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1 VOORWOORD 

 

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. 

http://www.spco.nl/
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2 SPCO GROENE HART 

 

2.1  organisatiestructuur 

Stichting Protestants-Christelijke Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO) heeft dertien basisscholen in 

vijf gemeenten met 2.580 leerlingen op 1 oktober 2018 (in 2017: 2.540 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 bestuurssecretaresse, een HR-

functionaris, een financieel medewerker, een medewerker onderwijs en kwaliteit en een 

bovenschoolse opleidingscoördinator zorgt het cvb dat de organisatie op koers blijft. 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.  
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2.2 organogram  

Het organogram van de organisatie is niet gewijzigd en ziet er als volgt uit:  
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3 VISIE EN BESTURING  

 

3.1 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 SPCO-

scholen 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 niet-
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vrijblijvende 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.  

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.  

 

3.2 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: 

 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 de periode augustus 2018 - juli 2019 wordt een nieuwe strategisch meerjarenplan (in de 

toekomst wordt dit plan ’koersplan’ genoemd) ontwikkeld met de volgende bouwstenen:  

o de leerkracht doet er toe 

o waardengedreven onderwijs  

o toekomstgericht onderwijs 

o leiderschap. 

 

3.3 samenwerken  

samen dóen voor sterker onderwijs 

De colleges van bestuur van SPCO en Kalisto-boeiend basisonderwijs hebben een gezamenlijk 

studieaanbod ontwikkeld voor medewerkers onder de naam TOP (Trefpunt Onderwijs 

Professionals).  Met stichting de Groeiling uit Gouda wordt het beleid m.b.t. audit ingericht. 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.  

We werken ook samen met KMN Kind & Co, een organisatie voor kinderopvang die op bijna alle 

SPCO-scholen het voor- en naschoolse aanbod voor leerlingen verzorgt.  Ook met de scholen voor 

voortgezet onderwijs wordt regelmatig overleg gevoerd over inhoudelijke thema’s. 
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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’. Alle SPCO-scholen zijn erkend als gecertificeerde opleidingsschool binnen 

dit Partnerschap. De erkenning is gedaan op basis van de criteria van Nederlands‐Vlaamse 

Accreditatieorganisatie (NVAO).  

 

3.4 verslag toezichthoudend orgaan – raad van toezicht 

bijeenkomsten raad van toezicht 

De Raad van Toezicht (rvt) van SPCO heeft in 2018 zevenmaal vergaderd, te weten op 13 februari 

(zelfevaluatie), 14 februari, 16 april, 18 juni, 15 oktober (zelfevaluatie), 30 oktober en 12 december. 

Met uitzondering van de bijeenkomsten op 13 februari en 15 oktober, waren bij alle 

vergaderingen eveneens de voorzitter van het College van Bestuur (cvb) en een afgevaardigde 

schooldirecteur aanwezig. Op 3 september heeft een extra bijeenkomst plaatsgevonden met het 

cvb en de heer Pim Pollen van CBE Group over het nieuwe Strategisch Meerjarenplan (SMP)/ 

Koersplan 2020 voor SPCO. 

 

formele activiteiten rvt 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: 

 het jaarverslag met jaarrekening 2017 van SPCO is vastgesteld; 

 de begroting 2019 van SPCO is vastgesteld; 

 het rooster van aftreden van rvt -leden is opnieuw vastgesteld; 

 het jaarlijkse functioneringsgesprek met de voorzitter van het cvb; 

 het functioneren van de rvt is tot tweemaal toe geëvalueerd. 

 

werkzaamheden rvt 

Overeenkomstig het reglement van de rvt zijn zowel vaste als inhoudelijke onderwerpen besproken. 

Op 13 februari heeft de rvt een zelfevaluatie belegd waarbij met elkaar gesproken is en verdere 
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uitwerking heeft plaatsgevonden over criteria die een rvt zou moeten hanteren voor ‘goed 

toezichthouden’. Tijdens de zelfevaluatie op 15 oktober is gesproken over een recente analyse van 

Management Drives van de gehele rvt. In die vergadering is ook stilgestaan bij ‘de ideale rvt’, waarbij 

eisen en verwachtingen die de buitenwereld aan ons stelt, bijv. de Code Goed Bestuur, belicht zijn. In 

2018 is een professionaliseringsplan voor rvt -leden in gang gezet waarbij gebruik gemaakt is van het 

aanbod van leergangen van de VTOI. Verder heeft de rvt deelgenomen aan het 4-jarig onderzoek van 

de Onderwijsinspectie aan SPCO en dientengevolge daarvan heeft een dialoog met het cvb over de 

uitkomsten van het inspectierapport plaatsgevonden. De rvt is ook op de hoogte gesteld van de 

aanpassing in werkwijzen binnen de SPCO t.a.v. de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Verder is tussen rvt en cvb 

meerdere malen aandacht besteed aan het extra surplus van het weerstandsvermogen. Aangezien 

de begroting de laatste jaren steeds met een positiever saldo wordt afgesloten dan wordt begroot, is 

er geen sprake meer van een incident maar is dat structureel. De rvt heeft positief geadviseerd in het 

besluit van het cvb om 2% van het bestaande personeelsbudget toe te voegen aan het 

formatiebudget van de scholen. In een meer informele setting hebben rvt en cvb nog een klein aantal 

onderwerpen uitgediept, waaronder de visie van SPCO op Excellente scholen, centrale vs. decentrale 

onderwijsvernieuwing en het contact leggen of onderhouden met basisscholen in de regio die niet 

aangesloten zijn bij een stichting. 

 

vaste onderwerpen 

De rvt bespreekt in haar vergaderingen met het cvb een aantal vaste onderwerpen, zoals lopende 

zaken binnen zowel SPCO als de rvt, waaronder directievoering, financiële kwartaalrapportages, 

bovenschools formatieplan, ziekteverzuim, personele zaken, medewerkers-tevredenheidsonderzoek, 

huisvestingszaken, schoolopbrengsten, leerlingen- telling en belangstellingspercentages. In 2018 

heeft er ook een dialoog plaatsgevonden tussen de rvt en het cvb over recente 

onderwijsstakingen. De rvt heeft tijdens deze gesprekken geen aanleiding gezien tot bijzondere 

opmerkingen over het gevoerde beleid. 

 

inhoudelijke thema’s 

De rvt heeft in 2018 de volgende inhoudelijke thema’s besproken: 

Burgerschap (14 februari) 

Mevrouw Jacomijn van der Kooij (Verus) heeft met de rvt het gesprek gevoerd over 

burgerschapsvorming op de scholen van SPCO. Vanuit de rvt is gereflecteerd op de 

verantwoordelijkheid van leerkrachten, m.n. in de rol van coach, het vanuit eigen identiteit omgaan 

met de ander, de verbinding tussen onderwijs en maatschappij, en bijdrage leveren aan een moreel 

kompas als basis voor het maken van keuzes in maatschappij. Er is ook gewezen op de relevantie van 

kanjerscholen en PBS- scholen binnen de stichting. Ook zijn er verschillende scholen, waar lokaal 

kleur gegeven wordt aan burgerschapsvorming. Geconcludeerd is dat burgerschapsvorming in 

ontwikkeling is, maar standaardisering niet kan plaatsvinden. Zichtlijnen voor de opdracht om 
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burgerschapsvorming inhoud te geven en om kader te kunnen geven op het beleid van de stichting 

zijn als volgt gedefinieerd: werelden openen, betrokken gemeenschappen, moreel kompas, 

oefenplek, eigenheid & diversiteit. 

 

Duurzaamheid (16 april) 

De heer Guido de Bruin (Verus), als externe adviseur identiteit en voorzitter van de 

projectgroep duurzaamheid, heeft een presentatie gegeven over duurzaamheid in het onderwijs. 

Vragen waarover met de rvt is gesproken waren o.a.: 

 Wat is nodig om beleid op dit terrein te maken en hoe kan de rvt hierop toezicht houden? 

 Wat verstaan we onder geïnspireerd goed onderwijs? 

 Hoe kunnen de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) – opgesteld door de VN - vorm krijgen in 

het onderwijs? 

 Waaraan willen wij als SPCO te herkennen zijn als het om duurzaamheid gaat? 

 Welke kernwaarden spelen hierbij een rol en wat vraagt het van scholen en personeel? 

 

Vormgeving nieuw SMP/ Koersplan 2020 (3 september) 

Ten eerste heeft Pim Pollen van CBE Group een uiteenzetting gegeven over Visie op Leren. 

Verder is stil gestaan bij: 

 de definitie van leren voor SPCO; 

 de rol van de leerkracht; 

 leren zichtbaar maken voor de leeromgeving. 

Als samenvatting van een inspirerende doch ook uitdagende vergadering met het cvb en Pim Pollen, 

zijn een aantal bouwstenen erkent als zijnde de basis voor vervolgsessies met directeuren en 

docenten. 

 

Daarnaast heeft de rvt in 2018 een bezoek gebracht aan een zestal SPCO-scholen tijdens het 

scholenbezoek op 9 januari. De bezochte scholen waren De Fontein (Harmelen), Margrietschool 

(Woerden), Timotheüsschool (Linschoten), R. de Jagerschool (Woerden), Constantijnschool 

(Woerden) en Willem van Oranjeschool (Woerden). Tenslotte hebben tot twee keer toe bezoeken 

aan de GMR plaatsgevonden, t.w. op 10 april en 12 december. Hierbij zijn wederzijds en 

openhartig ervaringen en visies gedeeld over Passend Onderwijs, het SMP/Koersplan en de 

samenwerking met het cvb. Tenslotte, is in 2018 vanuit het stafbureau een ambtelijk secretaris 

aangesteld ter ondersteuning van de rvt. 
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3.5 afhandeling klachten 

SPCO is aangesloten bij de regeling van de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk 

Onderwijs. In 2018 zijn 4 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.  

