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03Voorwoord

Voorwoord
Dit is het Jaarverslag 2016 van SPO Utrecht. SPO Utrecht is de Stichting 
openbaar Primair Onderwijs Utrecht: de organisatie voor alle openbare 
scholen voor primair onderwijs in Utrecht. In 2016 telde SPO Utrecht 35 
openbare scholen, waar ruim 1.100 personeelsleden het onderwijs voor 
circa 10.000 kinderen in de stad Utrecht verzorgden.

Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht. Om dat 
te realiseren werken we met een meerjaren Koersplan, waarin de doelen 
zowel op bestuurs- als schoolniveau geformuleerd zijn. De activiteiten die 
gericht zijn op het behalen van de gestelde doelen, worden jaarlijks in een 
SPO jaarplan opgenomen. Scholen werken met een meerjaren Schoolplan 
en een jaarplan. 

Wij willen onze waardering uitspreken voor de vele collega’s die binnen 
SPO Utrecht dagelijks met veel kennis en inzet hun werkzaamheden 
verrichten. Samen maken zij het onderwijs van SPO Utrecht en zorgen zij 
ervoor dat kinderen op een SPO-school een fijne en leerzame tijd hebben. 
Dat is een geweldige prestatie!

Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verant-
woording af voor haar werk aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn. In 
een korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven welke speerpunten er 
in 2016 waren. Deze speerpunten zijn ook in het Koersplan 2014-2018 en 
in de meerjarenbegroting 2016-2020 opgenomen. 

Elk jaar belichten we in ons jaarverslag ook de dagelijkse praktijk achter 
het beleid. Dit keer vertellen kinderen, ouders en leerkrachten over hun 
persoonlijke ervaringen met speciaal onderwijs en passend onderwijs.

Wij hopen dat u het jaarverslag met genoegen zult lezen en dat het u 
inzicht geeft in de aanpak en de resultaten van SPO Utrecht.

Namens SPO Utrecht,

Elske Overgoor                                                        Thea Meijer en Eric van Dorp 
Voorzitter Raad van Toezicht                                College van Bestuur
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Algemene opmerking vooraf 
Het jaarverslag van SPO Utrecht wordt samen-
gesteld op grond van de financiële jaarafsluitingen 
van 35 scholen en van de financiële jaarafsluiting 
van het bestuurlijk deel. Hoewel wij een beleids-
rijke begroting als uitgangspunt hebben, is die 
koppeling niet direct zichtbaar in de begroting en 
jaarrekening. Immers, 85 procent van de middelen 
betreft salariskosten voor mensen die werkzaam 
zijn in het primaire proces.

De uitwerking van onze doelen wordt veelal bereikt 
door de wijze waarop mensen hun werkzaamheden 
vervullen. Doelgericht werken heeft dan ook vaak 
meer te maken met de inhoudelijke invulling van 
het werk, dan met het substantieel veranderen van 
de inzet van middelen. 

De koppeling tussen doelstelling en specifiek aan-
wijsbare middelen in dit jaarverslag is daarom niet 
direct herleidbaar naar de jaarrekening, maar geeft 
een indicatie van financiële inzet per onderdeel.
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De scholen
SPO Utrecht telde in 2016 35 scholen waarvan 
dertig scholen voor basisonderwijs, één school voor 
speciaal basisonderwijs, drie scholen voor speciaal 
onderwijs en de Internationale School Utrecht. SPO 
Utrecht kent een verscheidenheid aan scholen en 
schoolconcepten en biedt ruimte voor verschillende 
werkwijzen en werksferen. In elke wijk van de stad 
Utrecht staan één of meer openbare scholen. Op  
1 oktober 2016 telde SPO Utrecht 10.395 leerlingen 
(1 oktober 2015 10.336 leerlingen). Op de scholen 
werken ruim 1.100 personeelsleden aan goed 
onderwijs. 
Elke school wordt geleid door een directeur die inte-
graal verantwoordelijk is voor goed onderwijs op 
de school. In 2016 was er interne mobiliteit onder 
directeuren. Zittende directeuren solliciteerden op 
interne vacatures en gingen aan de slag op de Prof. 
Kohnstammschool, obs De Klim en odbs Punten-
burg. Dat leidde tot vacatures op Jenaplanschool 
Wittevrouwen, op de Maaspleinschool en obs 
Vleuterweide. De eerste twee vacatures werden in 
2016 vervuld, de laatste in 2017. 

De stichting 
De opdracht en bevoegdheden van de stichting 
zijn door de Utrechtse gemeenteraad in 2003 
vastgelegd in de statuten van SPO Utrecht. SPO 
Utrecht onderschrijft de Code Goed Bestuur van 
de PO-Raad. De taken en bevoegdheden van het 
bestuur en de directeuren zijn vastgelegd in een 

management statuut. De stichting wordt bestuurd 
door het bestuur (College van Bestuur). Het bestuur 
bestond in 2016 uit Thea Meijer (voorzitter, 0,9 fte) 
en Eric van Dorp (lid, 1 fte). 

