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Voorwoord 

Elk jaar presenteren wij aan belanghebbenden en belangstellenden het bestuursverslag. Hiermee 

verantwoorden wij ons graag over ons beleid, de uitvoering en de behaalde resultaten. Tevens 

blikken we vooruit naar de voorgenomen doelen in het nieuwe jaar. We leggen verantwoording af 

aan de overheid over de kwaliteit van het onderwijs en de besteding van de middelen. Daarnaast 

leggen we verantwoording af aan belanghebbenden en belangstellenden over het reilen en zeilen 

van onze stichting en haar dertien scholen1. 

2020 was,  omdat ons land werd getroffen door de Corona-pandemie, een bijzonder jaar. De scholen 

waren van 16 maart tot aan de meivakantie volledig gesloten en van 11 mei tot 8 juni was sprake van 

een gedeeltelijke sluiting. Medio december moesten de scholen opnieuw de deuren sluiten.  

Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van het basisonderwijs werd les op afstand verzorgd. In onzekere 

tijden en in omstandigheden waarin van het ene op het andere moment totaal anders gehandeld 

moest worden, was een gedrevenheid zichtbaar om goed onderwijs te blijven verzorgen. Onze 

leraren hebben met elkaar de schouders eronder gezet en elkaar geholpen. Ook in moeilijke 

omstandigheden werd er les gegeven en werden de contacten met ouders en kinderen 

onderhouden.  

We zijn blij met enthousiasme en bevlogenheid, met collega’s die hart hebben voor kinderen. 

Dankbaar zijn we voor de kennis die kinderen, in moeilijke omstandigheden, werd bijgebracht, voor 

de vaardigheden die ze ontwikkelden, voor de ruimte die er was voor hun nieuwsgierigheid, voor de 

verantwoordelijkheid die ze leerden dragen voor zichzelf, de ander en hun omgeving én voor de 

gesprekken die met hen gevoerd werden over de Bijbelse verhalen vol hoop en verwachting. 

We danken alle leerkrachten, de directies, onderwijsassistenten en degenen die een ondersteunende 

rol vervulden voor de bijdrage die zij, in uitdagende omstandigheden, leverden aan de toekomst van 

kinderen. 

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

College van bestuur SPCO Groene Hart, 

Jaap Broekman 

 

SPCO Groene Hart 

bestuursnummer - 41286 

Leidsestraatweg 147, 3443 BT  Woerden 

(0348) 422334 

info@spco.nl 

www.spco.nl  

                                                           
1  in bijlage 1 zijn de adresgegevens van de scholen opgenomen 

http://www.spco.nl/
http://www.spco.nl/
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1. Het schoolbestuur 
 

1.1 Organisatie  
Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO) heeft dertien basisscholen in 

vijf gemeenten met 2.666 leerlingen op 1 oktober 2020 (in 2019: 2.615 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. Bestuur en toezichthouders toetsen de bestuurlijke 

inrichting en functioneren aan de principes van de Code Goed Bestuur van de PO-raad. In de code 

zijn geen wijzigingen aangebracht. Bijlage 2 bevat een overzicht van namen en portefeuilles van de 

rvt-leden en het jaarverslag van de toezichthouder over 2020. 

 

Het cvb wordt ondersteund door stafmedewerkers. Samen met een bestuurssecretariaat, een HR-

functionaris, een adviseur financiën, een adviseur 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. 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 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.  

 

SPCO kent belangrijke ‘dialoogpartners’. In de eerste plaats zijn dat de MR’en en de GMR. Deze zijn 

op school- en stichtingsniveau belast met advisering of instemming omtrent beleid. Daarnaast voert 

SPCO de dialoog met de stichtingsraad en de schoolraden.  Formeel maken zij geen deel meer uit van 

de organisatiestructuur van SPCO. Het belang dat SPCO hecht aan de dialoog met belanghebbenden 

is echter onveranderd. De behoefte aan een klankbordfunctie is onverminderd. De stichtingsraad en 

de schoolraden voeren aan de hand van het Koersplan van SPCO de dialoog over zaken betreffende 

onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. In 2020 is met de stichtingsraad gesproken over de 

bouwsteen ‘Scholen van waarde’. Tijdens een tweetal sessies spraken we over burgerschap en 

duurzaamheid.  

 

SPCO heeft in 2019 het managementstatuut geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit 

managementstatuut bevat bepalingen omtrent de taken en bevoegdheden ten aanzien waarvan 

mandaat plaatsvindt vanuit het cvb aan de schooldirecteur. De schooldirecteur is bevoegd om de aan 
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hem krachtens dit statuut gemandateerde taken en bevoegdheden door te mandateren aan anderen 

binnen de onderwijsinstelling, waaronder de adjunct-directeur, onder goedkeuring van het cvb. 

Het managementstatuut wordt telkens vastgesteld voor een periode van drie kalenderjaren. 

 

 

Organisatiestructuur 

 

 
 

1.2 Profiel 
Onze samenleving verandert in hoog tempo en daar hebben wij in het onderwijs zeker ook mee te 

maken. De veranderingen hebben direct impact op onze leerlingen, scholen en naaste omgeving. 

Bovendien wordt van ons als onderwijsorganisatie verwacht, dat we kinderen niet alleen begeleiden 

in de hedendaagse samenleving, maar óók voorbereiden op de samenleving van de toekomst. Het is 

dan ook niet meer dan logisch dat we mee veranderen. We dienen onszelf en ons onderwijs te 

blijven ontwikkelen om onze leerlingen optimaal te blijven begeleiden bij hun persoonlijke 

ontwikkeling en om hun een stevige basis te bieden voor de toekomst. 

 

In 2020  liep het Strategisch meerjarenplan 2016-2020 af. In dit plan, getiteld ‘Op expeditie naar 

waarden’, benoemden we vijf bouwstenen waarop we ontwikkeling wilden realiseren. 

 In 2018 en 2019 doorliepen we met elkaar een effectief proces om  ons nieuwe koersplan vorm te 

geven.  Dat proces heeft niet alleen  geleid tot een nieuw strategisch plan (Koersplan), maar heeft 

ook de basis heeft gelegd voor een stevig draagvlak voor de inhoud, waarmee we de komende jaren 

aan de slag gaan. 

 

De kern van het koersplan is gebouwd op vier bouwstenen: 

1.      scholen van waarde 

2.      leerkrachten maken het verschil 

3.      gespreid leiderschap 

4.      toekomstgericht onderwijs. 
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Voor elk van die bouwstenen formuleerden we onze droom: het wenkend perspectief. Een 

perspectief dat nadrukkelijk over de toekomst gaat. Dat wat we al hebben gerealiseerd, is van grote 

waarde. We behouden en koesteren dat, maar nemen we niet op in dit koersplan. 

Het wenkend perspectief vertaalden we in ambities, die richting geven aan wat we doen. Ze vormen 

mede ons kompas; hieraan toetsen we de komende jaren of we op koers blijven. 

Op de site van SPCO is een link opgenomen naar het nieuwe koersplan. 

 

Alle scholen hebben in 2020 een jaarplan geschreven bij het Koersplan ‘Krachtig op koers’. Bij elk van 

de vier bouwstenen zijn doelen en gewenste resultaten geformuleerd en zijn de te ondernemen 

activiteiten omschreven 

 

Onze missie: Waar staan wij voor? 

Ons onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen, waardoor zij later hun 

bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. SPCO-scholen bieden leerlingen ruimte om hun 

talenten maximaal te ontplooien en helpen hen om uit te groeien tot zelfstandige en 

verantwoordelijke burgers. 

SPCO garandeert continuïteit én dynamiek in betrouwbaar protestants-christelijk basisonderwijs. 

Aan de basis daarvan staan de waarden vanuit onze christelijke identiteit. We willen voor onze 

scholen, samenwerkingspartners en ouders dé professionele en dynamische onderwijsstichting zijn 

in de regio en maken ons sterk voor: 

● een aanbod van kwaliteitsscholen; 

● een professioneel bestuur en een professionele dienstverlening; 

● een actieve inzet voor en samenwerking met lokale en regionale partners. 

 

Onze visie: Waar gaan wij voor? 

Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met vorming. Naast aandacht voor het realiseren van 

ambitieuze leeropbrengsten, geven we onze leerlingen een moreel kompas mee. We willen hen zo 

goed mogelijk voorbereiden op het leven. Dat doen we niet alleen op het gebied van kennis, kunde 

en vaardigheden maar ook de motivatie, het talent en de ambitie van de leerling zijn van wezenlijk 

belang. 

 

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. Zo 

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 andere partners 

belangrijk. SPCO ziet ouders als  partners met wie we een niet- vrijblijvende samenwerking aangaan 

in het belang van kinderen. Dat vraagt afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen school en 

ouders. Ook met partners wordt afgestemd en samengewerkt om kansen te benutten voor meer 

mogelijkheden in de ontwikkeling van kinderen. 
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Om goed onderwijs te bieden, stellen we hoge kwaliteitseisen 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.  

 

 

1.3 Klachtenbehandeling 
De scholen van SPCO hanteren een klachtenprocedure die is beschreven in de schoolgidsen. Als de 

daarin beschreven activiteiten niet leiden tot afhandeling van de klacht, dan kan er contact 

opgenomen worden met de landelijke klachtencommissie (LKC). Op de scholen ligt de volledige 

klachtenprocedure ter inzage. In 2020 is gehandeld conform de klachtenprocedure. Er is in 2020 

geen klacht ingediend bij de LKC. 

Een aantal klachten werd op schoolniveau afgehandeld. In een enkel geval was daar een 

vertrouwenspersoon bij betrokken. 
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2. Verantwoording beleid 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit 

De zorg voor kwaliteit is een zorg op alle niveaus binnen SPCO. Het is zorg op het niveau van de 

leerkracht, op het niveau van de school en het schoolteam onder verantwoordelijkheid van de 

schoolleider, op het niveau van SPCO als geheel onder verantwoordelijkheid van het bestuur en, in 

tweede instantie, onder verantwoordelijkheid van de Raad van toezicht. Er is sprake van een 

gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘kwaliteitszorg in de keten’. 