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 2018 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.  
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4 RISICOMANAGEMENT 

 

Voor de begroting 2018 is bij de risico-bepaling gebruik gemaakt van de ‘verwachte waarde-

methode’. 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 opgenomen2. 

 

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. Aangezien de totale omvang van de risico’s slechts minimaal gewijzigd is blijft de 

stichting streven naar een weerstandsvermogen tussen de 13 en 19%.  

 

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 -/- € 200.000,- en -/- € 300.000,-. 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 3 zijn de resultaten van de risicobepaling opgenomen. 

                                                            
2 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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toekomst 

Het uiteindelijke resultaat in 2018 heeft niet geleid tot een weerstandsvermogen binnen de gestelde 

marges. Dit is het gevolg van hogere ontvangsten (o.a. afrekening salarissen) en lagere bestedingen 

(voorzichtigheid bij formatieve inzet en materiele bestedingen)3. 

Voor 2019 heeft het bestuur met de rvt een plan van aanpak opgesteld om het weerstandsvermogen 

te verlagen, minimaal binnen de gewenste bandbreedte. Het heeft de voorkeur van de raad van 

toezicht dat zo dicht mogelijk naar een weerstandsvermogen van 17% wordt toegewerkt4. 

  

                                                            
3 zie ook paragraaf 5.4 financiën en beheer – jaarrekening 2018 

4 zie ook paragraaf 5.4 financiën en beheer – begroting 2019 
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5  BEDRIJFSVOERING 

 

5.1 onderwijs  

onderwijsopbrengsten  

Jaarlijks nemen SPCO-scholen methode-onafhankelijke toetsen af om onderwijsopbrengsten te 

meten. Deze toetsen vormen een belangrijke graadmeter om vast te stellen of een school een 

maximaal toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling en kennis van de leerling. De toetsen 

worden ingezet als middel om: 

 aan te tonen dat het onderwijs, door de maatschappij gefinancierd, voldoende kwaliteit 

heeft gehad (verantwoording); 

 inzicht te krijgen in de ontwikkeling van individuele kinderen, om zodoende het onderwijs 

daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten (aansluiten op de onderwijsbehoefte van 

kinderen); 

 inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van het gegeven onderwijs 

(onderwijsverbetering).  

Om scholen met elkaar te kunnen vergelijken (en dus van elkaar te kunnen leren) nemen ook alle 

scholen dezelfde eindtoets af. De eindtoets wordt gebruikt voor het monitoren van de 

eindopbrengsten, als extra gegeven bij de advisering voortgezet onderwijs en om zich te 

verantwoorden richting de Onderwijsinspectie. 

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:  

 

School 2018 2017 2016 
De Brug 532,6 535,4 538,2 

Constantijn 534,3 537,7 535,7 

Fontein 532,7 536,9 536,4 

Graaf-Jan 538,2 536,1 538,5 

Johan Friso 536,6 539,1 538,3 

Margriet 537,8 536,9 538,3 

De Meent 536,8 (5 ll) 538,9 (9 ll) 533,0 (4 ll) 

Nieuwe Wiel 536,6 536,2 534,8 

R de Jager 541,0 536,3 539,3 

Timotheüs 533,8 535,5 537,6 

Wilhelmina 540,8 540,9 538,3 

Willem Alexander 535,0 541,5 538,1 

Willem van Oranje 530,1 533,4 533,7 
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Het SPCO-gemiddelde in 2018 bedroeg 535,8 en het landelijk gemiddelde 534,9. Rekening houdend 

met de ondergrens van iedere school, gebaseerd op het percentage gewogen leerlingen, scoorde 5 

scholen onder de gestelde norm.  In 2016 en 2017 scoorde geen enkele school onder de ondergrens. 

De inspectie beoordeelt de resultaten van een school als onvoldoende indien een school drie jaar 

achtereen onder de ondergrens van de inspectie scoort.  

 

SPCO versus norm inspectie 

 

 

 

 

 
 

 

 

SPCO versus 3 jr. landelijk gemiddelde 
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inspectierapport 

In 2018 heeft de onderwijsinspectie het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur. In het 

oordeel schrijft de onderwijsinspectie dat het bestuur van SPCO zorgt voor onderwijs van kwaliteit, 

stuurt waar nodig op verbeteringen en zorgt voor een deugdelijk financieel beheer. Het bestuur 

heeft voldoende zicht op de organisatie en de onderwijskwaliteit en besteedt veel aandacht aan een 

actieve dialoog met in- en externe partners.  

De onderwijsinspectie geeft aan een professionele kwaliteitscultuur te hebben gezien, waarbij het 

eigenaarschap voor schoolontwikkeling laag in de organisatie ligt. Op verzoek van het bestuur heeft 

de inspectie op negen scholen onderzocht of deze scholen ‘goed’ zijn. Acht van deze negen scholen 

hebben als eindoordeel een goed. Dit betekent dat alle scholen onder het regulier toezicht vallen 

waarbij ruim 60% (8 scholen) het predicaat ‘goed’ hebben gekregen. 

De algemene adviezen van de inspectie luiden: 

 bestuur en de scholen kritischer mogen zijn op het onderwijsproces en de kwaliteitszorg; 

 bestuur kan meer inzichtelijk maken wanneer het op grond van eigen normen voor kwaliteit 

en eigen ambities, tevreden is over het onderwijs op de scholen; 

 de scholen kunnen concreter zijn over hun doelen en ambities. 

 
 

ontwikkelingen 

audits 

SPCO is gericht op het optimaliseren van het onderwijs. Een effectief middel om het onderwijs te 

verbeteren is het vragen van gerichte feedback aan externen over de kwaliteit hierover. Dit gebeurt 

op 3 niveaus: 

 op schoolniveau middels klassenconsultatie. Deze feedback richt zich op het handelen van de 

leerkracht; 

 de schoolaudit. Deze feedback richt zich op het handelen van de school als geheel (directie 

en team).  De audits vallen binnen een cyclus van 4 jaar, waarbinnen in 3 jaar de audits 

plaatsvinden en in het 4e jaar het inspectiebezoek; 

 op stichtingsniveau middels een visitatie, georganiseerd i.s.m. de PO-raad. Deze feedback 

richt zich op het handelen van het bestuur.  

Het doel van de school-audit is dat een school (directie en team) en het bestuur op basis van een 

zelfevaluatie en feedback van extern deskundigen, beter zicht krijgen op de (kwaliteit van de) 

kernindicatoren van het onderwijs op een school. De audit richt zich minimaal op de volgende 

kernindicatoren: onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg. 
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bovenschoolse werkgroepen 

SPCO vindt het belangrijk dat eigenaarschap voor schoolontwikkeling laag in de organisatie ligt. Om 

hieraan tegemoet te komen zijn verschillende bovenschoolse werkgroepen actief, waarbinnen 

gebruik gemaakt wordt van expertise, talenten, kennis en vaardigheden. De werkgroepen zijn erop 

gericht om het onderwijs aan onze leerlingen continue verder te verbeteren en ontwikkelen. 

Voorbeelden van werkgroepen zijn: werkgroep kwaliteit, werkgroep wetenschap & techniek en de 

werkgroep hoogbegaafdenbeleid. 

 

Day a Week School 

SPCO is een samenwerking aangegaan met ‘Day a Week School’ (DWS). Leerlingen van de 

verschillende SPCO-scholen die extra uitdaging nodig hebben krijgen één keer per week een dag les 

in een bovenschoolse voorziening. Er zijn inmiddels drie groepen. Het is ons doel om passend 

onderwijs te bieden aan kinderen die op cognitief gebied talentvol zijn.  

 

veiligheid 

Voor leerlingen, ouders en leerkrachten moet de school een veilige plek zijn. Om hier planmatig aan 

te werken heeft iedere school een methode voor sociaal-emotioneel leren en een anti-pestprotocol.  

Daarnaast doorlopen medewerkers de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van 

huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Het creëren van veiligheid is voor een groot deel een kwestie van preventie. Door alert en adequaat 

te reageren, proberen we in preventieve zin mogelijk negatieve gevolgen voor leerlingen en leraren 

te voorkomen.  

Naast het werken met een methode wordt op elke school het sociaal emotioneel welbevinden 

gevolgd door middel van methode-onafhankelijke meetinstrumenten. Elke school houdt op dit punt 

gegevens bij om leerlingen adequaat te kunnen begeleiden. Als onderdeel van de Wet Sociale 

Veiligheid is in 2016 een pestprotocol voor de scholen opgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks de 

veiligheidsvragenlijst bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 afgenomen.  

 

samenwerkingsverbanden  

SPCO werkt bestuurlijk samen met de samenwerkingsverbanden (SWV) om iedere leerling een 

passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. Voor leerlingen bij wie de onderwijsbehoeften verder 

reiken dan de basisondersteuning van de school, kan een beroep gedaan worden op extra 

ondersteuning vanuit het SWV. Elke school heeft in een ondersteuningsprofiel de basisondersteuning 

beschreven. De SPCO-scholen werken handelingsgericht. Dit is een systematische manier van 

werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de 

leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het 

betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. 
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SPCO is verbonden aan 4 samenwerkingsverbanden: Stichting Passenderwijs, SWV PO Midden-

Holland, SWV Rijnstreek en Profi Pendi.  