Bestuurskantoor
Raad van Toezicht en bestuur werden in 2016 
ondersteund door secretaris Ellen Groten  
(0,8 fte). Het bestuur en het schoolmanagement 
werden ondersteund door de medewerkers van het 
bestuurskantoor. De vaste staf bestond in 2016 
uit: 0,8 fte directeur kwaliteitszorg, 1 fte directeur 
professionalisering, 4,4 fte beleidsadviseurs 
(onderwijs, financiën, personeel en huisvesting), 
1,6 fte medewerkers personele zaken, 1 fte interim-
directeur in eigen dienst, 0,7 fte secretaresse, 1 fte 
receptioniste, 0,8 fte coördinatie vakleerkrachten 
gymnastiek, 0,6 fte medewerker juridische zaken 
en 0,8 fte directeur SPO PRO.

Visie en missie
Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor 
de algemene uitgangspunten van het openbaar 
onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene 
toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. SPO 
Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle 
leerlingen, de kern van het bestaansrecht van onze 
scholen. Het bieden van optimale ontwikkelkansen 
voor alle kinderen staat centraal in het dagelijkse 
werk binnen de stichting. De kwaliteit van het 
onderwijs is dan ook een belangrijk thema in de 
missie en visie van de organisatie. 
De kernpunten in de missie ‘Goed onderwijs voor 
ieder kind’ richten zich op aspecten van kwalitatief 
goed onderwijs. Elke SPO-school:
•  biedt een goede structuur
•  zorgt voor een goed pedagogisch klimaat
•  biedt goed onderwijs
•  voedt kinderen op tot burger in de Nederlandse  
    samenleving

Scholen, bestuur en organisatie

Scholen, 
bestuur en 
organisatie
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Cultuur en werkklimaat
Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect 
zijn sleutelwoorden binnen SPO Utrecht: in de klas, 
in de school en binnen de organisatie als geheel. 
Van alle medewerkers wordt gevraagd dat zij des-
kundig zijn, professioneel betrokken, en gericht op 
ontwikkeling. Ook moeten zij het vermogen hebben 
om in te kunnen spelen op een veranderende 
omgeving en een gezond gevoel hebben voor wat 
haalbaar is.

Als grote onderwijsorganisatie streeft SPO Utrecht 
naar maatwerk op schoolniveau waar mogelijk en 
naar centrale aansturing waar nodig. Bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden worden bewust 
in de basis van de organisatie gelegd waar dat kan. 
Binnen de school worden taken en bevoegdheden 
verdeeld op basis van deskundigheid, affiniteit en 
ontwikkelingsmogelijkheden van personeel. De 
gekozen schoolorganisatie past bij de wijze waarop 
de school de onderwijsdoelen wil bereiken.

Communicatie
SPO Utrecht streeft naar een open communicatie 
en korte lijnen binnen de organisatie. Niet alleen 
binnen de scholen maar ook bovenschools. Veel 
informatie staat op onze website www.spoutrecht.nl.

Medezeggenschap
Personeel en ouders hebben de mogelijkheid om 
actief mee te denken over beleid van SPO Utrecht. 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), 
waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. 
De MR heeft inspraak op specifieke aangelegen-
heden van de school, het MR-reglement regelt 
taken en bevoegdheden. De directeur van de school 
treedt op als vertegenwoordiger van het bevoegd 
gezag en is dus zelf geen lid van de MR.

Elke medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd 
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) door een ouder of een personeelslid. De 
GMR heeft inspraak op het algemene beleid van 
SPO Utrecht, dat geldt voor alle scholen.

Het College van Bestuur had in 2016 periodiek 
contact en vooroverleg met het dagelijks bestuur 
van de GMR, dat bestaat uit de voorzitter en de 
secretaris. In het vooroverleg werden de agenda's 
van de vergader ingen besproken.
De GMR kwam in 2016 vier keer bijeen en besprak 
onder meer de volgende zaken: het meerjaren-
onder houdsplan, de voorjaarsnota, de GMR- 
be groting, het SPO Utrecht Functieboek, de 
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begroting van SPO Utrecht en de meerjaren   -
be groting 2016-2020, het GMR-jaarverslag, het 
vakantie rooster en de SPO-toetskalender. 

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2016 
uit voorzitter Mirjam van den Berg, ouder van de 
Rietendakschool en de secretarissen Johan van der 
Pol, leerkracht van obs Oog in Al (tot oktober 2016) 
en Robin Heijman, leerkracht Dr. Bosschool (vanaf 
oktober 2016).
Eén van de bestuurders van SPO Utrecht is een 
deel van elke vergadering van de GMR aanwezig 
voor informatie, toelichting en overleg. Ook komen 
geregeld gasten op uitnodiging van de GMR of CvB 
toelichting geven over bepaalde onderwerpen, 
zoals de adviseur huisvesting dat deed over het 
meerjarenonderhoudsplan.

Klachten
In 2016 zijn door het bestuur vijf klachten be-
handeld (in 2015: zeven). Hiervan zijn drie klachten 
ingediend door een personeelslid en twee door 
ouders. Eén klacht is gegrond verklaard, twee 
klachten zijn deels gegrond verklaard, één klacht 
is ongegrond verklaard en één klacht was niet 
ontvankelijk. 
Bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
zijn twee klachten ingediend (in 2015: vier). Beide 
klachten zijn ongegrond verklaard. 
Een beroep dat bij de rechtbank is ingediend  
tegen een verwijderingsbesluit van het bestuur,  
is ongegrond verklaard.
Een klacht, ingediend bij de Geschillencommissie 
Passend Onderwijs, was in 2016 nog niet be-
handeld. Dit geldt ook voor een klacht die in 2016  
is ingediend bij het College voor de Rechten van  
de Mens.