  

Uitgangspunten: 

● kwaliteitszorg is onlosmakelijk gekoppeld met school- en personeelsontwikkeling; 

● alle geledingen binnen de stichting spelen een rol bij kwalitatief goed onderwijs; 

● structureel uitgevoerde metingen,  evaluaties en reflecties liggen aan de basis bij het 

vormgeven van kwaliteitszorg in de stichting en op de scholen; 

● leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij de aansturing van kwaliteitszorg; 

● doelen en normen worden afgeleid uit de beleidsplannen Koersplan-Schoolplan-Jaarplan. 

  

We hanteren de volgende indicatoren van kwaliteitszorg (Toezichtkader inspectie PO 

kwaliteitsaspect KA1):  

● de school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie; 

● de school evalueert jaarlijks systematisch de resultaten van de leerlingen; 

● de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces; 

● de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten; 

● de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces; 

● de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

 

Het kwaliteitsbeleid is ingericht om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen duurzaam te 

garanderen. Bewezen effectieve werkwijzen en instrumenten van de vorige beleidsperiode blijven 

van kracht en zullen in ontwikkeling blijven. Het bestuur heeft een functionerend systeem van 

kwaliteitszorg. 

  

Overige acties die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs: 

● het studieaanbod voor medewerkers onder naam TOP (Trefpunt Onderwijs Professionals); 

● het gezamenlijk ontwikkelde begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten (Young 

Professionals Programma); 

● voor de opleiding van nieuwe leraren werken we samen met verschillende pabo’s. Onze 

preferente partner is de Marnix Academie in Utrecht, waarmee we een strategisch 

partnerschap hebben. Daarnaast werken we samen met de Christelijke Hogeschool Ede. 

● samenwerking met ‘Day a Week School’ (DWS), met als doel om passend onderwijs te bieden 

aan kinderen die op cognitief gebied talentvol zijn; 

● audits binnen een cyclus van 4 jaar. 
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De impact van corona 

Alle scholen hebben tijdens de perioden van schoolsluiting digitaal onderwijs geboden. Voor 

risicoleerlingen is noodopvang gerealiseerd.  

Als gevolg van corona hebben de begeleidingsprogramma’s en het studieaanbod voor medewerkers 

digitaal plaatsgevonden.  

De audits zijn geannuleerd en worden ingehaald in schooljaar 2021-2022. 

De leerlingen die deelnemen aan de ‘Day a Week School’ komen uit verschillende scholen en 

groepen en konden vanwege corona niet live bij elkaar komen. Het onderwijs aan onze leerlingen in 

de ‘Day a Week School’ heeft vrijwel geheel digitaal plaatsgevonden. 

 

Scholen en dialoogpartners 

Via de schoolgids en/of website van de scholen verantwoorden scholen zich naar ouders. 

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de inhoud van het nieuwe jaarplan en de evaluatie 

van het jaarplan van het afgelopen schooljaar. 

 

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 krijgen hierbij de ruimte aan te sluiten bij de specifieke populatie en lokale omgeving. Het 

cvb bezoekt aan het begin van het cursusjaar de scholen. Het cvb gaat daarbij in gesprek met het 

team en bezoekt verschillende groepen.  

In maart vinden de gesprekken plaats over de kwaliteit van het onderwijs. Aan de orde komen 

minimaal de volgende onderwerpen aan bod: 

1. de opbrengsten van de leerresultaten; 

2. de uitkomst van de leerlingtevredenheid; 

3. 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. 

De Schoolraad is een belangrijke dialoogpartner van de school. Deze partner praat mee over zaken 

betreffende onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. 

  

Bestuur 

Doelen en resultaten 

In het Koersplan 2020-2024 ‘Krachtig op Koers, staan 4 bouwstenen centraal: 

1.      scholen van waarde 

2.      leerkrachten maken het verschil 

3.      gespreid leiderschap 

4.      toekomstgericht onderwijs. 

 

Per bouwsteen staat het wenkend perspectief beschreven. De richting waarin we bewegen, wordt 

bepaald door de ambities die aan elk wenkend perspectief zijn gekoppeld. Er zijn concrete doelen 

geformuleerd. Voor het bereiken van de doelen is een fasering aangebracht. Dit zijn opeenvolgende 

etappes, waarbinnen scholen zelf bepalen in welke etappe zij instappen en in welk tempo zij de 
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reis afleggen. Scholen zijn immers verschillend en ontwikkelen zich in een eigen tempo. 

 

We concluderen dat we, ondanks corona gemiddeld een goede ontwikkeling doormaken, hetzij wel 

op enkele gebieden wat minder snel dan in een regulier schooljaar.  De focus heeft vooral gelegen op 

bouwsteen 2, ‘De leerkracht maakt het verschil’. Daarnaast is vanwege corona een snelle 

ontwikkeling op gang gekomen ten aanzien van de digitale vaardigheden van al het personeel, alsook 

van de leerlingen. Deze ontwikkeling heeft nieuwe mogelijkheden zichtbaar gemaakt.  

Alle SPCO-scholen vallen onder het basistoezicht van de inspectie. Acht van onze scholen hebben in 

2018 van de inspectie het predicaat ‘goed’ gekregen.   

Onze medewerkers zijn – in vergelijking met andere besturen in het primair onderwijs – 

bovengemiddeld tevreden. Onze personele bezetting in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt 

nog steeds op orde. , We realiseren, ondanks demografische krimp, een groeiend 

belangstellingspercentage.   

 

Onderwijsresultaten 

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

meten. 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 de 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. Vanwege de corona pandemie is in 2020 geen eindtoets afgenomen.  
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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  

jaren 2017 t/m 2019  het volgende beeld zien: 

 

School 2019 2018 2017 

De Brug 535,5 532,6 535,4 

Constantijn 537,8 534,3 537,7 

Fontein 541,6 532,7 536,9 

Graaf-Jan 537,9 538,2 536,1 

Johan Friso 537,6 536,6 539,1 

Margriet 539,9 537,8 536,9 

De Meent* 530,3 (6 ll) 536,8 (5 ll) 538,9 (9 ll) 

Nieuwe Wiel 538,0 536,6 536,2 

R de Jager 540,1 541,0 536,3 

Timotheüs 538,3 533,8 535,5 

Wilhelmina 539,4 540,8 540,9 

Willem Alexander 540,3 535,0 541,5 

Willem van Oranje 536,3 530,1 533,4 

  

* Inspectie hanteert voor groepen met minder dan 10 lln. deze normen niet, derhalve wordt dit resultaat niet 

meegenomen in het SPCO-gemiddelde. 

 

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

achtereen onder de ondergrens van de inspectie scoort. SPCO heeft in de jaren 2017 t/m 2019 geen 

scholen die onvoldoende scoren. 

 

Behaalde fundamentele (1F) en Streefniveaus (2F/1S) 

1F 

In 2019 hebben 7 van de 13 scholen boven de signaleringswaarde 1F van de inspectie en boven het 

gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging gescoord. De overige 6 scholen hebben 

boven de signaleringswaarde 1F van de inspectie en onder het gemiddelde van scholen met 

vergelijkbare schoolweging gescoord. 

 

 

2F/1S 
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In 2019 hebben 9 van de 13 scholen boven de signaleringswaarde 2F/1S van de inspectie en boven 

het gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging gescoord. De overige 4 scholen hebben 

op of boven signaleringswaarde 2F/1S van de inspectie en onder gemiddelde van scholen met 

vergelijkbare schoolweging gescoord. 

Meer informatie over de scholen is te vinden via de site van SPCO en op de website 

scholenopdekaart.nl. 

 

Vanwege de corona pandemie is er in 2020 geen eindtoets afgenomen met als gevolg dat er over 

2020 geen behaalde fundamentele - en streefniveaus bekend zijn. De scholen hebben aan het eind 

van schooljaar 2019-2020 of aan het begin van schooljaar 2020-2021 de E-toetsen van het cito 

leerlingvolgsysteem afgenomen. Met betrekking tot de resultaten zijn geen grote opvallendheden te 

noemen. Daar waar bij een leergebied, leerjaar of leerling een opvallend resultaat te zien was, zijn 

passende interventies opgesteld en uitgevoerd. Vanaf het moment dat de scholen weer moesten 

sluiten in december 2020 en het onderwijs weer op afstand gegeven moest worden, zijn sommige 

interventies opgeschort naar 2021.  

 

Alle scholen hebben in het laatste kwartaal van 2020 schooleigen ambities en doelen gesteld met 

behulp van de handreiking van de PO-raad. In alle scholen is de ontwikkeling gaande om het aanbod 

nog beter aan te laten sluiten bij de populatie.  

   

Passend onderwijs 

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

passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.  

Met de SWV’n zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden en doelen waarvoor middelen 

ontvangen worden, de zgn. basisondersteuning. Deze zijn in het directieoverleg besproken en 

vastgesteld. Als voorwaarden bieden de scholen een veilige leeromgeving voor het kind, zorgen zij 

voor voldoende beschikbare expertise en presteren ze voldoende op specifieke indicatoren van het 

waarderingskader inspectie (basiskwaliteit).  

Per school wordt dit gespecificeerd in de volgende basisdoelen:  

● de inrichting van basisondersteuning is gericht op preventief handelen; 

● de school biedt een programma waarmee de kerndoelen van de 7 leergebieden (SLO) 

worden gerealiseerd; 

● de school biedt een programma waarmee de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 

wordt ondersteund; 

● de school biedt op specifieke gebieden instructie op maat. 

 

Alle doelen zijn in de reguliere overleggen met de samenwerkingsverbanden, directies en 

medezeggenschapsraden aan de orde geweest, met inachtneming van de taken en bevoegdheden 

van de onderscheiden betrokken partijen. 

Scholen maken gebruik van de dienstverlening van het SWV. Daarnaast is er op elke school minimaal 
één intern begeleider die de zorg en waar nodig een passend aanbod voor de leerlingen coördineert 
en de leerkrachten ondersteunt bij het handelingsgericht werken.  