 

5.2 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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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;  

 wordt de formele gesprekkencyclus (fg en bg5) 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.  

   

  

                                                            
5 functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek 
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5.3 personeel 

SPCO wil zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijk werkgever die een professionele en 

prettige werkomgeving biedt en haar medewerkers kansen geeft om zich te blijven ontwikkelen. De 

kwaliteit van medewerkers is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteit en de 

inzetbaarheid van medewerkers staan centraal in het personeelsbeleid waarbij deskundigheid, 

talent, ambitie en affiniteit richtinggevend zijn. Het inzetten van talent, persoonlijk leiderschap en 

kennis van relevante en bewezen onderwijskundige ontwikkelingen zijn speerpunten in het 

professionaliseringsbeleid. 

Gespreid leiderschap is een belangrijk thema binnen SPCO. Leiderschap is niet slechts een zaak van 

de formeel leidinggevende. Leiderschap is van iedereen, maar daarbinnen is wel sprake van 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Door het inzetten van het collectief, biedt SPCO 

ruimte aan de kwaliteiten en talenten van medewerkers en leerlingen.  

SPCO investeert in de begeleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. 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. Het Trefpunt voor 

Onderwijs Professionals (TOP)-studieaanbod6 geeft medewerkers daarbij op laagdrempelige wijze de 

mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en scholen.  

SPCO heeft extra aandacht voor 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. 

 

personele kwantiteiten  

 

 

                                                            
6 zie ook par. professionalisering en ontwikkeling 
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Eind 2018 werkten 250 medewerkers bij SPCO. Ten opzichte van het jaar ervoor is dit een stijging van 

negentien medewerkers. Het aantal formatieplaatsen is met 175 ten opzichte van 2017 gestegen met 

twaalf. Deze stijging is te verklaren door de leerlingengroei en de extra middelen die beschikbaar 

kwamen, waaronder de werkdrukgelden. De gemiddelde werktijdfactor is ongeveer gelijk gebleven 

en bedraagt 0,7.  

 

 

 

 

Eind 2018 is 89% van de medewerkers vrouw en 11% is man. Dit is nagenoeg gelijk aan 2017. 

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. 

Landelijk7 was in 2018 het aandeel vrouwen in het primair onderwijs in fte 82%. 

Het aandeel vrouwen in directie-/managementfuncties (directeur/adjunct-directeur/cvb) binnen de 

stichting is groter dan het aandeel mannen. Aan het einde van 2018 is het aandeel vrouwen in fte in 

directiefuncties 61%. Ten opzichte van 2017 is het aandeel mannen met 8% gestegen. Landelijk is het 

aandeel vrouwen in directie-/managementfuncties 55% in fte (2018) en is al jaren sprake van een 

voortgaande feminisering van het onderwijs.  

Naar werktijdfactor is 82% van de medewerkers onderwijzend personeel, 10% heeft een 

onderwijsondersteunende functie en 8% een directie-/managementfunctie. Binnen de stichting is 

een stijging te zien van het percentage onderwijsondersteunend personeel.  Op landelijk niveau is de 

verhouding onderwijzend personeel - onderwijsondersteunend - directie/managementfunctie in 

2017: 79% - 14% - 7%.  

                                                            
7 bron landelijke cijfers: www.onderwijsincijfers.nl 
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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 2017 

is de verdeling nagenoeg gelijk gebleven. Er is slechts een aantal lichte verschuivingen. Zo is de groep 

van 55 jaar en ouder iets afgenomen en de groep <25 jaar iets toegenomen.  

 

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 2018 relatief veel 

vacatures door natuurlijk verloop en groei op een aantal scholen.  

 

Instroom 

In 2018 hebben we alle vacatures kunnen vervullen. Het landelijke tekort aan leraren was 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.  

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 ons 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 2018 

was het door natuurlijk verloop en groei op een aantal scholen mogelijk een behoorlijk aantal jonge 
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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 weer meer mobiliteit in de sector te merken is, 

ook leraren met meerdere jaren ervaring aan de stichting te verbinden. In 2018 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 2018 in vergelijking met voorgaande jaren staat in de volgende tabel. In 2018 was 

‘pensioen’ de belangrijkste reden voor uitstroom. De uitstroom in 2018 is iets gestegen t.o.v. 2017. 

Dit komt met name door de stijging van medewerkers die met (vervroegd) pensioen zijn gegaan. 

 

Uitstroom in aantallen 2015 2016 2017 2018 

pensioen  4 2 4 7 

volledig arbeidsongeschikt/ongeschikt eigen functie  2 0 3 2 

overlijden betrokkene  0 1 0 0 

onbekwaamheid/ongeschikt voor eigen functie  3 0 0 3 

zelf ontslag: werkgever binnen onderwijs 2 3 4 4 

zelf ontslag: werkgever buiten onderwijs 1 1 0 0 

zelf ontslag: andere redenen  2 3 7 3 

Totaal  14 10 18 19 
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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 2018 hebben 6 leerkrachten het traject 

afgerond. In januari 2019 wordt gestart met een 4e groep talentvolle en vakbekwame leraren.  

 

TOP-studieaanbod 

In 2018 heeft SPCO, in samenwerking met Kalisto, wederom een intern studieaanbod geformuleerd 

voor het schooljaar 2018/2019: het TOP-studieaanbod. ‘Leren van en met elkaar’ is een belangrijk 

uitgangspunt. Cursussen worden daarom gegeven door zowel externe als interne professionals, op 

‘eigen’ locaties.  

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. 

In 2018/2019 konden 25 cursussen starten. 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 2018 heeft 1 

leraar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  

 

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.  
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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 wanneer het jaarlijks verzuim lager is dan het landelijk gemiddelde in de branche 

van de afgelopen 3 kalenderjaren (bovengrens). Een verzuimpercentage van maximaal 4% is de 

ambitie. 

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2018 was met 2,8% erg laag. SPCO is hier zeer tevreden over. 

Ten opzichte van 2017 is er een daling van 1,3%. 

 

 

Verzuim naar aard en oorzaak 

Een deel van het verzuim wordt veroorzaakt door psychische en spanningsklachten. In het onderwijs 

zijn deze mentale oorzaken belangrijke 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 
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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 

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 2018 was het gemiddeld aantal keren dat medewerkers zich ziekmeldden 0,6 (2017: 0,6). Dit is 

behoorlijk lager dan het landelijk gemiddelde (2017: 1,0). 

 

 

 

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. In 

2018 is de Quickscan afgenomen. Deze was onderdeel van het medewerkersonderzoek. 

Jaarlijks wordt een bijeenkomst voor Arbo-coördinatoren 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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medewerkersonderzoek 

In het najaar van 2018 is binnen SPCO onderzoek verricht naar de tevredenheid, motivatie en 

betrokkenheid van haar medewerkers. Van de 257 medewerkers die een uitnodiging hebben 

ontvangen, hebben 218 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 85%.  

SPCO is tevreden met de uitkomst. Zij onderscheidt zich over het algemeen positief ten opzichte van 

de Benchmark primair onderwijs. Ten opzichte van het medewerkersonderzoek binnen SPCO in 2014 

zijn de scores ook hoger of wordt er gelijk gescoord. Geen enkele score is lager. 

 

Uitkomsten 

medewerkersonderzoek 2018 

Gemiddelde score 

van SPCO 

Benchmark PO Afwijking t.o.v. de 

benchmark 

algemene tevredenheid werk 8.6 8.4 o 

sfeer 9.0 8.6 + 

directeur 8.9 8.1 ++ 

samenwerking 8.5 8.0 ++ 

onderwijs 8.4 8.2 o 

identiteit 8.4 7.7 ++ 

werkomstandigheden 8.3 7.8 ++ 

gesprekscyclus 8.2 7.5 ++ 

persoonlijke ontwikkeling 8.2 7.6 ++ 

inhoud van het werk 8.1 8.0 o 

communicatie 8.0 7.3 ++ 

cvb 7.4 7.0 + 

toetsen 7.3 7.1 o 

werkdruk 6.0 5.4 ++ 

 

Richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores: 

- 8,2 of hoger: zeer positief/ zeer tevreden;  

- 7,8 tot en met 8,1: positief/ tevreden;  

- 7,3 tot en met 7,7: neutraal/ redelijk tevreden;  

- 6,5 tot en met 7,2: negatief/ matig tevreden;  

- 6,4 en lager: zeer negatief/ slecht/ niet tevreden. 
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Afwijking t.o.v. de Benchmark: 

- 0: de score van SPCO is (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder). 

- +: de score van SPCO is hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4).  

- ++: de score van SPCO is sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer). 

 
Toelichting uitkomsten 

De medewerkers van de scholen van SPCO geven aan over het algemeen zeer tevreden te zijn met 

hun werk. Ze voelen zich zeer betrokken bij de school en bij hun team, zijn zeer trots op hun school, 

geven aan dat ze – als het aan de orde zou zijn - opnieuw voor de scholen van SPCO zouden kiezen en 

voelen zich zeker van hun baan op school. Over de thema’s sfeer, directeur, samenwerking, 

onderwijs, identiteit, werkomstandigheden, gesprekscyclus en persoonlijke ontwikkeling zijn de 

medewerkers zeer tevreden.  

Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers van SPCO bevlogen en loyaal zijn. Daarbij beoordelen zij 

de professionaliteit van de cultuur met een 8,1 (landelijk: 7.6). 

De werkdruk is een verbeterpunt binnen de scholen van SPCO. We zien dat de medewerkers 

ontevreden zijn over de werkdruk. Hoewel het thema sterk beter scoort dan de benchmark primair 

onderwijs, blijft dit een aandachtspunt. 

De afgelopen jaren is werkdruk onder de aandacht geweest binnen SPCO. Dit heeft onder andere 

geleid tot de stichtingsbrede overgang naar het vijfgelijke dagen model, het anders organiseren van 

vergaderingen en het verminderen van de administratieve last. Dit heeft enig effect gehad, aangezien 

de score op dit thema beter is dan in de meting van 2014. Ook de komende jaren blijft werkdruk een 

punt van aandacht. Komend jaar zal onder andere een pilot plaatvinden met een 

evenementencoördinator en wordt onderzocht of de opslagfactor kan worden opgehoogd. Gespreid 

en daarmee ook persoonlijk leiderschap krijgt een plek in het nieuwe koersplan.  

Verder zijn (relatief veel) medewerkers van mening dat de school te veel waarde hecht aan het 

toetsen van leerlingen en dat ze te veel tijd besteden aan het toetsen van leerlingen. In 2019 wordt 

een stichtingsbreed toetsbeleid opgesteld waarin deze uitkomst is meegenomen.  

 

lerarentekort 

Een belangrijke landelijke ontwikkeling in het onderwijs is het lerarentekort. De verwachting is dat dit 

de komende jaren zal toenemen. Ook voor SPCO is het lerarentekort merkbaar. SPCO probeert hier 

zoveel mogelijk op te anticiperen en te komen tot keuzes/maatregelen die ervoor zorgen dat we 

zoveel mogelijk voorbereid zijn op de toekomst met een nog groter lerarentekort, door:  

 een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Hiervoor is het nodig om te blijven 

ontwikkelen, meer mogelijkheden te creëren, maar wel de kwaliteit te behouden.  

 bestaande medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers actief aan te trekken.  

 onderzoek te doen naar andere mogelijke organisatievormen en samenwerkingen.  

 specifiek studenten aan te trekken en te binden. 
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5.4 financiën en beheer  

jaarrekening 2018  
Kengetallen 

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 SPCO-norm8 2017 2018 

Weerstandsvermogen 13 - 19% 23,9% 24,8% 

Liquiditeit  >1 3,68 3,82 

 
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. 

SPCO heeft, naast beleid en budgetten in de begroting, een bedrag van ruim € 1,4 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 2018 tot een benodigd/gewenst 

weerstandsvermogen van ca. 16%9. 

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. 

                                                            
8 t.b.v. begroting 2018 
9 zie ook bijlage 3: risicomanagement 
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Het uiteindelijke resultaat in 2018 heeft niet geleid tot een weerstandsvermogen binnen de gestelde 

marges. Dit is het gevolg van hogere ontvangsten (o.a. afrekening salarissen) en lagere bestedingen 

(voorzichtigheid bij formatieve inzet en materiele bestedingen)10.  

 
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. 

In 2016 is gestart met inkoop van de extra investeringen in mobiele devices (Chromebooks), dit 

proces is in 2018 afgerond, nu beschikken alle leerlingen uit de groepen 5-8 beschikken over een 

eigen Chromebook. 

 
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 2018 opgenomen. 

 

                                                            
10 Voor 2019 heeft het bestuur heeft met de raad van toezicht een plan van aanpak opgesteld om het weerstandsvermogen 

sterker te verlagen (zie hiervoor ook paragraaf begroting 2019).  Met de voorgenomen maatregelen uit dit plan (waarin 
zowel extra formatieve als materiële bestedingen, o.a. eerder uitvoeren van ict-investeringen, zijn gepland) zal 
weerstandsvermogen vanaf 2021 binnen de gestelde streefwaarde ‘goed’ vallen. Deze maatregelen hebben betrekking op 
zowel materiele als personele bestedingen. 
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toelichting op het resultaat 2018  
resultaat 2018 
 

  Realisatie 
‘18 

Begroting 
‘18 

Realisatie 
‘17 

(rijks)bijdragen 14.344 13.552 13.301 

overige overheidsbijdragen 63 4 12 

overige baten 505 407 656 

totale baten 14.912 13.963 13.969 

        

personele lasten 11.440 11.213 10.724 

afschrijvingen 441 414 403 

huisvestingslasten 1.374 1.324 1.196 

overige lasten 1.270 1.249 1.207 

totale lasten 14.525 14.200 13.529 

        

saldo baten en lasten 387 -237 440 

financieel resultaat -1 15 0 

netto resultaat 386 -222 439 

bedragen in dzd. euro’s 

 

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.  

De totale baten zijn ruim € 949 dzd. hoger dan begroot. Deze hogere baten worden gevormd door: 

 hogere ontvangsten samenwerkingsverbanden a.g.v. meer en hogere arrangementen en 

afrekeningen (€ 63 dzd.); deze extra ontvangsten worden direct besteed door de scholen 

(ondersteuning, arrangementen), en hebben een resultaat neutraal effect. 

 ontvangst niet begrote groeibekostiging (€ 132 dzd.); 

 afrekening 2017/2018 betreffende lumpsum, PAB en prestatiebox.  De definitieve afrekening 

is € 237 dzd. hoger dan, in lijn met de adviezen van de PO-raad, in de begroting is 

opgenomen; 

 in de baten zijn niet begrote-detacherings-ontvangsten opgenomen van € 37 dzd. Hier staan 

salariskosten tegenover en hebben derhalve een resultaat neutraal effect. 
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 zowel in de baten als in de lasten zijn de effecten van de nieuwe cao opgenomen. Op het 

resultaat heeft dit geen effect; de hogere salarissen worden grotendeels gecompenseerd. 

Aan beide kanten gaat het om een bedrag van ca. € 84 dzd. 

 

De lasten zijn over 2018 ca. € 326 dzd. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels gevormd door 

hogere personele lasten, o.a. uitbreiding van de flexibele schil en OOP (onderwijsassistenten), inhuur 

externen (ziektevervanging en tijdelijke inzet specialisten) en meer nascholing.  

 

resultaat 2018 vs. resultaat 2017 

Het resultaat over 2018 is ca. € 54 dzd. lager dan één jaar eerder, hoofdzakelijk door hogere kosten 

(vnl. personeel).  

 

financiële positie 2018 vs. 2017 

  2018 2017 

materiele vaste activa 2.102 2.086 

financiële vaste activa 73 23 

vorderingen 761 708 

liquide middelen 5.226 4.565 

totale activa 8.162 7.383 

      

eigen vermogen 5.653 5.267 

voorzieningen 942 682 

kortlopende schulden 1.567 1.434 

totale passiva 8.162 7.383 

bedragen in dzd. euro’s 

 

Het balanstotaal is in 2018 met € 779 dzd. toegenomen. Dit wordt bij de activa voor het grootste deel 

gevormd door een toename van de liquide middelen (momentopname), de financiële vaste activa is 

toegenomen door opname ‘retour te ontvangen transitievergoedingen’ (deze zijn in het verleden 

uitgekeerd aan vertrekkende medewerkers, maar zullen als gevolg van wijziging in wet- en 

regelgeving door OCW gecompenseerd worden). 

Aan de passivazijde wordt de stijging hoofdzakelijk gevormd door het resultaat (toevoeging aan het 

Eigen Vermogen) en het hogere saldo voorzieningen. 
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begroting 2019 - uitgangspunten  
Proces 

Het hoofddoel van SPCO (SPCO) is het verzorgen van goed onderwijs aan de kinderen die aan onze 

scholen zijn toevertrouwd. De (meerjaren)begroting is erop gericht om dit doel in financiële zin 

mogelijk te maken. Dit betekent concreet dat de middelen zo efficiënt en effectief worden ingezet 

(waaronder het budget voor 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. 

 

financiële positie SPCO 

Voor de begroting 2019 hebben bestuurder, controller en een vertegenwoordiging van de 

directeuren de risicoanalyse 2018 kritisch doorgenomen en gekeken naar mogelijke nieuwe risico’s.  

Vervolgens wordt gekeken hoeveel middelen nodig zijn om de risico’s op te kunnen vangen. Daar 

komt vervolgens een gewenst weerstandsvermogen uit. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de 

capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.  

De risico’s voor 2019 nemen ten opzichte van een jaar eerder toe. Dit heeft voornamelijk te maken 

met de krapte op de (leraren-)arbeidsmarkt en de aanstaande nieuwbouw (van 3 scholen) en de rol 

van SPCO hierin (SPCO wordt waarschijnlijk bouwheer).  

Op basis van de gewaardeerde risico’s streeft de stichting naar een weerstandsvermogen over 2019 

tussen de 14 en 20%.  

 

Conclusie 

Het verwachte weerstandsvermogen ligt boven de gestelde marges voor dit streefcijfer. Op basis 

hiervan heeft het college van bestuur eerst besloten om voor 2019 te streven naar een resultaat dat 

ligt tussen de -/-  € 50.000,- en -/- € 150.000,-. Op die manier zal het weerstandsvermogen enigszins 

afnemen zodat het binnen de gestelde marges gaat vallen en zijn meer middelen voor het onderwijs 

vrijgemaakt. 