Meerjarenbeleid: het Koersplan 2014-2018
SPO-scholen streven ernaar om goed onderwijs 
te geven en een plezierig en professioneel 
werkklimaat te bieden voor het personeel. In het 
schoolplan staat het meerjarenbeleid van de school 
geformuleerd om dit te bereiken. Het bestuur 
onder steunt de scholen met het SPO-beleid. Dit 
SPO-beleid wordt voorbereid door werkgroepen 
waarin directeuren, stafmedewerkers en  
specialisten participeren. SPO Utrecht werkt  
met een strategisch meerjarenbeleidsplan  
(het Koersplan).
 
Kort samengevat richt het Koersplan zich op de  
realisatie van een duurzaam breed onderwijsaan-
bod, gebaseerd op een duidelijke pedagogische  
visie. Doel is dat kinderen goede basisvaardig-
heden ontwikkelen en gestimuleerd worden zich 
zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij gaat 
extra aandacht uit naar het integreren van nieuwe 
technologie en 21e-eeuwse vaardigheden in het 
onderwijsaanbod en de onderwijsaanpak. 

Administratiekantoor
In verband met het aflopende contract voor het 
administratiekantoor en de daarvoor geldende 
aanbestedingsregels, heeft SPO Utrecht in 2016 het 
contract voor het administratiekantoor opnieuw en 
Europees aanbesteed.
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'Ik ben wel  
trots op mezelf'
Menno, leerling VSO Kromme Rijn College

Vlnr: Moeder Erna Nagtegaal, orthopedagoog Kiki Geeserick, Menno. 
(Menno wilde liever niet herkenbaar op de foto)
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VSO Kromme Rijn College biedt een intensief programma en een 
gecontroleerde omgeving die jongeren stap voor stap leren om 
te gaan met het effect van hun gedrag. Doel is de leerlingen niet 
langer dan drie jaar te laten blijven en dan door te laten stromen. 
Menno zit inmiddels in de schakelklas met elf andere leerlingen, 
in de laatste fase dus. Kiki Geeserick is orthopedagoog voor de 
ondersteuningsklas.

In september gaat Menno (14) naar de derde klas vmbo basis/
kader in Woerden. Menno: ,,Ik ben blij dat het is gelukt! Ik ben wel 
trots op mezelf. Maar eigenlijk is het wel normaal dat ik weer terug 
ga naar het regulier onderwijs, want ik heb ervoor gewerkt.’’

Waarom moest je naar deze school?
,,Ik was boos in de klas. Als iemand wat zei, over mijn familie 
bijvoorbeeld, ging ik slaan en schelden.’’ Zijn moeder Erna  
Nagtegaal: ,,Kinderen zeiden iets en hij ontplofte. Dat wisten ze 
precies. De school belde mij te pas en te onpas, hij werd vaak 
naar huis gestuurd.’’ Menno: ,,Ik was ook heel verdrietig.’’

Hoe vond je het Kromme Rijn College?
,,Toen ik naar deze school moest, was ik nog bozer. De eerste twee 
dagen had ik het zwaar, ik was een groentje. Ik wilde niet, ging me 
nep-ziekmelden en zo. Hier zitten mensen die hetzelfde hebben 
als ik, of erger. Ik werd opstandig, ging slapen in de les. Ik wilde 
naar een normale school.’’ Zijn moeder Erna: ,,Zijn motivatie was 
helemaal weg. Ik vond het zelf ook heftig dat hij naar het speciaal 
onderwijs ging.’’
Menno: ,,Na een of twee maanden ging het beter. Ik heb het zelf 
gedaan. De leraren hebben me geholpen. De juf zei bijvoorbeeld: 
weet je waar Menno niet tegen kan? Negeren. Dus ging ze me negeren. 
Ik heb geleerd dat het niet uitmaakt. Als ze me nu uitschelden 
doet het me niks. Schelden is een uitlating van iemand, het is niet 
persoonlijk bedoeld.’’ Zijn moeder: ,,Je hebt geleerd te relativeren.’’

Wat is je doel, Menno?
,,Ik wil naar een reguliere school door mijn gedrag goed te houden. 
Daar kan ik mijn achterstand met leren inhalen. Want met leren is 
deze school minder, op de reguliere school leerde ik meer.’’

Wat is er precies anders hier?
Moeder Erna: ,,Hier hebben leerlingen de mogelijkheid om even 
de klas uit te kunnen. Als het escaleert, lossen ze het hier op. 
Naar huis sturen gebeurt niet.’’

Orthopedagoog Kiki Geeserick: ,,Leerlingen komen bij ons in een 
van de eerstejaarsgroepen. Er zijn verschillende groepen, voor 
externaliserende kinderen (met gedrag waar de omgeving last 
van heeft) en voor internaliserende kinderen (die zelf vooral last 
hebben van hun gedrag).’’
Moeder: ,,Het was lastig om uit te vinden waar Menno thuishoorde. 
Eerst kwam hij in een rustige klas.’’ Menno: ,,Maar dat ging niet, 
dat was te rustig. Ik kreeg moeilijk contact met anderen.’’
Kiki: ,,We kijken welke eerstejaarsgroep passend is voor de 
leerling. Naast individuele belangen zijn er ook groepsprocessen. 
Geregeld verandert een groep, want als er iemand binnenstroomt 
kan dat gevolgen hebben voor het groepsproces.’’ Menno: ,,Ik heb 
zelf ook een keer gevraagd om te wisselen. Het was hier gewoon 
normaal om te wisselen van klas.’’