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Voor leerlingen bij wie de onderwijsbehoeften verder reiken dan de genoemde basisondersteuning 

van de school, kan een beroep gedaan worden op extra ondersteuning vanuit het SWV. 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 afgestemd.  

 

De middelen en ondersteuning die de school hiervoor specifiek ontvangt worden volledig voor deze 

leerlingen ingezet. Deels door ondersteuning door de intern begeleider. Daarnaast zijn er op 

meerdere scholen onderwijsassistenten aangenomen om de leerkrachten te ondersteunen, wanneer 

er sprake is van extra zorg aan leerlingen. 

 

SPCO is verbonden aan 4 samenwerkingsverbanden: Stichting Passenderwijs, SWV PO Midden-

Holland, SWV Rijnstreek en Profi Pendi. 

 

Alle scholen hebben in 2020 de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma aangevraagd. Met 

deze subsidie hebben wij leerlingen extra ondersteuning aan kunnen bieden. De uitvoering van de 

programma’s is gestart volgens planning. Sommige scholen hebben vertraging opgelopen. Deze 

wordt ingehaald in 2021.  

 

 

2.2 Personeel & professionalisering 
 

Strategisch personeelsbeleid 

SPCO verzorgt kwalitatief goed onderwijs. Hiervoor zijn competente medewerkers en een goed, 

strategisch personeelsbeleid noodzakelijk. Het strategisch personeelsbeleid is afgestemd op de 

onderwijskundige visie van SPCO en de opgaven waar de scholen voor staan. Hierdoor draagt het 

strategisch personeelsbeleid bij aan het realiseren van de doelen van de organisatie, de doelen van 

individuele medewerkers en maatschappelijke doelen.  

Het strategisch personeelsbeleid is beschreven in het handboek van SPCO. Het beleid en de 

wijzigingen daarop zijn afgestemd met de directies van de scholen en zijn besproken met de GMR.  

Hieronder gaan we nader in op de uitgangspunten van SPCO aangaande het strategisch 

personeelsbeleid en werken we dit uit op een 6-tal onderdelen. 

 

Uitgangspunten SPCO 

Het personeelsbeleid wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

● de stichting trekt talentvolle medewerkers aan en stimuleert hen om deze talenten in te zetten; 

● er is een evenwicht tussen de organisatiedoelen en individuele mogelijkheden en ambities van 

medewerkers; 

● om bekwaam te blijven, werken medewerkers voortdurend aan hun ontwikkeling; 

● om gemotiveerd en gezond te kunnen blijven, werken medewerker en organisatie gezamenlijk 

aan duurzame inzetbaarheid. 
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Uitwerking 

Goed werkgeverschap 

SPCO profileert zich op de arbeidsmarkt 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 

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

de formeel leidinggevende. Leiderschap is van iedereen. 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. 

 

Begeleiding en ontwikkeling  

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.  

 

Startende leraren 

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. 

 

Scholing 

Het TOP-studieaanbod, ons intern scholingsaanbod geeft medewerkers op laagdrempelige wijze de 

mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te scholen. Het aanbod bestaat uit 

onderwijsinhoudelijke cursussen, ICT-cursussen en cursussen m.b.t. leiderschap en persoonlijke 

ontwikkeling. Door middel van het aanbod m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling worden leraren o.a. 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. 

Een aantal leraren binnen SPCO maakt daarnaast gebruik van de lerarenbeurs om een master te 

volgen en zo hun kennis en expertise te vergroten. SPCO stimuleert ambitieuze en talentvolle leraren 

daartoe. Ook krijgt een aantal leerkrachten, na een selectiegesprek, de mogelijkheid voor het volgen 

van de schoolleidersopleiding. 

 

Talent Centraal 

Binnen het driejarig intern opleidingstraject Talent Centraal worden leraren met ambitie en talent 

voor leiderschap gestimuleerd dit verder te onderzoeken en te ontwikkelen. De deelnemers 

doorlopen een persoonlijk leertraject waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de 

leerbehoeften en kwaliteiten. In 2019 is een vierde groep gestart. Dit traject zal in 2021 worden 
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afgesloten. 

 

Succesindicatoren 

Goed personeelsbeleid komt de kwaliteit van het werk en de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers ten goede.  

 

Het is daarom van belang om de kwaliteit van het personeelsbeleid inzichtelijk te maken. Er is echter 

geen direct getal dat de kwaliteit van dit beleid weergeeft. Wel zijn er indicatoren die iets zeggen 

over de kwaliteit van het personeelsbeleid: 

  

Succesindicator overlegcyclus:  

SPCO is tevreden wanneer op stichtingsniveau: 

● minimaal 90% van de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd conform 

de vastgestelde overlegcyclus. Het is de ambitie dat alle medewerkers jaarlijks een 

functionerings- of beoordelingsgesprek hebben (100%). 

● de waardering hierover in het medewerkerstevredenheidsonderzoek hoger is dan het 

gemiddelde in de branche. 

(Medewerkers die langer dan ½ jaar ziek zijn, worden niet meegerekend). 

 

Succesindicator verzuimcijfers:  

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

van de afgelopen 3 kalenderjaren. Een verzuimpercentage van maximaal 4% is de ambitie. 

 

Succesindicator medewerkerstevredenheid:  

Elke vier jaar wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. SPCO is tevreden 

wanneer op stichtingsniveau de uitkomsten gelijk dan wel positiever zijn dan het gemiddelde in de 

branche. Het is de ambitie dat de uitkomsten van het MTO behoort bij de 25% best scorende 

onderwijsinstellingen in de branche. 

 

Resultaten m.b.t. succesindicatoren 2020 

Succesindicator overlegcyclus 

Door de corona pandemie heeft de gesprekscyclus op veel scholen plaatsgevonden in een andere 

vorm. Er was op alle scholen vanuit de directie aandacht voor individuele contacten en oog voor het 

welzijn van de medewerkers. De formele gesprekken zijn soms niet en soms op andere wijze 

gevoerd. In het jaar 2021 pakken de scholen de planning weer op.  

De waardering over de overlegcyclus in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2018 is fors 

hoger dan het gemiddelde in de branche.  

 

Succesindicator verzuimcijfers 

Het gemiddelde verzuimcijfer over 2020 is 3,7%. Dit is ruim onder het landelijk gemiddelde in het 

primair onderwijs (2019: 5,7%2; 2020: nog niet bekend). SPCO is hierover tevreden. Het verzuimcijfer 

bevindt zich onder het ambitieniveau van 4%. Het verzuimcijfers is hiermee ook lager dan het 

verzuimcijfer in het jaar 2019.  

                                                           
2 bron: jaarverslag Vervangingsfonds 
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Succesindicator medewerkerstevredenheid 

Het laatste MTO is afgenomen in 2018.  De uitkomsten op alle thema’s waren gelijk en over het 

algemeen fors positiever dan het gemiddelde in de branche. Het volgende MTO zal worden 

afgenomen in 2022. 

 

Overige ontwikkelingen 

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. 

 

Een werkgroep bestaande uit directeuren, de bovenschools opleidingscoördinator en de HR-adviseur 

werkt de verschillende thema’s uit en doet beleidsvoorstellen aan het directieoverleg. Dit heeft 

onder andere geleid tot:  

● betaling van 3e- en 4e-jaars studenten. Een groot deel van de SB-studenten die in de zomer 

afstudeert wil bij SPCO werken als leraar; 

● professionalisering van de arbeidsmarktcommunicatie en PR; 

● nauwere samenwerking met de kinderopvang; 

● een aantal zij-instroomleerkrachten en leerkrachten die de betaalde deeltijd variant volgen;  

● nieuwe functies/taken: evenementencoördinator & leerkrachtondersteuner.  

 

Functiehuis 

In 2020 is een start gemaakt met de actualisatie van het functiehuis. Alle functies (zowel OP als OOP) 

zijn onder de loep genomen. Hierbij is SPCO ondersteund door een gecertificeerde 

functiewaardeerder. De voorbeeldfuncties van de PO-raad, opgesteld in samenspraak met de 

bonden, zijn zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. SPCO hanteert het 

functiewaarderingssysteem FUWA-PO, zoals is voorgeschreven door CAO-PO. De GMR heeft 

ingestemd met de procedure en de opbouw van het functiehuis. Op moment van dit schrijven is het 

traject vergevorderd. In 2021 zal dit definitief worden afgerond. De nieuwe en/of aangepaste 

functiebeschrijvingen en de daarbij horende functiewaardering zullen met terugwerkende kracht per 

1 augustus 2020 gelden.  

 

Talentgericht werken 

Een ambitie vanuit de bouwsteen Gespreid Leiderschap uit het koersplan 2020 beschrijft het werken 

vanuit een talentgerichte cultuur: 
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“Binnen de scholen van SPCO werken we vanuit een talentgerichte cultuur3: Schoolleiding, 

leraren en leerlingen hebben inzicht in eigen talenten en die van anderen. Er wordt binnen 

teams actief gewerkt aan het ontdekken van talenten en aan de ontwikkeling van basale 

en/of specialistische leiderschapsvaardigheden. Onze ambitie is om talenten in te zetten op 

school- en stichtingsniveau.” 

Tijdens de SPCO-studiedag voor alle medewerkers, welke online plaatsvond op 19 november 2020, is 

hier een gezamenlijke start mee gemaakt. Alle medewerkers hebben voorafgaand aan de studiedag 

een talentenscan ingevuld, werden tijdens de ochtend geïnformeerd en geïnspireerd en gingen 

hierover met collega’s in gesprek.  

Kennis en inzicht in de eigen en andermans talenten is een mooie eerste stap richting een meer 

talentgerichte cultuur. Op scholen zal hier verder handen en voeten aan gegeven moeten worden. 

Daarnaast zal o.a. de gesprekscyclus in de toekomst worden herzien, zodat deze het talentgericht 

werken meer ondersteunt en stimuleert.  

 

Aanpak werkdruk 

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 

en administratieve ondersteuning. Op iedere school heeft de personeelsgeleding van de MR 

ingestemd met de inzet van de werkdrukmiddelen. 