Naar aanleiding van de resultaatsontwikkeling na het vierde kwartaal 2018 heeft het bestuur met de 

rvt voor 2019 een plan van aanpak opgesteld om het weerstandsvermogen sterker te verlagen, 

minimaal binnen de gewenste bandbreedte. Het heeft de voorkeur van de raad van toezicht dat over 

2019 zo dicht mogelijk naar een weerstandsvermogen van 17% wordt toegewerkt. Dat betekende 

aanpassing van het begroot resultaat tussen de -/-  € 300.000,- en -/- € 350.000,-. 
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begroting 2019 - aandachtspunten 
Bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van de begrotingsmodellen (van de PO-raad), 

de beschikbare informatie rondom de begroting van de PO-raad en het scenariomodel (voor 

leerlingenaantallen) van het Arbeidsmarktplatform (waarbij de actuele stand per 1-10-2018 de basis 

is). In deze modellen zijn de resultaten van de verschillende akkoorden (Convenant Leerkracht en 

Bestuursakkoord) uit voorgaande jaren over onderwijsfinanciën grotendeels meegenomen. 

In de begroting 2019 is daarnaast rekening gehouden met: 

 een stijging van 1,5% voor de materiele bekostiging; 

 een toename bij de personele bekostiging van ca. 7,2% (cao-effect, deels bij lumpsum, deels 

bij PAB), in de begroting 2018 is dit genoemd bij modernisering cao PO (€ 270 miljoen, de 

hele sector, beschikbaar na afsluiting cao); 

 in tegenstelling tot eerdere jaren geen verwachte afrekening over 2018/2019 bij de 

personele bekostiging; 

 een toename van de prestatiebox van € 180 naar € 192 per leerling; 

 2% extra formatiebudget voor de scholen; 

 aanpassing van het budget ‘onvoorzien personeel’ van 2 naar 1%; 

 investeringen in duurzaamheid (voor één school ledverlichting, voor één school 

zonnepanelen); 

 conform het beleid over hoe om te gaan met een hoog weerstandsvermogen heeft het 

bestuur voor 2019 weer extra middelen aan de scholen beschikbaar gesteld en toegevoegd 

aan het budget voor leermiddelen (€ 45 per leerling). 

 

Dit jaar zijn afspraken gemaakt over de werkdrukverlaging. In het formatieplan 2018/2019 heeft 

SPCO hiervoor ca. € 155 per leerling opgenomen. In de komende jaren wordt dit bedrag, stapsgewijs, 

verhoogd tot ca. € 300 euro per leerling in 2021. 

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.  

  

Baten  

De lumpsumvergoeding per leerling neemt toe (o.m. cao-effect). SPCO heeft per teldatum, 1 oktober 

2018 meer leerlingen (2.580, een toename van 40), waardoor de totale lumpsumvergoeding hoger 

uitkomt in 2019. 

Het Rijk heeft de materiele vergoeding (MI)-vergoeding in algemene zin met 1,5% verhoogd.  

Voor de middelen uit de prestatiebox is rekening gehouden met het verwachte bedrag dat de PO-

raad heeft gecommuniceerd. De prestatiebox is bestemd voor het realiseren van afspraken uit het 

bestuursakkoord en in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (incl. het nieuwe 

budget voor bezoek aan een Rijksmuseum). Naast cultuur zijn deze middelen bestemd voor:  
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 talentontwikkeling door uitdagend onderwijs; 

 een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering; 

 professionele scholen; 

 doorgaande ontwikkellijnen. 

De totale ontvangsten van de samenwerkingsverbanden nemen ook toe. De toename komt deels 

door een hoger bedrag per leerling vanuit het grootste SWV (Passenderwijs). Deze extra bestedingen 

zullen dit jaar volledig aan zorg voor leerlingen besteed worden, en hebben derhalve een 

resultaatneutraaleffect. 

Bij de overige baten, waarin o.a. lerarenbeurs, opbrengsten medegebruik en baten schoolfonds, 

verwachten we in 2019 weinig substantiële wijzigingen. 

 

Lasten  

Door het hoge weerstandsvermogen dat de komende jaren verwacht wordt extra formatie aan de 

scholen toegekend. Dit is reeds verwerkt in de formatieplannen vanaf 2017/2018, en ook in de 

begroting voor 2019 (extra formatie vanaf 1 augustus 2019).  

Bij de personeelslasten is ook rekening gehouden met: 

 de ontwikkeling van het leerlingaantal per eerste schooldag (basis formatieplan); 

 een steeds lager ziekteverzuim;  

 duurzame inzetbaarheid senioren; 

 ouderschapsverlof (gebaseerd op het een gemiddelde van deze kosten over de afgelopen 3 

jaar); 

 een lager budget ‘onvoorzien’ personeel, van 2 naar 1%, door (o.a. voor gevolgen WWZ: o.m. 

verplicht tot het uitkeren van transitie-vergoedingen bij onvrijwillig uitdienst treden). 

Ook in 2019 is budget beschikbaar voor extra beleidsontwikkeling, o.m. op het gebied van passend 

onderwijs, onderwijsvernieuwing, talentontwikkeling, en is rekening gehouden met de 

voorbereidingen voor het nieuwe koersplan (SMP).  

Minimaal alle leerlingen van groep 5-8 hebben een eigen mobiel device. Aan de scholen is extra 

budget toegekend om de jaarlijkse afschrijvingen hiervoor te kunnen bekostigen.  

De dotatie voorzieningen huisvesting is conform de 20-jaren-planning uit de 

meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Vanaf 2018 wordt ook een voorziening getroffen voor het 

SPCO-aandeel in gepland onderhoud binnen-onderhoud in zgn. VVE-gebouwen). Hiervoor is ook een 

MJOB opgesteld.  
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begroting 201911 

baten 15.008 

lasten 15.355 

resultaat -347 

bedragen in dzd. euro’s 

 

overige (beleids)ontwikkelingen in 2019 (e.v.) 

In 2019 zullen, in eerste instantie passend binnen de voorgestelde begroting, tijd en middelen 

ingezet worden voor: 

 ontwikkeling van het nieuwe koersplan (SMP), met het nieuwe koersplan als basis zal het 

onderwijs voor de kinderen verder geoptimaliseerd worden, onder meer door het verder 

professionaliseren van medewerkers); voor bekostiging van de nieuwe doelen uit het 

koersplan wordt in 2019 nog geen budget gereserveerd, dit is pas vanaf 2020 nodig; 

 SPCO is voornemens een doelstelling de formuleren voor het aandeel L11-leerkrachten 

(leerkrachten met specialisatie). Dit zal waarschijnlijk tot een verhoging leiden t.o.v. het 

huidig aantal L11-medewerkers. 

 

Andere initiatieven in het kader van krapte op de arbeidsmarkt: 

 SPCO onderzoekt de mogelijkheid zij-instromers aan te nemen; 

 SPCO wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor 3e en 4e jaarstudenten, dit komt tot uiting in 

begeleiding, benoemingen en beloningen, betrokkenheid, beschouwen als 

medewerker/collega; 

 SPCO gaat verder onderzoeken van de mogelijkheden naar meer samenwerking met 

kinderopvangorganisaties om elkaars mogelijkheden te benutten (bijv. opvang kinderen bij 

afwezigheid, a.g.v. ziekte, van leerkrachten); 

 goed werkgeverschap: SPCO kan op het gebied van verzuim de medewerkers een extra 

impuls geven door een medische keuring en bijv. de griepprik aan te bieden;  

 indien via de (nieuwe) cao de salarisschalen van adjunct-directeuren niet wijzigen zal SPCO 

de salarisschalen van deze directieleden heroverwegen. 

 

Op het gebied van huisvesting krijgt SPCO de komende jaren te maken met veel nieuwbouw 

trajecten. Het is belangrijk de juiste (externe) expertise hiervoor beschikbaar te hebben die die de 

stichting daarbij begeleidt.  Dit zal extra uitgaven tot gevolg hebben in de komende jaren. 

                                                            
11 een meer gedetailleerde begroting is opgenomen in h. 6.2 – continuïteitsparagraaf  
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Tenslotte start SPCO in 2019 met (onderzoek naar) een integraal kwaliteitszorgsysteem. Dit is een 

systeem voor kwaliteitszorg waarin schoolanalyse, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling 

logisch met elkaar verbonden zijn. Het is geheel moet geïntegreerd worden in het LVS 

(leerlingvolgsysteem), zodat leeropbrengsten en procesopbrengsten realtime en in samenhang 

inzichtelijk zijn. De kwaliteit wordt in beeld gebracht, de school werkt planmatig aan 

schoolontwikkeling en de gesprekkencyclus. 

 

5.5 huisvesting  

belangrijkste huisvestingsontwikkelingen 

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 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 2019-2033. 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.  

Voor de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk is in 2018 het IHP ontwikkeld en zal begin 2019 

worden vastgesteld en ondertekend.  
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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 

2018 betekent dit het volgende: 

 

Planmatig Onderhoud 2018   

Willem van Oranjeschool 10.581 

Constantijnschool 5.264 

Johan Friso 142.369 

Wilhelminaschool 7.036 

R. de Jagerschool                       -    

Margrietschool Alpenstraat 6.786 

Margrietschool Oeralstraat 2.783 

De Meent 5.260 

De Nieuwe Wiel                        -    

De Brug 2.118 

Totaal planmatig onderhoud 182.197 

 

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 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) 

De verwachting is dat de stichting waarvan het gebouw van de Willem Alexanderschool is 

ondergebracht, in 2019 wordt omgezet in een VVE. 