Na een aantal eerstejaarsklassen ging Menno naar de onder-
steunings klas, een groep met zeven of acht leerlingen. In de 
ondersteuningsklas kunnen leerlingen, als ze daar behoefte aan 
hebben, een beroep doen op de orthopedagoog. Kiki en haar 
collega Kirsten hebben dagelijks voor iedere leerling een half uur 
beschikbaar. Kiki: ,,Als je ergens mee zit, kun je bij mij je ei kwijt.’’

Heb je hier vrienden gemaakt Menno?
Menno: ,,Iedereen is hier elkaars vriend. Ik vecht niet meer. Je 
leert hier accepteren dat iemand soms een bui heeft. Er wordt 
soms gevochten. Ze lossen het altijd op, hoor. Het is hier leuk op 
school, het is altijd gezellig.’’

Ga je graag naar school?
Menno lacht: ,,Ik ben een puber, dus ik blijf liever thuis. Maar als 
ik goed ben uitgeslapen en na de vakanties, dan heb ik echt wel 
zin om naar school te gaan. En als ik een goeie toets heb gemaakt 
van CITO, dan ook!’’

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht ziet er 
op toe dat de doelstellingen worden behaald die 
wette  lijk en maatschappelijk van SPO Utrecht worden 
ver wacht. En de RvT ziet er op toe dat de algemene 
gang van zaken plaatsvindt op een te verantwoorden 
wijze.

SPO Utrecht is er voor ieder Utrechts kind in de 
basisschoolleeftijd en voor oudere kinderen die zijn 
aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs. 
Voor iedere leerling biedt SPO Utrecht de mogelijk-
heid zich maximaal te ontwikkelen: emotioneel, 
verstandelijk en in creativiteit. Iedere leerling verwerft 
de noodzakelijke kennis en de sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden die in de samenleving zijn 
vereist. De ontplooiing van ieder kind biedt optimale 
aansluiting op het vervolgonderwijs.

De RvT ziet er op toe dat het College van Bestuur 
(CvB) SPO Utrecht op adequate wijze bestuurt op 
het gebied van onderwijs, kwaliteit, huisvesting, 
financiën en bedrijfsvoering. Ook bewaakt de RvT dat 
onder bestuur van het CvB geen beleid wordt gevoerd 
of praktijken plaatsvinden die onwettig zijn, in strijd 
zijn met de statuten, in strijd zijn met de gangbare 
ethische opvattingen of het gezond verstand. 
Het toezicht vindt integraal plaats. De RvT gebruikt 
een toezichtkader (dat verderop is beschreven) en de 
Code Goed Bestuur van de PO-Raad als leidraad voor 
haar toezichthoudende taak.

Omvang en samenstelling 
De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven 
leden. De leden nemen zitting voor een termijn van 
vier jaar. Zij treden af volgens een door de RvT vast-
gesteld rooster. Leden zijn herkiesbaar na de eerste 
termijn van vier jaar. Leden kunnen niet langer dan 
acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de RvT.  

De samenstelling van de RvT is zodanig dat de 
leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren 
ten opzichte van elkaar en het CvB. Leden van 
de RvT vertegenwoordigen verschillende expertise-
gebieden, financieel, juridisch en onderwijs-
inhoudelijk.

Jaarverslag Raad van Toezicht 
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In 2016 is de werving begonnen voor een nieuwe 
voorzitter en een nieuw lid, in verband met het 
aftreden van Peter Wouters en Nikki Hoop per  
1 maart 2017. Op 6 december 2016 besloot de RvT 
om de gemeenteraad voor te stellen per maart 2017 
Elske Overgoor en Patrick van Aart als respectieve-
lijk voorzitter en lid te benoemen.

Werkwijze en toezichtkader
De RvT houdt op actieve wijze het interne toezicht op 
de organisatie. Op basis van de principes van Policy 
Governance heeft de RvT ijkpunten vastgesteld, 
waarop het interne toezicht gebaseerd is. Deze 
ijkpunten omvatten: behandeling leerlingen en 
omgang met ouders, interne organisatie, structuur 
en processen, financiën, huisvesting en personeel. 

De RvT vervult tevens de werkgeversrol voor de 
bestuursleden en is adviseur en sparringpartner 
voor het bestuur. De taken van de RvT zijn expliciet 
beschreven in de statuten van SPO Utrecht en het 
hierop gebaseerde reglement van de RvT.
 
Informatiebronnen die de RvT hanteert, zijn 
rapportages van het CvB, inspectierapporten, 
benchmarks, media, eigen waarnemingen, school-
bezoeken, het accountantsverslag en overleg met 
de accountant, gesprekken met leidinggevenden en 
medewerkers van SPO Utrecht en gesprekken met 
stakeholders als gemeente en andere besturen. 
De RvT werkt met twee commissies; een werk-
geverscommissie en een auditcommissie. Beide 
commissies functioneren als adviescommissie voor 

Naam (geboortejaar) Rol in RvT Hoofdfunctie in 2016 Benoemd 
op voor-
dracht van

Benoemd tot Aftredend 
(herkies-
baar tot)

Peter	Wouters	(1969) Voorzitter	en		
werkgevers-
commissie

Partner	bij	Change	
	Management	Consultants

RvT 01-03-2015
(her	benoemd)

