantiële wijzigingen.
Lasten
Door de financiële ruimte die de komende jaren verwacht wordt, is het mogelijk om, naast versnelde
uitvoering van een van de SMP-bouwstenen (zie elders toegelicht), extra formatie aan de scholen toe
te kennen (voor OP en management). Dit is verwerkt in de formatieplannen vanaf 2017/2018.
Bij de personeelslasten is ook rekening gehouden met:




vervanging van ziekte voornamelijk door (eigen) medewerkers uit de flexibele schil;
uitwerking SPCO-verzuimbeleid;
duurzame inzetbaarheid senioren (oude Bapo);
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ouderschapsverlof (gebaseerd op het een gemiddelde van deze kosten over de afgelopen drie
jaar);
 ‘onvoorzien’ personeel (o.a. voor gevolgen WWZ: o.m. verplicht tot het uitkeren van transitievergoedingen bij onvrijwillig uitdienst treden).
Ook in 2018 is budget beschikbaar gesteld voor extra beleidsontwikkeling, o.m. op het gebied van
passend onderwijs, onderwijsvernieuwing, talentontwikkeling, en is rekening gehouden met de
eerste voorbereidingen voor het nieuwe SMP.

Door het verwachte positieve resultaat over 2016 heeft het bestuur besloten om in 2017 een van de
bouwstenen uit het SMP versneld uit te voeren (bouwsteen 4: 21e-eeuwse educatie). Aan de scholen
zijn middelen beschikbaar gesteld om alle groepen 5 t/m 8 van mobile devices te voorzien (uiterlijk 1
augustus 2018 volledig geïmplementeerd). In 2017 is dat grotendeels uitgevoerd, ook in 2018 is
hiermee nog rekening gehouden. De reële levensduur van de devices is vier jaar en de
afschrijftermijn zal hierop worden aangepast (was vijf jaar).
Daarnaast heeft dit besluit nog andere effecten:





toename van de exploitatiekosten ICT (licenties e.d.);
extra afschrijvingen a.g.v. buiten-gebruik stellen (en verwijderen) traditionele methoden
(lesboeken), dit effect is per school éénmalig, in 2017 of 2018;
minder verbruiksmiddelen van traditionele leermiddelen aangeschaft worden (werkboeken).

De dotatie voorzieningen huisvesting is conform de 10-jaren-planning uit het MJOB. Vanaf 2017
wordt ook een voorziening getroffen voor het SPCO-aandeel in gepland onderhoud
binnenonderhoud in zgn. VVE-gebouwen (betreft onderhoud excl. Installaties, zie ook hoofdstuk 6).
Hiervoor is ook een MJOB opgesteld.
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14

JAARVERSLAG GMR

De GMR van SPCO bestaat uit een oudergeleding van 4 ouders en een personeel geleding van 4
leraren.

In 2017 heeft de GMR onder meer over de volgende punten gesproken:

