 

Nieuwbouw/ renovatie scholen 

De R. de Jagerschool (gemeente Woerden) komt in aanmerking voor nieuwbouw. In 2019 zal met de 

voorbereiding hiervan worden gestart. 

De Wilhelminaschool (gemeente Woerden) heeft een tekort aan lokalen. Daarnaast is het 

schoolgebouw ca. 40 jaar oud. De Wilhelminaschool komt in aanmerking voor renovatie of voor 
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nieuwbouw. In 2019 zal hierover besluitvorming plaatsvinden en wordt vervolgens gestart met de 

voorbereiding van de nieuwbouw of renovatie hiervan. 

De Brug (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) komt in ca. 2020 in aanmerking voor nieuwbouw. 

Momenteel wordt onderzocht wat de exacte locatie van het nieuwe schoolgebouw wordt. In het 

nieuwe schoolgebouw zullen ook enkele samenwerkingspartners worden ondergebracht, waardoor 

de school ook fysiek een integraal kind centrum (IKC) wordt.  

De Graaf Jan van Montfoortschool (gemeente Montfoort) zal, samen met twee andere scholen en 

met een kinderopvangorganisatie naar verwachting eind 2021 in een nieuw gebouw gehuisvest 

worden. In eerste instantie zouden de schoolbesturen optreden als bouwheer, echter op verzoek van 

de besturen, neemt het college van de gemeente Montfoort het bouwheerschap op zich.  

 

5.6 overige bedrijfsvoering - verplicht vanuit wet- en regelgeving  

treasurybeleid 

treasuryverslag  

Het doel van het treasurystatuut is dat in het kader van het 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 2018 heeft SPCO geen middelen belegd en geen lening ontvangen. De stichting heeft wel een 

waarborgsom retour ontvangen, zichtbaar als mutatie in de financiële vaste activa op de balans (voor 

ICT-randapparatuur: Snappet). 

Het rendement op de liquide middelen in 2018 bedroeg gemiddeld 0,01%.  

 

AO/IC treasury 

SPCO handelde in 2018 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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liquiditeitsprognose  

Op basis van het resultaat 2018 en ontwikkeling van het resultaat conform de meerjarenbegroting 

(zie continuïteitsparagraaf, h. 6.2) zal het saldo liquide middelen van SPCO zich volgens de volgende 

tabel ontwikkelen. 

 

liquiditeitsprognose 2018 2019 2020 2021 2022 

Investeringen MVA 456 410 190 265 213 

Onttrekking voorziening onderhoud -169 -410 -395 -166 -1.244 

Vorderingen 761 761 761 761 761 

Schulden 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 
      

Resultaat 386 -347 -440 -436 -411 
      

Afschrijvingen 441 402 341 341 316 

Dotatie voorzieningen 406 406 406 406 406 
      

Mutatie in liquide middelen 661 -359 -278 -120 -1.147 
      

Liquide Middelen 5.226 4.867 4.589 4.469 3.323 

bedragen in dzd. euro’s 

 

sectorspecifiek 

middelen werkdrukverlaging 

In het regeerakkoord is afgesproken dat, vanaf cursusjaar 2018/2019, structureel middelen 

vrijkomen voor de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. De middelen zijn bedoeld voor 

werkdrukverlaging op scholen en belangrijk is dat de aanpak op de scholen gedragen wordt. Hiervoor 

zijn op alle SPCO-scholen in de teams constructieve gesprekken gevoerd over de aanpak van 

werkdruk en de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. 

Door de teams zijn keuzes gemaakt die verband houden met verkleining van groepen, ondersteuning 

in de groepen (middels onderwijsassistenten en extra ambulante tijd van leraren) en extra facilitaire 
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en administratieve ondersteuning. Op iedere school heeft de personeelsgeleding van de MR 

ingestemd met de inzet van de werkdrukmiddelen.  

De middelen worden in cursusjaar 2018/2019 besteed, wat betekent dat in 2018 ca. 5/12e van het 

beschikbare budget besteed wordt, en in 2019 ca. 7/12e. 

In bijlage 4 is per school het beschikbare budget (voor 2018/2019) opgenomen en een samenvatting 

van de voorgenomen inzet. 

 

bestedingen middelen prestatiebox 

De middelen uit de prestatiebox zijn gebruikt voor het realiseren van afspraken uit het 

bestuursakkoord en in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (museumbezoek, 

samenwerking met lokale cultuurorganisaties). Naast cultuur zijn deze middelen bestemd voor:   

1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs (o.a. Day-a-Week-School: het bieden van een 

beter passend en uitdagend onderwijsaanbod voor meerbegaafden, zie ook H. 5.1 onderwijs) 

2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering  

3. professionele scholen (o.a. samenwerking met een collegabestuur rondom een gezamenlijk 

studieaanbod voor medewerkers onder de naam TOP (Trefpunt Onderwijs Professionals), zie 

ook H. 3.3 samenwerken).   

4. doorgaande ontwikkellijnen.  
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6 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

 

6.1 beleidsontwikkeling  

Het beleid op stichtingsniveau wordt in co-creatie ontwikkeld; hierin spelen zowel de directeuren, de 

stafmedewerkers als leraren een grote rol. Door een goede samenwerking met de directeuren en het 

centraal stellen van onderwijsontwikkeling tijdens de reguliere (directie)overleggen, wordt het beleid 

op stichtingsniveau alsmede de onderwijskwaliteit op de individuele school verbeterd. Dit samenspel 

kan op verschillende manieren worden ingericht; de wijze waarop SPCO het overleg heeft 

vormgegeven is door de onderwijsraad als praktijkvoorbeeld opgenomen in de publicatie “een 

krachtige rol voor schoolleiders” (2018, pag.40). 

 

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.  
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 Vijf strategische bouwstenen  …. Waar we voor gaan ….. 

1 Waardengedreven onderwijs  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. 

2 Verbinding met de gemeenschap 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.  

 
  

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. 

3 Vakmanschap: de leraar doet ertoe! 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.  

4 21e -eeuwse educatie 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.  
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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.  

5 Effectief leiderschap 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  

 

 

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 

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. 

 

6.2  continuïteitsparagraaf 

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. 
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Prognose 

Om inzicht te krijgen in het leerlingenaantal op termijn maakt SPCO gebruik van de prognoses van 

het Scenariomodel Primair Onderwijs 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 de actuele inschrijvingen gebruikt. In de onderstaande 

tabel zijn beide getallen gecombineerd (basis = 1 oktobertelling).  

teldatum 1-10 2018 2019 2020 2021 2022 

cursusjaar 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 

aantal lln. SPCO 2.580 2.589 2.571 2.535 2.501 

aantal t.o.v. vorig jaar 40 9 -18 -36 -34 

in % t.o.v. vorig jaar 1,60% 0,30% -0,70% -1,40% -1,30% 

fte's t.b.v. prognose 2,1 0,5 -0,9 -1,9 -1,8 

 
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.  
 

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 

aantal fte's met pensioen 2,0 2,7 2,8 1,4 2,9 

 
Werkgeverslasten 

In de CAO PO 2018-2019 zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de 

werkgeverslasten. Een verandering van de werkgeverslasten, ten opzichte van eerdere jaren, is 

daardoor niet te bepalen.  

Terwijl in voorgaande jaren gestegen werkgeverslasten niet altijd gecompenseerd werden is dat nu 

niet meer het geval. 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. 
 

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 

op basis van leerlingenprognose 2,1 0,5 -0,9 -1,9 -1,8 

aantal fte's met pensioen 2,0 2,7 2,8 1,4 2,9 

verwachte behoefte totaal 4,1 3,2 1,8 -0,5 1,1 

 

Op basis van het geprognosticeerde leerlingenaantal en de verwachte uitstroom voor de komende 

jaren, kan geconcludeerd worden dat zeker de komende jaren een tekort is aan personeel.  

Hierop hebben we al geanticipeerd en ondernemen stappen om een mogelijk personeelstekort 

volledig te kunnen invullen worden (een aantrekkelijk werkgever zijn voor nieuwe, potentiële, 

medewerkers en/of uitbreiding van huidige benoemingen), zodat aan alle leerlingen op SPCO-

scholen onderwijs gegeven kan (blijven) 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 201812 2019 2020 2021 2022 

directie 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

OP 143,9 147,6 150,4 152,1 151,6 

OOP 16,7 17,1 17,5 17,6 17,6 

totaal aantal fte's 175,0 179,1 182,3 184,1 183,6 

 

financiële meerjarenbegroting 
Inkomsten 

Voor de meerjarenbegroting 2020 - 2022 is voor de inkomsten (Rijksbijdragen) gebruik gemaakt van 

de modellen van de PO-raad, voor de leerlingenaantallen gebruiken we het scenariomodel van het 

Arbeidsmarktplatform (waarbij de actuele stand per 1-10-2018 de basis is). Deze modellen zijn ook 

de basis voor de jaarbegroting.  