2017

Ben	Noy	(1964) Lid	en	audit-
commissie

Directeur	private	banking	
Van	Lanschot	Bankiers

RvT 01-06-2019 2023

Heleen	Dammingh	(1975)	 Lid	en	werk-
geverscommissie	

Partner	bij	Van	Bladel	
Advocaten	

RvT 01-03-2016
(her	benoemd)

2020

Nikki	Hoop	(1979) Lid Managing	Consultant	
Capgemini	Consulting

RvT 01-03-2015
(her	benoemd)

2017

Albert	Jan	Krikke	(1975) Lid	en	werk-
geverscommissie

Regiodirecteur	Wellant-
college

GMR	(O) 01-03-2015
(her	benoemd)

2019

Bert	Lubbinge	(1951) Lid	en	audit-
commissie

Eigenaar	Ayudar GMR 01-06-2019 2023

Martin	van	Reeuwijk	(1964) Lid,	vice-	voorzit-
ter	en	lid	auditcie	

Trainer/Consultant	APS,	
projectleider	CvTE

GMR	(O) 01-03-2015
(her	benoemd)

2019

In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit:
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de RvT. De leden van de RvT komen tot een eigen 
oordeel, na de adviezen en bevindingen van de 
commissies. 
Twee leden van de RvT zijn vertegenwoordigd in de 
Commissie van Toezicht van de International School 
Utrecht.

Werkzaamheden en beoordeling
In 2016 kwam de Raad van Toezicht vijf keer bijeen 
voor een vergadering, in het bijzijn van het College 
van Bestuur. De vergaderingen vonden plaats op 
basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke 
jaarplanning, met specifieke agendapunten, 
themabesprekingen en presentaties. Daarnaast 
hadden de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT 
regelmatig bilateraal (voor)overleg met het CvB. In 
2016 organiseerde de RvT twee studiedagen, één in 
het voorjaar en één in het najaar, en twee informele 
bijeenkomsten.

In 2016 is de auditcommissie verschillende keren 
bijeen geweest, in het bijzijn van het bestuurslid 
met financiën in portefeuille en de controller. Aan 
de orde kwam onder andere: 
• de jaarrekening 2015, het accountantsverslag en    
 de adviesbrief van de accountant
• de begroting 2017 en de externe ontwikkelingen
 in relatie tot de prognose en de meerjaren- 
 begroting vanaf 2017
• de keuze voor een nieuwe accountant. 

In 2016 heeft de werkgeverscommissie de volgende
onderwerpen ter hand genomen: 
• het voeren van een functioneringsgesprek met
 beide leden van het CvB 
• toepassing van de nieuwe cao Bestuurders PO
 2016
• werving en selectie van voorzitter en lid voor de
 RvT

Jaarverslag Raad van Toezicht 
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Naast de jaarlijks terugkerende ijkpunten kwamen 
de volgende onderwerpen aan de orde.

De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan:
• de jaarrekening 2015
• de begroting 2017, waarbij kennis is genomen van
 de meerjarenbegroting 2018-2022
• het afstoten van enkele gronden en gebouwen
 die, vanwege nieuwbouw elders, niet meer nodig
 zijn voor het onderwijs van SPO Utrecht

De Raad van Toezicht besloot om:
• mevrouw Elske Overgoor en de heer Patrick
 van Aart voor te dragen aan de gemeenteraad als
 respectievelijk voorzitter en lid van de RvT
• KPMG aan te stellen als accountant, met ingang
 van het controlejaar 2017

De Raad van Toezicht heeft de volgende onder-
werpen besproken:
• De vormgeving van de administratieve organi-
 satie. Mede als gevolg van de overgang naar een
 nieuw administratiekantoor en de groei van de
 omvang van de organisatie (gerekend naar
 scholen, leerlingen en personeel), is besproken

 welke consequenties het uit- of inbesteden van
 administratieve werkzaamheden voor de organi- 
 satie zou hebben
• Bijzondere aandacht is er geweest voor het
 binnenklimaat van een aantal multifunctionele
 gebouwen in Leidsche Rijn. De RvT heeft  
 waardering voor de inzet die de gemeente nu
 pleegt om het binnenklimaat in deze gebouwen
 op een verantwoord niveau te brengen en heeft
 tegelijkertijd haar zorg uitgesproken over de
 voortgang van dit proces
• De groei en huisvesting van de International
 School Utrecht. Dat de definitieve huisvesting van
 de ISUtrecht vooralsnog uitblijft, baart de RvT
 grote zorgen. 
De RvT heeft ten aanzien van het bestuur in 
zijn algemeenheid en rond de bovengenoemde 
punten in het bijzonder, zijn vertrouwen in het CvB 
uitgesproken. 

Horizontale verantwoording  
Op diverse manieren is de RvT met stakeholders van 
SPO Utrecht in overleg. Twee keer per jaar overlegt 
de RvT met de Gemeenschappelijke Medezeggen -
schapsraad (GMR): eenmaal bezoekt het dagelijks 
bestuur van de GMR de RvT en eenmaal bezoekt een 
aantal RvT-leden de GMR-vergadering. Tevens is er 
een jaarlijks overleg met de wethouder Onderwijs 
van de gemeente Utrecht. 
Tijdens de studiedag in maart bezoeken de RvT-
leden zes SPO-scholen. Leden van de RvT zijn ook 
aanwezig bij een deel van de tweedaagse studie-
bijeenkomsten van het directeurenoverleg (DOPO).  
Ten behoeve van de eigen ontwikkeling heeft de 
RvT twee studiedagen georganiseerd. Tijdens deze 
dagen werden schoolbezoeken afgelegd en werd 
gesproken over casuïstiek en het eigen functioneren 
van de RvT. Daarnaast volgden leden cursussen of 
hebben zij het VTOI-jaarcongres bezocht. Alle leden 
zijn lid van de VTOI.  
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Honorering en professionalisering 
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij 
de landelijke adviesregeling van de Vereniging van 
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)1 
en past binnen de Wet Normering Topinkomens. De 
basis van de honorering van de toezichthouders 
bleef ongewijzigd ten opzichte van voorgaande 
jaren.  