In bijlage 3 is per school het beschikbare budget opgenomen en een samenvatting van de 

voorgenomen inzet. 

 

Beheersing van uitkeringen na ontslag 

SPCO is eigen risicodrager voor de WW en BWOO uitkeringskosten van (ex-)werknemers. SPCO dient 

bij het Participatiefonds vergoedingsverzoeken in volgens de voorwaarden die in het reglement van 

het fonds staan. Als het vergoedingsverzoek wordt ingewilligd, betaalt het Participatiefonds de 

uitkeringskosten. SPCO volgt het goed- of afkeuren van het vergoedingsverzoek via het 

werkgeversportaal van het fonds en neemt de financiële effecten van een afwijzing mee in de 

begrotingscyclus. Daarnaast volgt SPCO bij het benoemen van personeel de benoemingsvolgorde uit 

bijlage IE van de CAO PO. Vacatures worden aangeboden aan ex-werknemers (eigen wachtgelders in 

de zin van artikel 138 en 139 WPO) als er geen ontheffingsverklaring is en er geen voorrang is op 

basis van de bijlage IE voorrangsbenoemingen uit de CAO PO. 

 

Toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen 

Beloningsbeleid 

                                                           
3 Een medewerker heeft een bovengemiddelde begaafdheid op een taakelement, waarmee een medewerker 

toegevoegde waarde in het werk kan bieden. (Schumacher, 2003) 
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In de cao PO 2019/2020 wordt benoemd dat de werkgever beloningsbeleid kan overeenkomen met 

de P(G)MR. SPCO gaat onderzoeken op welke wijze dit voor SPCO opportuun is en kan bijdragen aan 

goed werkgeverschap. Dit wordt opgepakt wanneer het functiehuis is vastgesteld en uitgerold.  

 

Gesprekscyclus 

In het schooljaar 2021 - 2022 zal de gesprekscyclus worden herzien. Een belangrijk doel van deze 

herziening is dat de cyclus meer aansluit bij actuele ontwikkelingen.  Daarnaast is het van belang dat 

de gesprekken de professionalisering en het talentgerichte werken ondersteunen en stimuleren.  

 

Strategisch HRM 

Het personeelsbeleid van de SPCO is afgestemd op de onderwijskundige visie en de doelen die voor 

de komende periode zijn gesteld. Het plan is goed doordacht. Het interne opleidingsaanbod wordt 

jaarlijks geëvalueerd en waar nodig vindt bijstelling van het aanbod plaats. SPCO werft gericht 

studenten en nieuwe medewerkers en legt daarbij een relatie met de doelen uit het Koersplan. 

In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de evaluatie en herstructurering van het strategisch 

personeelsbeleid. Daarbij is het van belang dat goed werkgeverschap optimaal geborgd is en dat we 

nieuwe kansen goed benutten. In 2021 zal hier een vervolg aan worden gegeven.  

 

 

2.3 Huisvesting 
Op het gebied van huisvesting krijgt SPCO de komende jaren te maken met een vijftal 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. 

 

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. 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. Een integraal huisvestingsplan 

(IHP) bepaalt de kaders waarbinnen de gemeente, samen met de schoolbesturen die actief zijn in de 

gemeente, investeert in de onderwijshuisvesting. Een IHP vormt daarmee het beleidskader voor het 

onderwijshuisvestingsbeleid voor een langere periode (Woerden: 2019-2033). Een 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 een IHP daarom uitgegaan van continuïteit en planmatigheid. Een IHP moet 

worden gezien als een set met afspraken die nu de basis vormen voor de manier waarop de 

gemeente haar zorgplicht uitvoert. 

 

Nieuwbouw/ renovatie scholen 

Zowel de R. de Jagerschool als de Wilhelminaschool (gemeente Woerden) komen in aanmerking voor 

nieuwbouw. In het derde kwartaal van 2019 is met de voorbereidingen hiervan gestart. Voor de 
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Wilhelminaschool is de beschikking medio 2020 afgegeven. Eind 2020 was het voorontwerp van de 

nieuwe school gereed. De beschikking van de R. de Jager wordt medio 2021 verwacht. Eind 2020 was 

een concept Programma van Eisen gereed. 

 

De Brug (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) komt in aanmerking voor nieuwbouw. Momenteel wordt 

onderzocht wat de exacte locatie van het nieuwe schoolgebouw wordt. Eind 2020 is een concept 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gereed en wordt 

onderhandeld over de ter beschikking te stellen budgetten. In het nieuwe schoolgebouw zal worden 

samengewerkt met KMN Kind&Co, 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 , in het tweede kwartaal 2023 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. 

 

Medio 2019 bleek dat het dak van de Margrietschool in Woerden, onder bepaalde omstandigheden, 

niet meer veilig was. Dit is het gevolg van een constructiefout. 

In goede samenwerking met de gemeente Woerden en het inspectie- en adviesbureau Rader Beheer 

is de (onderbouw van de) school in december met spoed naar noodlokalen, gesitueerd op het eigen 

schoolplein, verhuisd. In 2020 is het dak vervangen en begin 2021 zijn alle leerlingen weer terug 

verhuisd naar het gebouw. 

 

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.  Het 

MJOP wordt in 2021 geactualiseerd. 

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 2021 wordt omgezet in een VVE. 

 

 

2.4 Financieel beleid 
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Treasury  

treasurybeleid en -verslag 

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 2020 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). 

Vanaf 1 mei 2020 brengt de Rabobank een negatieve rente in rekening boven een saldo van € 1 mln. 

(tarief: -/- 0,5%). Mede daardoor bedraagt het rendement op de liquide middelen over 2020 

gemiddeld -/- 0,24%. 

 

Allocatie middelen 

Van de Rijksmiddelen 'personeel' die het bevoegd gezag ontvangt is in 2020, op basis van de 

leerlingaantallen, 96,6% aan de scholen en schooloverstijgende activiteiten toegewezen. Voor de 

financiering van het bestuursbureau is 3,4% toegewezen.  

 

Van de Rijksmiddelen 'materieel' die het bevoegd gezag ontvangt, wordt op basis van de 

leerlingaantallen, 93% - 95% aan de scholen aan de scholen toegewezen. 5 - 7% is bestemd voor 

schooloverstijgende uitgaven. 

In 2020 is de vergoeding voor toezichthouders gewijzigd, in lijn met adviezen van de VTOI (vereniging 

voor toezichthouders). 

 

De middelen die van andere partijen werden ontvangen (zoals gemeenten, 

samenwerkingsverbanden en onderwijspartners) zijn in 2020, op basis van de leerlingaantallen, voor 

100% aan de scholen toegewezen. 

 

De middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden zijn onder vijf SPCO-scholen verdeeld 

op basis van de indicatoren van het CBS. Op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie en 

omgevingskenmerken zijn schoolspecifieke keuzes gemaakt m.b.t. de inzet van deze middelen. Deze 

keuzes betroffen o.a. nascholing, gerichte inzet van onderwijsassistenten en inschakeling van 

specifieke expertise. 

 

De besluitvorming omtrent de allocatie van middelen heeft bij de vaststelling van de begroting op de 

reguliere wijze plaatsgevonden in het directieoverleg en de (G)MR. 

 

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:  
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1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs (o.a. Day-a-Week-School en A Different 

Morning: het bieden van een beter passend en uitdagend onderwijsaanbod voor 

meerbegaafden; 

2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering; 

3. professionele scholen (o.a. samenwerking met een collega-bestuur rondom een gezamenlijk 

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

4. doorgaande ontwikkellijnen.  

 

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 
Bedrijfsvoering brengt risico’s met zich mee, ook in het primair onderwijs. Wat is een risico? Het is 

een onzekerheid, een gebeurtenis die de continuïteit in gevaar kan brengen, het is voorstelbaar, 

maar niet voorspelbaar. 

Met risicomanagement breng je de risico’s in kaart, creëer je bewustwording en door dat inzicht kun 

je de risico’s beter beheersen en de mogelijke financiële consequenties beperken. 

Om de risico’s te bepalen kun je gebruik maken van verschillende, meer of minder complexe en of 

uitgebreide methoden. SPCO maakt bij het bepalen van het risico gebruik 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%). 

  

De methode houdt enerzijds rekening met de kans: hoe vaak komt iets voor, of hoe vaak kan het 

gebeuren? Anderzijds wordt gekeken naar de impact (of het effect), dit is financieel gemaakt. 

● Kans: variërend tussen 0,5 (komt minder vaak dan eens per jaar voor) en 10 (komt 

voortdurend/dagelijks voor). 

●  Impact: variërend tussen 1 (impact = gering, financiële waarde vergelijkbaar aan € 25.000,-) 

en 40 (impact = ramp, financiële waarde vergelijkbaar aan € 750.000,- of meer). 

 

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. 

Voor de begroting 2021 hebben de bestuurder, controller en een vertegenwoordiging van de 

directeuren de risicoanalyse 2020 kritisch doorgenomen en gekeken naar mogelijke nieuwe risico’s. 

De risico’s zijn benoemd op de volgende domeinen: 

·         Personeel 

·         Financiën en huisvesting 

·         Onderwijs 

·         Algemeen 

  

In de tabel (bijlage 4: risicoanalyse) is met een kleur aangegeven als kans, impact, risico en/of 

benodigde buffer e.d. ten opzichte van vorig jaar gewijzigd zijn. 
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3. Verantwoording financiën 
Dit hoofdstuk verantwoordt de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 

gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. 

 

3.1 resultaat 2020 - exploitatie 
 

 

 realisatie 

2020 

begroting 

2020 

2020 tov 

begroting 

2020 tov 

2019 

rijksbijdragen 16.161 15.282 878 698 

ov. overheidsbijdragen en subsidies 28 4 24 -32 

overige baten 333 422 -89 -72 

     

personeelslasten 14.249 13.375 874 1.362 

afschrijvingen 456 464 -8 -169 

huisvestingslasten 1.432 1.329 104 133 

overige lasten 1.325 16.397 95 -1 

     

saldo baten en lasten -941 -688 -253 -731 

     

financiële baten en lasten -10 0 -10 -9 

totaal resultaat -951 -688 -263 -740 

bedragen in duizenden euro’s 

 

In het resultaat 2019 waren de convenantmiddelen (€ 256K) opgenomen, deze zouden pas in 2020 

tot lasten  leiden. Deze baten moesten verwerkt worden in het resultaat 2019, dit mocht niet via de 
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balans. Deze informatie was tijdens het opstellen van de begroting nog niet bekend, en dus ook niet 

meegenomen in de begroting 2020. 