                                                            

12 NB: dit betreffen fte’s op 31 december, de fte’s in de jaarrekening betreft het gemiddelde over 2018 
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De prijsbijstelling in 2019, het basisjaar, voor materiele bekostiging ten opzichte van 2018 bedraagt 

1,5%. Bij de personele bekostiging is in 2019 rekening gehouden met een toename van ca. ca. 7,2% 

(cao-effect, deels bij lumpsum, deels bij PAB), daarna is het aandeel personele bekostiging ten 

opzichte van Rijksbijdragen gecontinueerd. Eventuele toekomstige cao-aanpassingen zullen een 

resultaatneutraal effect hebben.  

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 passen we sinds 2017 toe (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 en zijn de personele lasten bepaald. De materiele 

lasten zijn per leerling bepaald, waarbij rekening is gehouden met een prijs-indexatie van 1,5% in de 

komende jaren. 

 

Investeringen 2019  

De scholen plannen zelf, met de beschikbare middelen (en eventuele inzet van middelen vanuit de 

schoolreserve, voor zover het beleid dit toelaat), investeringen voor leermiddelen (OLP) en ICT. De 

planning van de investeringen voor meubilair wordt bovenschools bepaald. 

investeringen 2019 2020 2021 2022 

totaal 409.780 19.015 264.531 213.246 

 

Resultaat  

De meerjarenbegroting (in dzd. euro’s) laat de komende jaren een negatief resultaat zien. Hierin zijn 

al extra maatregelen opgenomen die tot een sterke verlaging van het weerstandsvermogen moeten 

leiden (dus: extra ruimte voor beleid voor personele inzet of materiele bestedingen, mede bepaald 

door keuzes in het nieuwe koersplan), zodat het resultaat leidt tot een weerstandsvermogen dat 

binnen gewenste marges valt. 
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In de volgende tabellen zijn de meerjarenoverzichten exploitatie en balans opgenomen.  

Exploitatierekening realisatie MJB 

   

verslagjaar 2018 2019 2020 2021 2022 

rijksbijdragen 14.344 14.587 14.703 14.714 14.735 

ov. overheidsbijdragen en subsidies 63 0 0 0 0 

overige baten 505 421 425 425 426       

personeelslasten 11.440 12.043 12.137 12.147 12.164 

extra formatie v.a. 2019 0 169 240 240 241 

afschrijvingen 441 483 341 341 316 

huisvestingslasten 1.374 1.286 1.296 1.297 1.299 

overige lasten 1.270 987 995 996 997 

beleidsuitgaven materieel ihkv 
weerstandsverm. - eenmalig 2019 

0 116 0 0 0 

ruimte voor beleid (personeel en/of materieel) 0 0 250 150 150 

ruimte ihkv weerstandsvermogen 
(gecorrigeerd voor ruimte beleid) 

0 271 307 407 407 
      

saldo baten en lasten 387 -347 -439 -439 -413       

financiële baten en lasten -1 0 0 0 0 

totaal resultaat 386 -347 -439 -439 -413 

bedragen in dzd. euro’s 
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Balans realisatie begroting     

verslagjaar 2018 2019 2020 2021 2022 

Vaste Activa           

materieel 2.102 2.041 1.890 1.813 1.711 

financieel 73 73 73 73 73 

Vlottende activa 5.987 5.702 5.413 5.051 4.740 

            

Eigen vermogen           

algemene reserve 2.705 2.358 1.919 1.480 1.067 

bestemmingsreserve 
publiek 

2.839 2.839 2.839 2.839 2.839 

bestemmingsreserve 
privaat 

109 109 109 109 109 

voorzieningen 942 942 942 942 942 

kortlopende schulden 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 

            

Balanstotaal 8.162 7.815 7.376 6.937 6.524 

bedragen in dzd. euro’s 

 

Kengetallen 

Voor de kengetallen staan in hoofdstuk 4 toelichtingen en streefwaarden voor 2018 beschreven, t.w. 

 weerstandsvermogen (13 - 19%); de streefwaarde voor het weerstandsvermogen over 2019 e.v. 

bedraagt tussen de 14 – 20% 

 liquiditeit (>1). 

 

Op basis van de resultaten 2018 en planning/meerjarenbegroting voor 2019 e.v. laten deze 

kengetallen de volgende ontwikkeling zien: 

Kengetallen realisatie MJB 

   

verslagjaar 2018 2019 2020 2021 2022 

weerstandsvermogen  24,8% 22,2% 20,0% 17,5% 15,3% 

liquiditeit 3,82 3,64 3,45 3,22 3,02 
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7 JAARVERSLAG GMR 

 

De GMR van de SPCO bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. In 2018 is onder meer 

over de volgende punten gesproken: 

 Selectieprocedures. Kortere lijnen en snel kunnen handelen is het devies. De procedure is 

ingekort; praktischer. Geschiktheid en passendheid voor een vacante functie zijn goed 

beschreven.  

 GMR nam zitting in de Benoemings Advies Commissie (BAC) voor een nieuw lid van de Raad 

van Toezicht (rvt). 

 De Onderwijsinspectie bezocht negen scholen. Ook de GMR ging in gesprek met de Inspectie. 

Vragen gingen o.m. over de communicatielijnen: hoe wordt de GMR geïnformeerd. Het was 

een goed gesprek dat ontspannen werd ervaren. De Stichting mag trots zijn op het rapport, 

nergens scoren we onder de maat; er heeft geen verificatieonderzoek plaatsgevonden. 

Beoordeling vond plaats op drie aspecten en de SPCO-scholen scoren in het hoogste echelon. 

Acht scholen hebben predicaat ‘goed’. Er blijven verbeterpunten: het gebied van 

pedagogisch klimaat en didactisch handelen.  

 Werkdrukvermindering kwam uitgebreid aan de orde. Naast het geld dat de overheid 

beschikbaar stelt is ook van de SPCO wederom geld beschikbaar door het verminderen van 

het weerstandsvermogen van de stichting. Een deel van deze gelden werd aangewend voor 

het inzetten van een vakleerkracht lichamelijke oefening en voor extra formatie. 

 Stakingen: cvb informeerde alle medewerkers transparant over haar standpunt ten aanzien 

van de uitgeroepen landelijke stakingen 

 Werkgroep verminderen administratie last: stemde af met leerkrachten. Dit resulteerde in 

een praktisch kader. 

 Intranet: de lancering van een intranet à la Social Schools liet langer op zich wachten. 

Verwachting is dat dit in 2019 uitgerold kan worden. 

 Huisvesting Woerden. Ontwikkeling dat de Gemeente Woerden kiest voor nieuwe vorm: 

toewijzing gelden door Gemeente.  

 Medewerker Kwaliteit en Onderwijs. Door het vertrek van de bestaande medewerker werd 

er gezocht naar invulling van deze vacature. Inmiddels is een ervaren kracht op deze positie 

gestart. 

 SMP (Strategisch Meerjaren Plan). Een eerste opzet werd in het voorjaar van 2018 gemaakt 

voor het SMP 2019-2023. In de regiegroep namen twee GMR leden plaats: één ouder en één 

leerkracht. In het najaar van 2018 vonden onder andere inspiratiebijeenkomsten plaats waar 

alle betrokken partijen voor werden uitgenodigd. Deze werden goed bezocht; dit Koersplan 

wordt begin 2019 geconcretiseerd in ambities en doelen. Groot draagvlak. 

 MTO (medewerkers tevredenheids-onderzoek). In samenwerking met het onderzoeksbureau 

DUO werd alle personeelsleden gevraagd een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten zijn 

positief; wel blijft werkdruk hoog op de lijst van onvrede. 
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 De GMR zocht door het aflopen van een tweede zittingstermijn naar nieuwe leden met 

ingang van het cursusjaar 2018-2019. Er was al een vacature door het onverwachte vertrek 

van een leerkracht. Ze startte het nieuwe jaar in een volledige bezetting. 

 Een afvaardiging van de rvt bezocht een GMR-vergadering. Aandachtspunten waren o.a. de 

bruikbaarheid van het SMP (mate van abstractie, concreetheid), noodzaak voor een concrete 

roadmap en identiteit. Voor de rvt is identiteit een van de onderwerpen in portefeuille naast 

financiën, werkgeverschap en onderwijskwaliteit.  

 Later in 2018 bezocht een afvaardiging van de GMR een rvt bijeenkomst. 

 Begeleiding Young Professionals. De SPCO herschreef dit document. Nieuw was het 

aanstellen van een inhoudelijke coach. Binnen de stichting verzorgd door een aantal 

specialisten. Een mooie win-win situatie.  

 

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

 bovenschools formatieplan 

 bovenschoolse begroting 

 kwartaalcijfers ziekteverzuim 

 kwartaalcijfers financiën  

 onderwijskwaliteit en opbrengsten 

 belangstellingscijfers scholen  

 concept vakantierooster  

 de communicatie vanuit het DO (directie overleg) naar de MR-en 

 ontwikkeling Day-a-Week-School: het bieden van een beter passend en uitdagend 

onderwijsaanbod voor meerbegaafden 

 promotiefilmpjes diverse aspecten SPCO 

 inzicht in oplossingen wanneer geen vervanging mogelijk is bij ziekte 

 

De GMR kwam tweemaal met een vertegenwoordiging van de MR-en bij elkaar. In november kreeg 

deze bijeenkomst een thema; een lid van de regiegroep SMP bracht de MR-en op de hoogte van de 

ontwikkelingen in het nieuwe Koersplan. Belangrijk; dit plan ‘hangt’ boven alle later door de scholen 

te schrijven Schoolplan waar de MR mee instemmen.  