Wegens het vertrek van een leerkracht en een ouder zijn verkiezingen uitgeschreven. Hierop
kwamen twee reacties van inhoudelijk sterke kandidaten en daarmee waren de vacatures
vervuld. De herverkiezing voor een tweede termijn van ouders Marieke van Stek en Aart-Jan
Plaisier verliep volgens verwachting en waren zonder bezwaren een feit.
Halverwege het jaar kwam, door het vertrek van een leraar, een nieuwe vacature. De GMR
slaagde op korte termijn niet meer in deze bezet te krijgen. Deze wordt opgepakt in de
verkiezingen van het eerste kwartaal 2018. Daarnaast wordt getoetst of het loslaten van de
verdeling binnen/buiten Woerden leidt tot meer reacties van ouders en personeelsleden.
Wettelijke wijzigingen werden doorgevoerd in het GMR Reglement en Statuut.
Het weerstandsvermogen van de SPCO bleek procentueel hoog. Het weerstandsvermogen geeft
weer in welke mate een organisatie in staat is onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te
vangen. Het bestuur stelde daarom extra gelden ter beschikking aan de scholen die hiervoor een,
niet gebudgetteerde, wensenlijst konden indienen.
Het beleidsplan Tijdelijk Personeelstekort is besproken. Hoe brengen we het invalprobleem in
kaart? Hoe lossen de scholen het ontbreken van een invaller op: hoe vaak gaan kinderen naar
huis, staat een duo voor de groep, worden ze verdeeld over andere groepen.
Het mobiliteitsplan werd anders ingericht om de instroom en doorstroom van talenten te
bevorderen. Om de ontwikkeling te toetsen en na te gaan of de ambitie bereikt wordt, is eind
2017 geëvalueerd. De verandering bleek inderdaad tot gevolg hebben gehad dat meer mensen
met ervaring van buiten waren aangetrokken. Het cvb vraagt de GMR mee te denken over een
aanpassing van de huidige sollicitatieprocedure. Er is meer behoefte aan snelheid van handelen
en aan minder personen in een sollicitatiecommissie.
In het kader van toenemende digitale informatieverstrekkingworden SPCO-breed nieuwe
websites worden ingericht, alsmede een app voor ouders waardoor een eenvoudige en snelle
informatievoorziening naar de ouders gerealiseerd wordt. Scholen kunnen hiervoor een
communicatiedeskundige inhuren. Een dynamische uitstraling is ook goed voor die gebieden
waar de belangstellingscijfers teruglopen.
De GMR nam deel aan de zgn. visitatie. Deze visitatie maakt onderdeel uit van het
ontwikkelingstraject van de PO Raad om te komen tot een bestuurlijk visitatiestelsel. Dit behelst
het bezoek van een andere stichting aan onze stichting en het in diepte bevragen op diverse
aspecten. Het cvb start met een zelfevaluatie die vervolgens wordt getoetst. Een leerzaam proces
waar nieuwe ambities uit voortvloeiden.
Door het vertrek van een personeelslid werd gezocht naar een nieuwe afgevaardigde van SPCO
naar het OPR. De GMR bracht deze vacature onder de aandacht van het IBOS-overleg hetgeen
resulteerde in een kandidaat vanuit deze geleding.
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In het kader van transparantie waren diverse directeuren te gast gedurende dit jaar. Een
directeur lichtte toe wat de school had gedaan met het innovatiegeld. Dit was gebruikt voor
invoering van talentonderwijs op de school. Een succes dat uitstraling heeft ook buiten de school.
Communicatie van de onderwerpen uit het Directie Overleg (DO) richting de MR-en is besprken
en formeel beleid geworden.
Het Onderwijstoezicht van de Inspectie is veranderd. Nu wordt gestart met een gesprek met het
cvb. En scholen maken hun een eigen beoordeling die getoetst kan worden. Normaliter werden
een paar scholen bezocht maar ditmaal zijn bij SPCO bezoeken gepland aan negen scholen in de
eerste weken van 2018.
Werkdrukvermindering kwam aan de orde met een helder standpunt van het cvb ten aanzien
van de uitgeroepen landelijke stakingen

Daarnaast adviseerde de GMR over en/of stemde in met of kreeg informatie over:










nieuw SPCO Privacyreglement
begroting 2018
bovenschools formatieplan
concept vakantierooster 2019
kwartaalcijfers ziekteverzuim
onderwijskwaliteit en opbrengsten
kwartaalcijfers financiën
begeleiding startende leraren
aanmeldformulier SPCO met aanvullingen in het licht van AVG van mei 2018

De GMR kwam tweemaal met een vertegenwoordiging van de MR-en bij elkaar. Er is behoefte aan
een platform waarop men informatie kan delen. De huidige drive is daarvoor minder geschikt.
Onderzoek leert dat deze uitwisseling wellicht kan gebeuren via de app die ook voor ouders
beschikbaar komt. De eerste helft van 2018 zal een pilot worden ingericht van SPCO en GMR om te
zien of dit een goede keuze zou zijn. De bijeenkomsten MR-GMR zijn waardevol; men leert elkaar
kennen, weet hoe men elkaar kan vinden. De opkomst wordt ook groter. Dit zetten we in 2018 voort.
Jaarlijks wisselt de bezetting van de MR-en: Om je vertegenwoordigende werk goed te kunnen
uitvoeren heb je kennis en vaardigheden nodig. De GMR organiseert jaarlijks een cursus waarop de
(nieuwe) leden zich kunnen inschrijven. Wat later in het schooljaar 2017-2018 zal de behoefte
worden gepeild naar een eventuele verdiepingscursus.
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BIJLAGE 1