 

Het begrote resultaat 2020, zonder deze € 256K, bedroeg -/- € 688K. Het uiteindelijke resultaat over 

2020, inclusief de genoemde € 256K, bedraagt -/- € 951K, dit is ca. € 263K lager dan begroot. De 

verklaring hiervoor is zowel aan de baten-, als aan de lastenkant te zien. 

 

De baten zijn ca. € 813k hoger dan begroot, enkele substantiële oorzaken hiervan zijn: 

● jaarlijkse afrekening lumpsum, deze wordt pas tijdens het jaar bekend €  404k 

● groeitelling, (te) voorzichtig begroot € 143k 

● subsidies die pas gedurende het jaar beschikbaar komen (of hoogte pas laat bekend), o.a. 

inhaalsubsidie € 195k 

● middelen SWV en clustergelden: arrangementen tijdens jaar toegekend  € 100k 

● ouderbijdragen/schoolfonds: minder activiteiten door pandemie -/- € 125k 

 

De lasten zijn ca. € 1.065k hoger dan begroot, de enkele substantiële oorzaken hiervan zijn: 

● salarissen: convenantmiddelen 2019 €  256k 

● hogere salarissen (effect cao, 4,5%) en meer inzet personeel  € 640k 

● meer inzet externen (nodig door uitval specialisten: directie en IB) € 138k 

● afrekeningen huisvestingslasten vve’s uit eerdere jaren die niet (meer) begroot waren  € 54k 

● hogere materiële lasten a.g.v. pandemie (schoonmaak, kopieerkosten) € 83k 

● te laag begrote leermiddelen € 154k 

● bestedingen door ouderraden lager: minder activiteiten door pandemie -/- € 140k  

 

 

3.2 resultaat 2020 - balans 
 

Balans 2019 2020  

Vaste Activa     

materieel 2.110 1.928 

financieel 11 2 

Vlottende activa 5.714 5.610 

   

Eigen vermogen     

algemene reserve 2.494 1.767 



         
     

Bestuursverslag 2020 - SPCO Groene Hart        25 

 

bestemmingsreserve publiek 1.679 1.449 

bestemmingsreserve privaat 1.269 1.274 

voorzieningen 806 1.081 

kortlopende schulden 1.587 1.968 

      

Balanstotaal 7.835 7.540 

bedragen in duizenden euro’s 

De afname van het balanstotaal aan de activazijde wordt voornamelijk gevormd door de mutatie in 

de materiële vaste activa. Aan de passivazijde heeft de verwerking van het resultaat (in het Eigen 

Vermogen) het grootste effect. 

 

Materiële vaste activa: deze zijn afgenomen. De investeringen in 2020 zijn lager dan de 

afschrijvingslasten over 2020. Er is in 2020 voor € 275k aan investeringen gerealiseerd. 

 

Vorderingen: de totale stand van de vorderingen is per saldo toegenomen. De belangrijkste vordering 

is de vordering op het ministerie (OCW) i.v.m. het betaalritme van de personele bekostiging. In de 

periode augustus-december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor op 31 

december sprake is van een vordering. Deze vordering loopt in de periode januari - juli terug naar € 

0. Vanaf augustus loopt de vordering weer op. De overige vorderingen zijn ook toegenomen, mede 

door een hogere vordering op de gemeente m.b.t huisvesting (dak Margrietschool). 

 

Liquide middelen: de stand van de liquide middelen is afgenomen ten opzichte van de stand ultimo 

2019. De daling wordt onder andere veroorzaakt door het negatieve resultaat. 

 

Eigen vermogen: de mutatie in het eigen vermogen betreft het resultaat over 2020. Dit is te zien bij 

het onderdeel Statutaire regeling omtrent bestemming van resultaat. Het eigen vermogen bestaat 

uit de algemene reserve, bestemmingsreserves privaat en bestemmingsreserves publiek. Zie 

daarvoor de jaarrekening. 

 

Voorzieningen: de stichting kent een viertal voorzieningen. Het betreft drie personele voorzieningen 

(duurzame inzetbaarheid, wachtgelders, jubilea) en de voorziening onderhoud. De personele 

voorzieningen zijn per saldo afgenomen. De voorziening onderhoud is per saldo ook toegenomen, 

doordat de dotatie over 2020 de uitgaven over 2020 overtrof.  

 

Kortlopende schulden: de kortlopende schulden zijn eind 2020 hoger dan eind 2019. De schulden 

bevatten o.a. te betalen bedragen voor loonbelasting, pensioenpremies en sociale lasten over 

december.  
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3.3 resultaat 2020 - kengetallen  

De Inspectie hanteert een set aan kengetallen die zij gebruikt bij de beoordeling van de financiële 

positie van een onderwijsinstelling. Op grond van een analyse van de financiële gegevens uit de 

jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag of eventueel signalen, bepaalt de inspectie 

of de positie van de instelling nader moet worden onderzocht. Bij de analyse gebruikt de inspectie 

ter detectie van de risico’s een set kengetallen.   

Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten voldoen. Het 

onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel toezicht en het behalen 

van de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot het opheffen van aangepast financieel toezicht als 

daar sprake van is. De bepaling van aangepast financieel toezicht vindt plaats in de vorm van een 

uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen.  

Het is van belang om de kengetallen in samenhang te bezien. In onderstaande tabel zijn de 

berekende kengetallen opgenomen, waarbij als benchmark het gemiddelde voor BO5 2019 is 

opgenomen. Dit zijn kengetallen van vergelijkbare schoolbesturen (in omvang qua aantal scholen). 

Dit is de meest actuele informatie vanuit DUO. 

 

kengetal 2019 2020 signalering 
inspectie 

gemiddelde BO5 
(2019) 

solvabiliteit 1 69,5% 59,6% geen 59,0% 

solvabiliteit 2 79,7% 73,9% < 30% 73,0% 

liquiditeit 3,60 2,85 < 0,75 2,55 

rentabiliteit -1,3% -5,8% < 0% (3 jarig) 1,7% 

weerstandsvermogen 
(inspectie) 

34,2% 27,2% < 5% 26,8% 

weerstandsvermogen 
(SPCO) 

21,5% 15,9% 14-20%  
(SPCO) 

12,6% 

huisvestingsratio 8,1% 8,2% > 10% 7,5% 

 

 

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 streeft, op basis van de risicoscan, naar een 

weerstandsvermogen tussen de 14 en 20%.  
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De Inspectie hanteert bij de berekening van het weerstandsvermogen een eigen vermogen incl. vaste 

activa. 

Zonder aanpassing van het huidige beleid en bij volledige uitvoer van afspraken uit het IHP (eigen 

bijdrage van schoolbesturen bij nieuwbouw scholen t.b.v. duurzaamheid) zal het 

weerstandsvermogen binnen 4 jaar (zie ook 3.4.3) lager dan de ondergrens uitkomen, waardoor 

maatregelen nodig zullen zijn om dit te voorkomen.  

 

Andere factoren die invloed hebben op het resultaat, en dus weerstandsvermogen zijn de 

vereenvoudiging van de bekostiging (per 1 januari 2023) en het waarschijnlijk niet kunnen vorderen 

van de vordering op OCW (inschatting: ca. € 715K, zie ook: normatief eigen vermogen).  

  

Daarnaast volgt SPCO de volgende kengetallen: 

● liquiditeit 

● rentabiliteit 

● solvabiliteit 

● normatief eigen vermogen en in dit bestuursverslag opgenomen de reservepositie (cf 

berekening IvhO). 

  

Liquiditeit 

Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 

voldoen (streefwaarde: > 1). De liquiditeit is voldoende en ligt (ruim) boven de gestelde 

signaleringsgrens. 

  

Rentabiliteit 

In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 

bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat 

en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 

Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten. 

  

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn 

gefinancierd met eigen of vreemd vermogen (minimaal 30%). De solvabiliteit is voldoende en ligt 

(ruim) boven de gestelde signaleringsgrens. 

 

Huisvestingsratio 

Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen de huisvestingslasten en de totale lasten. De inspectie 

geeft in haar set met signaleringsgrenzen aan dat deze niet meer dan 10% mag bedragen. SPCO 

voldoet hieraan en blijft onder het gestelde maximum. 

 

Normatief eigen vermogen 

De inspectie heeft een nieuwe signaleringswaarde in 2020 geïntroduceerd. Daarvoor is een formule 

ontwikkeld (gepubliceerd in juni 2020) om te berekenen wat een schoolbestuur redelijkerwijs aan 

eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen. Dit bedrag is het 

normatieve publieke eigen vermogen. De hoogte ervan is de signaleringswaarde. Als het eigen 

vermogen groter is dan het normatieve eigen vermogen, kan het bovenmatig zijn. 
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De inspectie alleen kijkt naar het publieke deel van het eigen vermogen. Eventueel privaat vermogen 

valt dus buiten het bestek van de inspectie. 

  

Benadrukt wordt dat het normatieve eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een 

gesprek. 

  

Een organisatie kan immers goede redenen hebben om tijdelijk meer eigen vermogen aan te houden. 

De inspectie gaat de signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. 

De formule is als volgt: 

  

 Daarbij wordt door de inspectie uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

● Er wordt alleen uitgegaan van materiële vaste activa; 

● Van alle materiële vaste activa wordt de boekwaarde genomen, met uitzondering van 

gebouwen; van de gebouwen wordt de halve herbouwwaarde genomen, te berekenen uit de 

halve aanschafwaarde, geïndexeerd met de bouwkostenindex voor schoolgebouwen over de 

afgelopen 15 jaar. Deze index bedraagt over de periode 2004 t/m 2018 1,27; 

● De risicobuffer wordt bepaald op 5% van de totale baten (indien deze > € 12 miljoen zijn). 