De vergoeding van de leden van de RvT bedroeg in 
2016: 

Bezoldiging van bestuurders
De bestuurders werden conform de cao bestuurders 
PO 2016 gehonoreerd. 

T. Meijer      0,9 fte        € 124.238
E. van Dorp     1 fte        € 137.954

Eric van Dorp was in 2016 bestuurder van het 
Vervangingsfonds/Participatiefonds. SPO Utrecht 
ontving voor zijn werkzaamheden de volgende 
vergoeding: € 8.960
Thea Meijer was in 2016 lid van het algemeen 
bestuur van de PO Raad. Hiervoor ontving SPO 
Utrecht een vergoeding van € 3.208

Jaarverslag Raad van Toezicht 

Naam Rol in RvT Honorering incl BTW

Peter	Wouters Voorzitter	en	werkgevers	commissie €	 8.000

Heleen	Dammingh Lid	en	werkgeverscommissie €	 4.500	

Nikki	Hoop Lid €	 3.500	

Albert-Jan	Krikke Lid,	CvT	ISU	en	werkgeverscommissie €	 5.500

Martin	van	Reeuwijk Lid,	CvT	ISU,	vice	voorzitter,	auditcommissie			 €	 5.500

Ben	Noy Lid	en	auditcommissie €	 4.500

Bert	Lubbinge Lid €	 3.500
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Stichting openbaar Primair        Onderwijs Utrecht
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'Ik ben niet slim, 
ik denk anders'
Björk Belle, leerling hoogbegaafdenonderwijs Pantarijn  

Vlnr: HB-leerkracht Christien Vaags, Björk Belle, moeder Iris Schouten.
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Basisschool Pantarijn in Leidsche Rijn biedt ook passend 
onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Zij krijgen les volgens 
een speciale aanpak in groepen van hooguit twintig leerlingen. 
Björk Belle zit in de HB-groep 7 bij leerkracht Christien Vaags.

,,Deze school is een fijne school,’’ zegt Björk Belle(10). ,,We krijgen 
filosofie, techniek, schaken, Spaans... Techniek is heel erg cool. Het 
lijkt mij bijvoorbeeld erg interessant om een tv uit elkaar te halen.’’

Björk Belle kwam in groep 6 voor het HB-onderwijs naar Pantarijn.
Tot en met groep 5 zat ze op een reguliere basisschool. Daar 
werd, na een intelligentietest, ook al rekening gehouden met haar 
hoogbegaafdheid.

Waarom koos je voor HB-onderwijs op Pantarijn?
Moeder Iris Schouten: ,,Ze wilden echt van alles doen voor haar, 
hoor. Maar ze moest vaak alleen werken op de gang. Dat wilde ik 
eigenlijk niet.’’

Björk: ,,Op de vorige school kregen we een uur uitleg. Dan wist 
ik het antwoord al, maar dan vergat ik het weer. Ze begrepen niet 
zo hoe ik denk. En ik kan niet zo goed dingen onthouden zonder 
beelden. Ik onthoud dingen door lezen en schrijven en filmpjes en 
plaatjes erbij.’’

Iris Schouten: ,,Ze zegt zelf: ‘Ik ben niet slim, maar ik denk 
anders’. Als jonge kinderen leren lezen, gaat de tekst vaak over 
simpele dingen als kabouters of een bal. Dat interesseert haar 
helemaal niets. Ze wil inhoud!’’

Haar leerkracht Christien Vaags: ,,Toevallig kijken we nu in haar 
groep naar een tv-serie over de Tweede Wereldoorlog. Ik had daar-
voor steeds 45 minuten gepland, maar we zijn er per keer langer 
mee bezig, omdat de kinderen zoveel vragen hebben. Vragen die 
veel verder gaan dan je verwacht. Ze vragen hoe de oorlog tot 
stand kwam. Hoe het komt dat Hitler zoveel macht kreeg, over 
de aanloop naar de oorlog. Je gaat veel meer de diepte in. Daar 
hebben ze behoefte aan en die ruimte moet je ze geven.’’

Moet je als HB-leerkracht beschikken over meer intellectuele 
bagage?
,,Het helpt als je eerlijk bent en soms zegt ‘ik weet het niet’. En 
veel HB-leerkrachten zitten zelf ook in de intelligentietop. Zij 
laten kinderen meer vragen. Kinderen vinden het geweldig als je 
zegt: ‘Ik zit met een probleem, willen jullie met me meedenken 
over een oplossing?’ En je moet als HB-leerkracht meer coachend 
dan sturend zijn. Hoogbegaafde kinderen hebben een sterkere 
behoefte aan autonomie.’’

Christien Vaags: ,,Maar een goede instructie hebben hoog-
begaafde kinderen ook echt nodig. Al hebben ze soms voldoende 
aan vijf minuten. In de HB-groepen besteden we maar 40 procent 
van de tijd aan alle basisvakken.’’