ADRESGEGEVENS SCHOLEN

De Brug

Burgemeester Bruntstraat 23
2415 AJ Nieuwerbrug

0348 68 83 52

Johan Friso

Het Spaarne 7B
3448 DX Woerden

0348 41 85 09

Margriet

Alpenstraat 3
3446 DR Woerden

0348 43 17 91

R. de Jager

Van Slingelandtlanen 145
3445 ER Woerden

0348 41 57 35

Wilhelmina

Oostsingel 4
3441 GB Woerden

0348 41 24 32

Willem Alexander

Anton Mauvestraat 1
3443 CV Woerden

0348 41 26 87

Willem van Oranje

Goudenregenstraat 2a
3442 HG Woerden

0348 41 60 79

Constantijn

Botter 2
3448 KA Woerden

0348 42 25 67

De Fontein

Hendriklaan 5
3481 VR Harmelen

0348 44 17 30

Graaf Jan van Montfoort

G. van Damstraat 83C
3417 WD Montfoort

0348 47 33 90

De Nieuwe Wiel

Juliana van Stolberglaan 65
3411 XB Lopik

0348 55 15 13

Timotheüs

Laan van Rapijnen 38
3461 GH Linschoten

0348 40 92 27
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BIJLAGE 2

RAAD VAN TOEZICHT

B2.1 bijeenkomsten raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) van SPCO Groene Hart heeft in 2017 zes maal vergaderd, te weten op 14
februari, 18 april, 22 juni, 13 september (zelfevaluatie), 31 oktober en 13 december. Daarnaast is een
extra evaluatiemoment geweest op 21 februari. Met uitzondering van de bijeenkomsten op 21
februari en 13 september, waren bij alle vergaderingen eveneens de voorzitter van het college van
bestuur (cvb) en een afgevaardigde schooldirecteur aanwezig.

B2.2 samenstelling rvt en portefeuilles
Martijn Willemse

Voorzitter (tot sept. 2017)
Werkgeverschap (tot sept. 2017)

Gertie Blaauwendraad

Voorzitter (vanaf sept. 2017)
Werkgeverschap/Personeel (vanaf sept. 2017)

Miriam Koning

Governance (tot sept. 2017)
Financiën (tot sept. 2017)

Lucien Harthoorn

Vice-voorzitter
Evaluatie werkwijze rvt

Heerd Jan Hoogeveen

Evaluatie werkwijze rvt
Onderwijskwaliteit

Martijn Kool

Financiën
Identiteit

Karin Westerbeek

Governance
Onderwijskwaliteit

Eric Orie

Werkgeverschap/Personeel (vanaf sept. 2017)
Identiteit (vanaf sept. 2017)

Martijn Gijsbertsen

Financiën (vanaf sept. 2017)
Governance (vanaf sept. 2017)

De rvt heeft in 2017, met waardering voor haar bijdrage in de afgelopen jaren, afscheid genomen van
mevrouw Miriam Koning. Mevrouw Koning was aan het einde van haar tweede zittingstermijn
gekomen en trad daarom reglementair af. Haar portefeuilles zijn overgenomen door Martijn
Gijsbertsen die in 2017 als nieuw rvt-lid is benoemd en toegetreden. Tevens heeft de rvt in 2017
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afscheid genomen van de heer Martijn Willemse die 8 jaar lang met veel inzet, verbinding en
kundigheid het voorzitterschap van de rvt heeft ingevuld. Ook de heer Willemse had de tweede
zittingstermijn voltooid en trad reglementair af. De heer Eric Orie werd per september 2017 welkom
geheten als nieuw, ongebonden lid van de rvt. De heer Orie beheert vanaf dat moment de
portefeuilles Werkgeverschap/Personeel en Identiteit.
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BIJLAGE 3 VOORTGANG ROADMAP 2017
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BIJLAGE 4 RISICOMANAGEMENT
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