  

Op basis van de jaarrekening 2020 geeft dit de volgende uitkomst voor SPCO: 
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* Bij de berekening van het huidig publiek eigen vermogen is rekening gehouden met de private geldstromen op 

balansdatum.  Deze zijn, conform de definitie van het normatief publiek eigen vermogen, in mindering gebracht 

op het totale eigen vermogen. 

  

Bovenstaande toont een afwijking tussen het werkelijk publiek eigen vermogen en het normatief 

publiek eigen vermogen van afgerond € 448k per 31-12-2020. 

 

SPCO is van mening dat dit vermogen niet ‘bovenmatig’ dient te worden genoemd. Immers: 

● De eind 2020 geactualiseerde financiële risicoanalyse geeft aan dat een eigen vermogen van 

minimaal (afgerond) € 2.877k (= € 2.051 + € 826k) nodig is passend bij ons risicoprofiel, zie 

bijlage 4. 

● De mogelijke eigen bijdrage die wordt gevraagd bij toekomstige renovaties/nieuwbouw. 

● Er zijn, naast de risico’s zoals benoemd in de financiële risicoanalyse en meerjarenbegroting, 

nog andere risico’s waarmee we als stichting rekening mee moeten houden. Het gaat daarbij 

om: 

○ De effecten van de vereenvoudiging van de bekostiging die per 2023 ingaat. Bij de 

vereenvoudiging van de bekostiging per 2023, waarbij van schooljaar-bekostiging zal 

worden overgegaan op kalenderjaarbekostiging, zal, conform berichtgeving, de 

vordering op OCW vervallen. Deze aanpassing leidt wel tot een lagere 

vermogenspositie bij schoolbesturen. In de huidige schooljaarbekostiging krijgt een 

schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december) 

minder dan 5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur in 

de administratie een vordering van 7,12% op OCW. Door de overgang naar 

kalenderjaarbekostiging vervalt deze vordering. Op basis van de jaarrekening SPCO 

2020 betekent dit een afboeking van ca. € 715k. Dit zal eind 2022 mogelijk hoger zijn. 

○ De overgang naar de componentenmethode. Het ministerie van OCW geeft 

schoolbesturen twee jaar extra de tijd om over te stappen op deze gewenste 

methodiek. De begroting voor 2023, in het najaar van 2022, moet voor het eerst 

gebaseerd zijn op de RJ-methodiek voor de verwerking van groot onderhoud. Deze 

andere wijze van berekenen van de voorziening voor groot onderhoud gaat leiden 

tot veranderingen in het eigen vermogen. Door te voorzien op componentniveau 

verwachten we een eenmalige verschuiving van eigen vermogen naar de 

voorziening, al weten we nog niet wat het effect zal zijn. 

● We verwachten een aanpassing in de definitie van signaleringswaarde normatief publiek 

eigen vermogen. In de huidige signaleringswaarde wordt gerekend met een opslagfactor van 

1,27 op de aanschafwaarde van de gebouwen. Deze 1,27 is de index voor 2018, afkomstig uit 

de bouwkostenindex voor schoolgebouwen. Er wordt uitgegaan van 27% indexatie op 

onderwijsgebouwen in de laatste 15 jaar (periode 2004 en 2018). Als deze indexatie wordt 

doorgetrokken naar 2021 zal deze opslagfactor hoger worden en daarmee ook het bedrag 

aan normatief eigen vermogen.  
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3.4 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige financiële ontwikkelingen voor SPCO. Hiermee 

willen we een beeld geven over de continuïteit van onze stichting. Er is geen sprake van majeure 

reguliere investeringen. We hebben wel  rekening gehouden met extra lasten voor de (vijf) nieuw te 

bouwen scholen, die een gevolg zijn van afspraken uit het IHP. Dit betreft een bijdrage van € 150 per 

m2 (t.b.v. duurzaamheid en besparing op onderhoud) en extra bestedingen van gemiddeld € 100K 

per nieuwbouwschool. Dit heeft gevolgen voor de resultaten in de jaren ná 2021. 

De opgenomen meerjaren begroting heeft betrekking op vier jaar met hieraan onderliggende 

leerlingenaantallen en de benodigde personele inzet, de voorgenomen plannen om de doelen uit het 

Koersplan te realiseren en continuering van keuzes zoals devices voor de leerlingen in groep 5-8, 

DWS en betaling van SB-studenten.  

 

3.4.1 meerjarenperspectief - exploitatie 

 

Exploitatierekening plan real plan    

verslagjaar 2020 2020 2021 2022 2023 2024 

aantal leerlingen 2.615 2.615 2.666 2.668 2.656 2.653 

       

rijksbijdragen 15.282 16.161 16.510 16.350 16.363 16.514 

ov. overheidsbijdragen en subsidies 4 28 4 4 4 4 

overige baten 422 333 403 407 406 403 

       

personeelslasten 13.375 14.249 13.779 13.440 13.570 13.701 

afschrijvingen 464 456 427 429 418 418 

huisvestingslasten 1.329 1.432 1.501 1.481 1.481 1.481 
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extra bestedingen nieuwbouw    319 687 172 

overige lasten 1.229 1.325 1.381 1.366 1.360 1.355 

       

saldo baten en lasten -688 -941 -171 -275 -743 -205 

       

financiële baten en lasten 0 -10 0 0 0 0 

totaal resultaat -688 -951 -171 -275 -743 -205 

bedragen in duizenden euro’s 

 

basis begroting 

De basis voor de begroting zijn de leerlingenaantallen bij SPCO op 1 oktober. Om inzicht te krijgen in 

het leerlingenaantal op termijn maakt SPCO gebruik van prognose-ontwikkelingen uit Ultimview, 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 volgende tabel 

zijn beide getallen gecombineerd (basis = 1 oktobertelling).  

 

 

Leerlingen 

teldatum 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 

Aantal leerlingen 2.615 2.666 2.668 2.656 2.653 

 

Het aantal leerlingen op de SPCO-scholen in de komende jaren is eerst afhankelijk van het aantal 

leerlingen in het voedingsgebied, daarnaast is het goede onderwijs, door goede, gemotiveerde en 

betrokken leraren, een belangrijke factor. Dit wordt voor een groot deel geborgd door goed 

werkgeverschap, op alle gebieden. 

 

 

baten 

Rijksbijdragen 

De verschillende middelen voor personeel (regulier en groei) en materiële instandhouding ontvangen 

we op basis van de leerlingenaantallen. In september 2021 ontvangen we van het Rijk de 

compensatie voor de stijgende pensioenpremies (die vanaf januari 2021 al wel in de loonkosten 

zitten). Het PAB (personeels- en arbeidsmarkt budget) bevat ook de werkdrukmiddelen.  

 

Overige subsidies OCW 
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Ten opzichte van voorgaande jaren worden de overige subsidies (onderwijsachterstanden, 

prestatiebox, opvang vreemdelingen, subsidie zij-instroom) van het ministerie op vrijwel dezelfde 

wijze gecontinueerd. Enige uitzondering betreft de eenmalig toegekende middelen in het kader van 

inhaal achterstanden (a.g.v. corona -19). Hiervoor gaan we in 2021 € 186K besteden. Daarnaast 

ontvangen we in 2021, via de RTC’s een subsidie: Extra Handen in de Klas (ca. € 60 - 70 per leerling). 

Om voldoende leraren te (be)houden houden we voor de komende jaren rekening met twee zij-

instromers (en bijbehorende subsidie) per jaar. 

De prestatiebox in de huidige vorm, voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede 

aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen, 

gaat veranderen. Deze verandering heeft geen gevolgen voor de hoogte van het bedrag4, een deel 

zal als PAB-budget ontvangen gaan worden, een deel blijft overige subsidie OCW. 

 

Inkomensoverdracht van Rijksbijdragen  

Dit betreffen de middelen die we van de samenwerkingsverbanden ontvangen. Voor twee scholen 

geldt een afwijkende bekostiging (een lumpsum bedrag), voor de andere scholen ontvangen we een 

bekostiging op basis van leerlingenaantallen en daarnaast leerlinggebonden arrangementen. 

 

Overige baten 

Het grootste deel van de overige baten heeft betrekking op de baten schoolfonds (dit betreft de 

ouderbijdragen die de ouderraden ontvangen - deze zijn gelijk aan de begrote uitgaven hiervoor, dus 

resultaatneutraal).  

Daarnaast worden hier ook subsidies begroot (bijv. voor coachingstrajecten), middelen van onze 

opleidingsscholen (Marnix en CHE) en ontvangsten door verhuur van SPCO-medewerkers via 

Transvita (dit zijn medewerkers uit onze flexibele schil) bij andere stichtingen  

 

 

lasten 

De lasten zijn begroot voor personeelslasten, afschrijvingen, huisvesting en overige lasten. 

 

personele lasten 

De personele lasten zijn begroot voor de drie clusters: 

● medewerkers op school (directie, OP en OOP), voor 2021 ook de inzet van medewerkers  ten 

laste van de inhaal subsidie; 

● bovenschools (hierin zit de flexibele schil, hoogbegaafdheid, en inzet van een ambtelijk 

secretaris gmr begroot, bovenschoolse ict, en een budget onvoorzien/overige voor personele 

inzet;  

● de staf (medewerkers bestuurskantoor). 

 

Evenals bij de baten is bij deze lasten rekening gehouden met stijgende pensioenpremies. 

 

Naast kosten van eigen medewerkers zijn ook kosten voor inhuur van externen begroot. Niet alle 

specialismen zijn binnen SPCO  aanwezig, te denken valt aan: tijdelijke inhuur van een 

onderwijsspecialist (als IB’er), huisvesting (begeleiding), externe communicatie, verdere 

                                                           
4 bron: kennisgroep financiën PO-raad, 3 november 2020 
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implementatie AVG, begeleiding aanbestedingen en inhuur expertise t.b.v. uitvoering van doelen uit 

het Koersplan. 