Jaarlijks wisselt de bezetting van de MR-en: Om het vertegenwoordigende werk goed te kunnen 

uitvoeren hebben de leden kennis en vaardigheden nodig. De GMR organiseert jaarlijks een cursus 

waarop de (nieuwe) leden zich kunnen inschrijven.  

  

  



  bestuursverslag 2018 

 

 

54 

 

BIJLAGE 1 - ADRESGEGEVENS SCHOLEN 

 

De Brug Burgemeester Bruntstraat 23 0348  68 83 52 
 

2415 AJ Nieuwerbrug 
 

   

Johan Friso Het Spaarne 7B  0348 41 85 09 
 

3448 DX Woerden 
 

   

Margriet Alpenstraat 3  0348 43 17 91 
 

3446 DR Woerden 
 

   

R. de Jager Van Slingelandtlanen 145  0348 41 57 35 
 

3445 ER Woerden 
 

   

Wilhelmina Oostsingel 4  0348 41 24 32 
 

3441 GB Woerden 
 

   

Willem Alexander Anton Mauvestraat 1  0348 41 26 87 
 

3443 CV Woerden 
 

   

Willem van Oranje Goudenregenstraat 2a  0348 41 60 79 
 

3442 HG Woerden 
 

   

Constantijn Botter 2 0348 42 25 67 
 

3448 KA Woerden 
 

   

De Fontein Hendriklaan 5 0348 44 17 30  
 

3481 VR  Harmelen 
 

 
  

Graaf Jan van Montfoort G. van Damstraat 83C 0348  47 33 90  
 

3417 WD Montfoort 
 

 
 

 

De Nieuwe Wiel Juliana van Stolberglaan 65  0348 55 15 13 
 

3411 XB Lopik 
 

   

Timotheüs Laan van Rapijnen 38 0348  40 92 27  
 

3461 GH Linschoten 
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BIJLAGE 2 - GEGEVENS COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN 
TOEZICHT 
Raad van toezicht 

Naam Portefeuille  Functie Nevenfuncties 

Mw. dr. G. (Gertie) 
Blaauwendraad 

voorzitter 

Voorzitter 

Werkgeverschap 

managing consultant Leider Moreel Beraad en Socratisch 
Overleg in organisaties (2012-
heden) 

Leider vakantieweken Dopersduin, 
Schoorl (2011-heden) 

Lid Jeugdavondvierdaagsecommissie 
Julianaschool Gouda (2013-heden) 

Dhr. dr. L. 
Harthoorn (Lucien) 

vice-voorzitter 

Vice-voorzitter 

Evaluatie werkwijze RvT 

medisch 
onderzoeksdirecteur 
bedrijfsleven 

Lid College van Toezicht, examen-
gecommitteerde Hogeschool Utrecht 
(2011-heden) 

Bestuurslid Stichting 4 en 5 mei 
Woerden (2016-heden) 

Dhr. A.J.H. van Beek 
(Arno) 

Financiën (vanaf 
september 2018) 

hoofd ICT 

 

Dhr. drs. 
M.  Gijsbertsen 
(Martijn) 

Financiën 

Governance 

programmamanager & 
organisatieconsultant 

 

Dhr. mr. H.J. 
Hoogeveen 
(Heerd Jan) 

Evaluatie werkwijze RvT 

Onderwijskwaliteit 

directeur Startup 
Utrecht 

 

Dhr. E.M.C. Orie 
(Erik) 

Werkgeverschap/Personeel 

Identiteit 

directeur/eigenaar 
organisatie- en 
adviesbureau EMCO 
Mens & Organisatie 

Bestuurslid SCG Support, stichting 
cliëntengelden.  

Lid Lionsclub Alblasserwaard Tablis 
(div. commissies). 

Lid Orde van Organisatieadviseurs. 

Bestuurslid/vice voorzitter 
KBO/PCOB Lage Zwaluwe 

Lid Raad van Toezicht SECVO 
(Stichting Eindhovens Christelijk 
Voortgezet Onderwijs) 

Mw. dr. K. 
Westerbeek 
(Karin) 

Governance 

Onderwijskwaliteit 

coördinator 
wetenschappelijk 
stafbureau en 

plv secretaris 
Onderwijsraad 

 

College van Bestuur  
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Naam Functie Nevenfuncties 

Dhr. H.M. de Vink 

(Harry) 

Voorzitter College van Bestuur Voorzitter algemene kerkenraad Hervormde 
Gemeente Woerden 
Voorzitter Raad van Toezicht World Servants 
Lid Veldadviesraad Marnix Academie Utrecht 
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BIJLAGE 3 – RISICOMANAGEMENT 
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BIJLAGE 4 - GEPLANDE INZET WERKDRUKMIDDELEN 2018 - 2019  

School Inzet budget 

De Meent Vakleerkracht Engels voor alle groepen - 3 uur per week € 6.533 

 

W v Oranje Meer handen in de groep. Onderwijsassistent 3 ochtenden per 
week. 

in drukke tijden kan iedere leerkracht zich een aantal malen laten 
uit roosteren ( uiteraard als invaller beschikbaar is)    

€ 40.599 

 

Margriet onderwijsassistent in de onderbouw 

2 administratiedagen per groep 

2 taakdagen per groep 

½ dag per week extra U!td@ging (hoogbegaafdenprogramma) 

€ 66.731 

 

Constantijn Uitbreiding uren schoolassistent 

Kleine uitbreiding administratief medewerker 

Rest van de gelden gaat rechtstreeks naar de leerkrachten. Op basis 
van werktijdfactor en groepsgrootte krijgen zij ambulante dagen. 
Dit plan is opgesteld met PMR.  

€ 34.843 

 

Wilhelmina leerkracht voor 2½  dag ambulant, inzet in groepen ter 
ondersteuning leerkrachten.  

€ 33.910 

 

R. de Jager in de groepen ingezet: minder dagen combi (behalve 1-2) 

lesvrije dagen voor administratie 

€ 20.377 

 

De Nieuwe Wiel in de groepen ingezet: aantal dagen geen combi 

lesvrije dagen voor administratie  

€ 24.266 

 

De Fontein de grote groepen hebben 1 dag extra formatie gekregen 

voor de overige groepen is een onderwijsassistent (3 dagen) 

aangesteld 

€ 36.399 
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Johan Friso in de groepen ingezet: geen combi-klassen, extra tijd conciërge € 26.444 

 

De Brug Een leerkracht  circuleert langs de 6 groepen (1 dag per week). Een 
keer per 6 weken heeft de lkr hierdoor ruimte voor bijvoorbeeld 
administratieve taken.  

Extra ingezet in de groepen 

€ 20.688 

 

Graaf Jan In de formatie ingezet: tot de kerst een kleine groep 3 en kleine 
groep 4. Na de kerst starten van een instroomgroep 1-2 

€ 21.621 

 

Willem 
Alexander 

meer handen in de groep, onderwijsassistent voor 3 dagen 

vervanging in groep bij kindgesprekken 

extra leerlingen zorg 

€ 39.821 

 

Timotheüs conciërge  

gym vakleerkracht ook voor kleutergroepen 

duo dagen op werkdag 

eindfase schooljaar extra ondersteuning in kleutergroepen 

€ 22.866 

 

 

  



  bestuursverslag 2018 

 

 

60 

 

BIJLAGE 5 - INTERVENTIES N.A.V. MANAGEMENTLETTER  

 

 Onderwerp Urgentie Opvolging 

1 
Het inkoopproces verbeteren door 

consequent na te gaan in hoeverre bij de 

inkoop wordt voldaan aan wet- en 

regelgeving op het gebied van Europees en 

nationaal aanbesteden. Dit kan worden 

gedaan in de jaarlijkse begrotingscyclus. 

Gemiddeld Bij inkoop worden verschillende 

potentiele leveranciers 

betrokken. Iedere keer letten 

we scherp op te voldoen aan de 

wet- en regelgeving op het 

gebied van Europees en 

nationaal aanbesteden.   

 
2 

Monitoren van het gebruik van ‘oude’ 

leermiddelen en indien nodig volgend jaar 

afwaarderen. 

Laag Jaarlijks wordt bij de scholen 

nagevraagd welke traditionele 

leermiddelen (boeken) niet 

meer in gebruik zijn en uit de 

school verwijderd zijn. Deze 

worden dan versneld 

afgeschreven. 

3 Dotaties aan onderhoudsvoorziening (i.z. 

VVE’s) baseren op de op te stellen 

meerjarenonderhoudsplannen. 

Laag Wordt gedaan. 

4 Bij het opstellen van de 

meerjarenonderhoudsplannen rekening 

houden met de visie op toekomstige 

huisvesting en een minimum niveau voor 

de voorziening bepalen. 

Gemiddeld Voor scholen die voor 

nieuwbouw in aanmerking 

komen wordt niet meer 

gedoteerd aan de voorziening 

onderhoud. Alleen het 

noodzakelijke onderhoud wordt 

uitgevoerd. 

5 
Meer expliciet sturen op de verwachting 

(forecast) van het resultaat over het gehele 

boekjaar dan op de realisatie tot en met de 

gerapporteerde periode. 

Gemiddeld Twee keer per kwartaal wordt 

een inschatting gemaakt van 

het resultaat op einde jaar. 

Deze forecast wordt gebruikt in 

de aangescherpte Marap 

(management rapportage). 

 

 

 