Iris Schouten: ,,Björk moest in het begin behoorlijk wennen. Met de 
nieuwe vakken moest ze vanaf nul beginnen, want het ging over iets 
waarvan ze niets weet. Spaans is pittig. Ze krijgt serieus veel huiswerk 
en regelmatig toetsen. Ik help haar thuis met plannen en oefenen. 
Aan dit ‘leren leren’ kwam ze niet toe op de vorige school.’’

Leerkracht Christien: ,,Nu moet Björk er hard voor werken. We kiezen 
voor deze aanpak om te voorkomen dat de leerlingen in het voort-
gezet onderwijs vastlopen. Want als hoogbegaafden geen strategie 
hebben geleerd hoe ze iets moeten onthouden, lopen ze straks in 
het VO zo vijf jaar achter met Duitse of Franse woordjes leren.’’

,,Hoogbegaafden moeten net als iedereen leren door herhalen en 
oefenen, maar dat vinden ze saai. Ze begrijpen het immers al na 
een half woord. Ze moeten leren zich in te zetten om iets onder 
knie te krijgen. Dit lukt alleen als je de stof zó moeilijk maakt dat 
ze ’t niet vanzelf snappen. Met Spaans bijvoorbeeld.’’

Moeder Iris: ,,Ze hebben op Pantarijn met de hele school een 
project over wereldreligies. Een kind vertelde dat er mensen zijn 
die de koran willen verbranden. Björk reageerde: ‘Dat heeft hele-
maal geen zin, want dan zou je ook de hersens moeten wissen van 
mensen, want het zit al in hun hoofd’. Bij zo’n opmerking realiseer 
ik me weer: oh ja, zij is anders, zo denken niet alle kinderen.’’

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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Om goed onderwijs te geven steekt SPO Utrecht 
circa 95 procent van haar middelen rechtstreeks 
in de scholen. De directeur van de school is 
verantwoordelijk voor de inzet van deze middelen 
ten behoeve van de school. In de schoolbegroting 
en het schoolformatieplan wordt deze inzet verant-
woord. De inzet van personeel gebeurt binnen het 
kader van de cao PO en de wettelijke verplichtingen 
tot het aantal lesuren voor leerlingen.

SPO Utrecht geeft goed onderwijs. Daar wordt door 
SPO-personeel dagelijks aan gewerkt. Wat goed 
onderwijs is, is moeilijk te definiëren. Er is geen 
recept voor, maar er is wel veel informatie over wat 
werkt, wat zou kunnen werken en wat meestal niet 
werkt. SPO Utrecht vindt het belangrijk dat kennis 
over goed onderwijs goed wordt benut. Daarbij 
geldt ook: onderwijs = mensenwerk. De leraar is 
een belangrijke factor als het gaat om kwaliteit, 
de interactie tussen leraar en leerling is van grote 
invloed op wat het kind leert. Daarom vindt SPO 
Utrecht de kwaliteit van leraren belangrijk.
SPO-scholen werken actief aan schoolontwikkeling 
en kwaliteitszorg. Het Schoolplan en jaarplan van 
de school zijn daarbij richtinggevend. Elke school 
heeft eigen speerpunten en accenten, passend bij 
de situatie van de school. In dit jaarverslag gaan we 
vooral in op de realisatie van school-overstijgende 
gezamenlijke doelstellingen.
SPO Utrecht werkt zowel op school- als op bestuurs-

niveau aan de uitwerking van het Koersplan 
2014-2018. In het Koersplan ligt het accent op 
de schoolontwikkeling waarin de 21e eeuwse 
vaardigheden centraal staan. Als randvoorwaarden 
zijn daarvoor van belang: ouderbetrokkenheid, 
personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, onderwijshuis-
vesting en het samenwerken met gemeente en 
andere maatschappelijke partners. 
De wijze waarop door ons aan het realiseren van de 
doelen voor de komende periode wordt gewerkt, 
wordt jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Het 
jaarplan is richtinggevend voor de werkzaamheden 
van staf en bestuur. 
In het jaar 2016 werd specifiek ingezet op het 
realiseren van onderstaande speerpunten en 
doelen, naast de reguliere werkzaamheden van SPO 
Utrecht.

21ste eeuwse vaardigheden
In het Koersplan ligt de focus op 21ste eeuwse 
vaardigheden als het gaat om onderwijs, innovatie 
en professionalisering. Kort samengevat werken 
SPO-scholen de komende jaren aan een duurzaam 
breed onderwijsaanbod, gebaseerd op een duide-
lijke pedagogische visie. Doel is dat kinderen goede 
basisvaardigheden ontwikkelen en gestimuleerd 
worden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, met 
extra aandacht voor het integreren van nieuwe 
technologie en 21ste eeuwse vaardigheden in het 
onderwijsaanbod en de onderwijsaanpak.