 

De opleidingskosten die hier begroot zijn hebben een relatie met de jaarplannen van de scholen en 

hebben betrekking op burgerschap, kanjertrainingen, duurzaamheid, teach like a champion, 

talentgericht handelen, Focus PO en eigenaarschap. 

Voor de continuïteit van bepaalde functies is ook ruimte voor meer gespecialiseerde opleidingen 

(voor o.m. hoogbegaafdheid, schoolleider,  Talent Centraal en HB-specialist). 

 

Op bovenschools niveau is tevens budget opgenomen voor initiatieven die eerst bovenschools 

opgepakt worden, en vervolgens op naar schoolniveau geïmplementeerd kunnen worden (nieuw 

beleid en onvoorzien).  

 

Personeelsbehoefte - meerjarenperspectief  

Er zijn twee belangrijke factoren die de personeelsbehoefte het meest beïnvloeden: 

●                het leerlingenaantal voor de komende periode; 

●                de verwachte uitstroom door pensionering. 

 

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

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

Hierop hebben we al geanticipeerd.  We ondernemen stappen om te kunnen voorzien in 

toekomstige vacatures, o.a. door een aantrekkelijk werkgever te zijn voor potentiële werknemers 

en/of uitbreiding van huidige benoemingen. Hierdoor scheppen we belangrijke voorwaarden voor de 

continuïteit van ons onderwijs. 

 

 

cursusjaar 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 

fte's t.o.v. prognose 2,11 4,63 0,00 -0,63 -0,16 

# fte's met pensioen 0,00 0,00 0,40 2,45 3,76 

verwachte behoefte 2,11 4,63 0,40 1,82 3,60 
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De verhouding tussen de personeelscategoriën zal zich, op basis van voorgaande gegevens als volgt 

ontwikkelen. Hierbij is vooralsnog geen wijziging in het aantal directie-fte’s opgenomen.  

31 december 2020 2021 2022 2023 2024 

directie 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

OP 156,9 161,9 162,2 163,8 166,9 

OOP 26,0 25,7 25,7 26,0 26,5 

totaal aantal fte's 195,4 200,1 200,5 202,3 205,9 

 

 

materiële lasten 

De afschrijvingen zijn  gebaseerd op voorgenomen investeringen, door de scholen én bovenschools. 

Deze hebben voornamelijk betrekking op leermiddelen, ict en meubilair. (bijlage: voorgenomen 

investeringen en activa-overzicht). 

 

De huisvestingslasten bestaan voornamelijk uit kosten voor schoonmaak, energie en onderhoud aan 

gebouwen (regulier onderhoud, wettelijke keuringen en planmatig onderhoud). De dotatie 

voorziening verschilt van het bedrag in het MJOP. Er is rekening gehouden met minder onderhoud, 

met als gevolg lagere lasten, voor de scholen die in aanmerking komen voor nieuwbouw in de 

komende jaren.  

 

Bij de overige lasten zijn, naast kosten voor administratie, cultuur, leermiddelen en ict, de  begrote 

lasten voor de ouderraden (gelijk aan de begrote inkomsten) opgenomen. De leermiddelen bevatten 

ook een budget voor HB-onderwijs en bovenschools aangeschafte methoden. Daarnaast zijn onder 

deze noemer kosten voor audits opgenomen (3 of 4 per jaar). Een audit wordt gebruikt als middel 

om de onderwijskwaliteit te evalueren, draagt bij aan de professionele cultuur, geeft inzicht geeft in 

het functioneren van scholen op bestuursniveau en de motivatie voor kwaliteitszorg wordt vergroot.  

 

verdeling ontvangen middelen 

Als de ontvangen middelen van SPCO over de drie verschillende clusters worden verdeeld, geeft dat 

het volgende beeld.: 

● staf: 3,4% (personeel, apparatuur en gebouw) 

● bovenschools: 13,6% (HB (DWS en ADM), ambtelijk secretaris GMR, bezoldiging rvt, 

bedrijfsarts, bovenschools ict’er (wel/niet), inhuur externen, opleidingen, voorziening 

onderhoud, flexibele schil, bovenschoolse opleidingen, administratie) 

● scholen (vnl. personeel, leermiddelen, opleidingen) 

 Hierbij wordt het beschikbare bedrag voor staf en bovenschools bepaald op basis van de benodigde 

inzet/activiteiten/uitvoering van afspraken en beleid gedurende het jaar. Uitgangspunt is dat het 

resultaat voor staf en bovenschools € 0 is. De overige middelen zijn beschikbaar voor de scholen.  
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3.4.2 meerjarenperspectief - balans  

Onderstaand is de meerjaren balans van SPCO opgenomen. Hierin zijn naast doorwerking van de 

effecten uit de exploitatiebegroting ook de verwachte uitgaven uit het meerjaren onderhoudsplan 

(MJOP) en de meerjaren investeringsbegroting (MIP) opgenomen.  

 

 

Balans realisatie  begroting      

verslagjaar 2020 2021 2022 2023 2024 

Vaste Activa          

materieel 1.928 1.824 1.890 1.940 2.032 

financieel 2 2 2 2 2 

Vlottende activa 5.610 5.544 5.203 4.411 4.112 

           

Eigen vermogen          

algemene reserve 1.767 1.596 1.322 579 374 

bestemmingsreserve publiek 1.449 1.449 1.449 1.449 1.449 

bestemmingsreserve privaat 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 

voorzieningen 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 

kortlopende schulden 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 

           

Balanstotaal 7.540 7.369 7.095 6.352 6.146 

bedragen in dzd euro’s 
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De vorderingen zijn in de meerjaren balans gelijk gehouden aan de stand ultimo 2020. Dat geldt ook 

voor de kortlopende schulden. Het eigen vermogen fluctueert met de geprognosticeerde resultaten. 

De voorzieningen zijn vooralsnog, in afwachting van het te actualiseren mjop (in 2021) gelijk 

gehouden in de komende jaren. De liquide middelen wijzigen door de exploitatieresultaten, positief 

gecorrigeerd door de afschrijvingen en dotaties. De investeringen en onttrekkingen hebben een 

negatieve invloed op de liquiditeit. Het meerjaren kasstroomoverzicht geeft inzicht in de mutaties 

van de liquide middelen. 

In de komende jaren zullen voornamelijk de ICT-(vervangings)investeringen een effect hebben op het 

verloop van de activa. 

 

  ICT  OLP  meubilair 

2021  €       136k  €  165k         €       21k 

2022  €       218k  €       137k  €       117k 

2023  €       258k  €          62k  €     191k 

2024  €      245k  €       166k  €      33k 

bedragen in duizenden euro’s 

 

 

3.4.3 meerjarenperspectief - kengetallen 

 

Op basis van voorgaande gegevens zijn de volgende meerjaren kengetallen berekend: 

 

kengetal signalering 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

weerstandsvermogen 

(SPCO)  

14 - 20% 21,5% 15,9% 15,1% 13,2% 8,3% 6,4% 

liquiditeit < 0,75 3,60 2,85 2,82 2,64 2,24 2,09 

rentabiliteit afh. reservepos. -1,3% -5,8% -1,0% -1,6% -4,4% -1,2% 

solvabiliteit 2 < 30% 79,7% 73,9% 73,3% 72,3% 69,0% 68,0% 

huisvestingsratio 10% 8,1% 8,2% 8,8% 8,9% 8,8% 8,8% 

 

 

NB: bij het bepalen van de huisvestingsratio is vooralsnog geen rekening gehouden met de eigen 

bijdragen conform IHP voor de nieuwbouwscholen en energiebesparende maatregelen.  
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3.4.4 Meerjaren kasstroomprognose 

Op basis van de jaarrekening 2020, de meerjaren balans en de meerjaren begroting kan een 

specificatie worden gemaakt van de doorwerking van de primaire stromen (resultaat, investeringen 

in activa en onttrekkingen uit voorzieningen) op de beschikbare liquide middelen. Hieronder is de 

meerjaren kasstroom weergegeven volgens de indirecte methode.  
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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 - Jaarverslag 2020 raad van toezicht SPCO  
 
 
Algemeen 
Het jaar 2020 is in belangrijke mate beïnvloed geweest door de corona pandemie. Ook 2021 zal 
helaas nog voor een belangrijke mate worden beïnvloed door dit virus. De pandemie heeft een forse 
wissel getrokken op onze samenleving en niet in de laatste plaats op het onderwijs. De Raad van 
Toezicht (rvt) hecht er waarde aan onze complimenten uit te spreken over de wijze waarop het 
voltallige personeel binnen de gestelde kaders de stichting draaiende heeft weten te houden. Op een 
doortastende, meelevende en innovatieve manier bleef de onderwijskwaliteit zoveel als mogelijk 
overeind. 
 
Met betrekking tot het voorafgaande heeft het College van Bestuur (cvb), gevraagd en ongevraagd, 
op zeer frequente basis informatie over de situatie op de scholen aan de rvt verstrekt. Veiligheid en 
gezondheid van de medewerkers en leerlingen, aanpassingen aan de manieren van onderwijs geven 
en krijgen, en andere belangrijke zaken zijn daarin gemeld en besproken. Door deze input, tezamen 
met de informatie die de rvt via het CvB en andere bronnen heeft verzameld, is zij van mening dat zij 
voldoende in staat is geweest om haar toezichthoudende rol te kunnen vervullen.  
 
Organisatie Intern Toezicht  
In de SPCO Groene Hart is scheiding aangebracht tussen het cvb en de rvt . Het cvb is 
verantwoordelijk voor de strategie en de operationele uitvoering. De rvt is verantwoordelijk voor de 
wettelijke taken in het kader van toezicht, voor het optreden als werkgever van het cvb, het 
goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de (meerjaren-) begroting en de jaarrekening, alsmede 
het fungeren als klankbord voor de voorzitter van het cvb. De rvt kiest onder normale 
omstandigheden een positie van distantie en laat de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse 
uitvoering van interne en externe activiteiten over aan de voorzitter van het cvb. 
 
In 2020 bestond het cvb uit één lid, namelijk de voorzitter, en de rvt bestond gedurende het jaar uit 
zeven leden. Per 01/10/2020 is één lid overeenkomstig de reglementen afgetreden en één nieuw lid 
toegetreden tot de rvt. In 2021 zal de verdeling van de commissies opnieuw tegen het licht worden 
gehouden en waar nodig worden aangepast om talent en continuïteit op elkaar aan te passen. 
 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
Gedurende het verslagjaar was de RvT als volgt samengesteld: 
 
Mevr. Dr. Gertie Blaauwendraad 
Functie     - Organisatie & onderwijs adviseur/coach 
     - Universitair docent 
     - Geestelijk verzorger 
Nevenfuncties    - Leider Moreel Beraad en Socratisch Overleg 
     - Leider vakantieweken Dopersduin, Schoorl 
Portefeuille RvT    - Voorzitter 
     - Werkgeverschap 
 
Dhr. Dr. Lucien Harthoorn  
Functie     - Medisch onderzoeksdirecteur bedrijfsleven 
Nevenfuncties    - Lid College van Toezicht, examen-gecommitteerde  
       Hogeschool Utrecht 
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     - Bestuurslid Stichting 4 en 5 mei Woerden 
Portefeuille RvT    - Vice-voorzitter 
     - Professionalisering 
 
Mevr. Mr. Heleen Rutgers (*)    
Functie     - Hoofdofficier van Justitie, openbaar ministerie   

 Oost-Brabant 
Nevenfuncties    - nvt 
Portefeuille RvT    - Onderwijskwaliteit & Innovatie 
     - Governance 
  
Mevr. Dr. Karin Westerbeek  
Functie     - Coördinator wetenschappelijk stafbureau en 
       plv secretaris Onderwijsraad  
Nevenfuncties    - nvt 
Portefeuille RvT    - Onderwijskwaliteit & Innovatie 
     - Zelfevaluatie   
       
Dhr. Erik Orie      
Functie     - Directeur/eigenaar organisatie- en adviesbureau 
       EMCO Mens & Organisatie 
Nevenfuncties    - Bestuurslid SCG Support, stichting cliëntengelden 
     - Bestuurslid/vice-voorzitter KBO/PCOB Lage Zwaluwe 
     - Lid RvT Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet  
       Onderwijs 

    - Lid RvT De Kroevendonk, stichting PC onderwijs  
       Roosendaal 
Portefeuille RvT    - Werkgeverschap 
     - Identiteit 
     - Zelfevaluatie 
       
Dhr. Drs. Martijn Gijsbertsen 
Functie     - Programmamanager & organisatieadviseur 
Nevenfuncties    - Voorzitter van het kernteam Het Baken, 
       geloofsgemeenschap in Woerden 
Portefeuille RvT    - Financiën 
     - Governance 
       
Dhr. Arno van Beek, MBA    
Functie     - Hoofd ICT 
Nevenfuncties    - nvt 
Portefeuille RvT    - Financiën 
     - Identiteit 
 
Dhr. Mr. Heerd Jan Hoogeveen (*) 
Functie     - Directeur Startup Utrecht 
Nevenfuncties    - nvt 
Portefeuille RvT    - Onderwijskwaliteit & Innovatie 
     - Governance 
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(*) De heer Heerd Jan Hoogeveen is, overeenkomstig de reglementen, met ingang van 01-10-2020 afgetreden 

als lid RvT. Per genoemde datum is mevrouw Mr. Heleen Rutgers toegetreden tot de rvt. 
 
 
Deskundigheid, diversiteit en educatie 
De rvt kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke 
achtergronden waarborgt, passend in de lijn van Good Governance. De raad onderschrijft ook de 
toegevoegde waarde van en noodzaak tot permanente educatie om hun taak in de (nabije) toekomst 
goed te kunnen blijven doen.  
 
Vergoeding Raad van Toezicht 
Over het verslagjaar zijn de navolgende vergoedingen(*) aan leden van de RvT uitgekeerd: 
 

● Voorzitter  € 6.750,-- 
● Vice-voorzitter  € 5.625,-- 
● Lid RvT   € 4.500,-- 

 
(*) Vergoedingen excl. eventuele reiskosten/onkosten. 
 
Wettelijke voorschriften, Code voor Goed Bestuur, accountant 
De rvt heeft toegezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen en de 
Code voor Goed Bestuur. In 2020 zijn geen afwijkingen vastgesteld. Ook de aanstelling van een 
externe accountant is overeenkomstig de richtlijnen verricht. 
 
 
Werkzaamheden Raad van Toezicht 
 
Algemeen 
De rvt heeft in 2020 negen maal regulier vergaderd met het cvb.  
In de statuten wordt een aantal zaken vermeld die onder de verantwoordelijkheid van de raad vallen 
zoals het vaststellen van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting. Daarnaast worden diverse 
rapportages besproken waarin ontwikkelingen worden gemeld op het gebied van ziekteverzuim, 
leerlingenaantallen, personeelsverloop, etc. Gezien diverse nieuwbouwplannen en grootschalig 
onderhoud is huisvesting eveneens een vast gespreksonderwerp. In verband met de importantie van 
dit onderwerp is een commissie huisvestings- en bouwzaken geïnstalleerd waarin het cvb en twee 
leden van de rvt zitting hebben. Tenslotte gelden de onderwijskwaliteit en de ontwikkelingen ten 
aanzien van het Koersplan als reguliere onderwerpen. 
In 2020 heeft de rvt tweemaal vergaderd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) waarbij diverse vaste en inhoudelijke onderwerpen met elkaar zijn besproken.  
 
De rvt heeft toegezien op de rechtmatige verwerving van middelen en de doelmatige en rechtmatige 
bestemming daarvan. Er zijn geen schendingen van integriteit geconstateerd. 
 
BOT sessies 
Voor 2020 waren een tweetal BOT sessies gepland (zogenaamde benen op tafel sessies waar in een 
informelere setting diverse thema’s worden besproken). Als gevolg van de corona problematiek is 
één sessie komen te vervallen. In de tweede sessie is aandacht besteed aan het toezichtkader in 
relatie tot waarden gedreven governance.  
 
Specifieke onderwerpen 
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Aanstelling voorzitter College van Bestuur 
Per 1 januari 2020 is een nieuwe voorzitter cvb aangesteld. Namens de rvt heeft de 
remuneratiecommissie zorggedragen voor het opstellen van een beoordelingssystematiek. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de expertise van branchevereniging Verus. Aan het einde van het verslagjaar 
heeft de rvt met volle tevredenheid besloten de bestuurder per 1 januari 2021 aan te stellen op basis 
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
 
Aanstelling lid Raad van Toezicht 
Gezien het reglementaire vertrek van één van de leden van de raad is lopende het verslagjaar een 
Benoemings Advies Commissie (BAC) aangesteld bestaande uit twee leden van de rvt , een lid van de 
GMR en de HR manager. Voor het werven van kandidaten is gebruik gemaakt van een extern 
wervings- en selectiebureau. Op basis van een unaniem advies van de BAC heeft de rvt per                 1 
oktober 2020 een nieuw lid aangesteld. 
 
Zelfevaluatie 
In het kader van Good Governance wordt jaarlijkse een zelfevaluatie georganiseerd. Tijdens de 
zelfevaluatie reflecteert de rvt relevante onderwerpen die het functioneren van rvt betreffen. 
Inzichten en afspraken die hieruit voortvloeien dienen tot verdere ontwikkeling in kwaliteit van 
functioneren van de rvt . Voor 2020 is gekozen voor een meer informelere vorm van zelf evalueren 
die met name gericht was op individuele karaktereigenschappen en gedragingen.  
 
Scholenbezoek   
Om als rvt een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de in & outs van de stichting worden jaarlijks 
diverse scholen bezocht. Tijdens deze bezoeken worden onder andere gesprekken gevoerd met 
directies, leerkrachten en ouders. In januari 2020 zijn in dit kader een zestal scholen bezocht.   
 
Educatie 
In het kader van permanente educatie van de rvt is in 2020 een in-company training gevolgd van 

Verus met als onderwerp waarden gedreven governance. De training was verdeeld over een tweetal 

avonden. Tevens is door Verus een workshop georganiseerd op het gebied van financieel toezicht. 

Gezien de diverse huisvestingsplannen is intern een sessie georganiseerd gericht op dit onderwerp.   
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Bijlage 3 - besteding werkdrukmiddelen 2020/2021 
 

school  budget inzet 

de Brug € 29.317 splitsen groepen 

   ambulante/administratie dag 

Constantijn € 51.009 ambulante leerkracht 

   onderwijsassistent 

   schoolassistent 

Fontein € 56.092 groepsbezetting (waardoor kleinere groepen) 

   SB-student (dubbele bezetting in groep) 

   ambulante/administratie dagen 

Gr. J. van Montfoort € 32.029 groepsbezetting (waardoor kleinere groepen) 

Johan Friso € 49.992 schoolassistent 

   evenementen coördinator 

   onderwijsassistenten 

Margriet € 106.084 leerkrachtondersteuner 

   onderwijsassistent 

   ambulante/administratie dagen 

   HB begeleiding bovenbouw 

   externe inhuur: muziekdocent, gymdocent 

Meent € 12.371 evenementen coördinator 

   ambulante/administratie dagen 

   engelse les 

Nieuwe Wiel € 37.790 evenementen coördinator 

   ambulante/administratie dagen 

   groepsbezetting (waardoor kleinere groepen) 

R. de Jager € 33.384 ambulante/administratie dagen 

   onderwijsassistenten 

Timotheüs € 38.468 groepsbezetting (waardoor kleinere groepen) 

Wilhelmina € 53.889 onderwijsassistenten 

   HB/plusklas 

   extra inzet groep 8 

Willem Alexander € 68.463 onderwijsassistenten 

   ambulante/administratie dagen 

   groepsbezetting (waardoor kleinere groepen) 

Willem van Oranje € 66.565 onderwijsassistenten 

   ambulante/administratie dagen 

   schoolassistent 

Bijlage 4 - risicoscan 
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