Wat hebben we bereikt? 
Alle SPO-scholen ontwikkelden zich in 2016 rond 
21ste eeuws leren. SPO Utrecht onderscheidt drie 
fasen van ontwikkeling binnen de school, alle 
gericht op een vorm van onderzoekend leren door 
kinderen, waarbij kinderen meer autonomie krijgen.
De eerste fase van ontwikkeling begint bij goed 
stilstaan bij het doel, bij de motivatie en inspiratie, 

Goed passend onderwijs voor ieder kind

Goed passend 
onderwijs voor 
ieder kind

1
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bij het ‘waarom’. Daarna volgt de fase van uit-
proberen, proeftuintjes inrichten, ervaringen 
opdoen en ontdekken wat werkt, wat waardevol is. 
In de laatste fase, die de voorhoede van onze  
scholen nu heeft bereikt, gaat het om de inbedding 
van 21ste eeuws leren in het gehele onderwijs op 
school. Hierbij zijn structuur, leerlijnen, door-
lopende lijnen en monitoring aan de orde. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• De DOPO-werkgroep Onderwijsinnovatie is
 binnen SPO Utrecht gepositioneerd als aan-
 jager en verbinder bij 21ste eeuws leren.
• Deze werkgroep organiseerde voor de specialisten
 ‘Leren in de 21ste eeuw’ op de scholen, net werk   - 
 bijeenkomsten en uitwisselingsbijeenkomsten.

 Samen leren en van en met elkaar leren is juist
 bij dit onderwerp de meest geschikte vorm.
 Binnen het DOPO zorgde de werkgroep geregeld
 voor nieuwe informatie en inspiratie.
• In 2016 is een nieuw jaartraject 'Leren in de
 21ste eeuw' begonnen. In aansluiting op de drie
 eerdere trajecten (in 2010, 2012 en 2014),
 stelden we vast dat na personele wisselingen,
 met name in de directie, extra activiteiten nodig
 zijn om beloftevolle ontwikkelingen op een aantal
 scholen te stimuleren. Met dit nieuwe traject
 kregen negen SPO-scholen weer een hernieuwde
 impuls in 21ste eeuws onderwijs.
• We hielden landelijke en internationale ont- 
 wikkelingen scherp in het oog. Zodra we kansen
 zien, probeerden we die te verbinden met SPO-
 scholen (bijvoorbeeld met LeerKRACHT en Peter
 Senge).

Wat heeft dat gekost? 

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	CvB,	directeur	
professionalisering

€	 5.000	 €	 5.000

Materieel:	inhuur	
externen

€	 20.000 €	 20.000

Totaal €	 25.000 €	 25.000
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Ouderbetrokkenheid
Onderwijs biedt kinderen veel kansen op ontwik-
keling en ontplooiing. Maar het succes van de 
kinderen hangt ook af van de goede samenwerking 
tussen school en de ouders van leerlingen. Ouders 
hebben immers veel invloed op de ontwikkeling van 
hun kinderen.
Vanuit die optiek onderschrijft SPO Utrecht de 
ambitie van de Utrechtse Onderwijs Agenda ten 
aanzien van ouderbetrokkenheid:

‘Om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal 
mogelijk te stimuleren, is er expliciet een
rol voor ouders weggelegd. Ouders zijn samen 
met school en andere maatschappelijke partners 
verantwoordelijk voor een positief pedagogisch 
klimaat waarin kinderen opgroeien. Onder 
ouderbetrokkenheid verstaan we: ouders die 
hun rol opnemen in het ondersteunen van hun 
kind ten behoeve van zijn ontwikkeling thuis, op 
school en in de wijk. Ouderbetrokkenheid is het 
geheel van houding en activiteiten van ouders, dat 
aantoonbaar bijdraagt aan een goede ontwikkeling 
(start), schoolloopbaan en sociaal maatschappelijk 
functioneren van het kind.’

Wat hebben we bereikt?
Alle scholen van SPO Utrecht zijn zich bewust van 
de ingrediënten voor goede ouderbetrokkenheid: 
samenwerking, gezamenlijkheid, wederkerigheid 
en wederzijds respect. Zij vertalen dit naar een 
eigen visie op ouderbetrokkenheid en geven daar 
op eigen wijze vorm aan. Onze scholen hebben in 
de samenwerking met ouders aandacht voor de 
volgende aspecten:

• Een professionele communicatie met ouders,
 waarbij wederzijdse verwachtingen ten aanzien
 van ouderbetrokkenheid expliciet worden
 gemaakt. 

• Er wordt rekening gehouden met verschillen
 tussen ouders en hun verschillende mogelijkheden. 
• Er wordt gelegenheid geboden voor ontwikkelings-
   mogelijkheden en inspiratiemomenten voor ouders.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• SPO Utrecht participeerde in 'Samenwerken met
 ouders' van de Utrechtse Onderwijs Agenda. Met
 deze partners is gewerkt aan een gezamenlijke
 visie op ouderbetrokkenheid en zijn afspraken
 gemaakt over educatief partnerschap met ouders.
• We hebben onze kennis verbreed over 
 ontwikkelingen rond het samenwerken met ouders
 door deel te nemen aan scholings- en informatie- 
 bijeenkomsten (onder meer voor het DOPO).
• We hebben onze klachtenregeling opnieuw
 vormgegeven, zodat deze past bij onze visie op 
 samenwerken met ouders.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	CvB,	adviseur	
onderwijs,	secretaris

€	 7.000 €	 7.500

Materieel:	inhuur	
externen

€	 0 €	 0 

Totaal €	 7.000 €	 7.500

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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Zicht op kwaliteit
Binnen ons interne verantwoordingskader werken 
we samen met onze scholen aan het nog beter zicht 
krijgen op onze kwaliteit. Ook de inspectie van het 
onderwijs vraagt in het nieuwe toezichtskader en 
het toekomstige bestuursgerichte inspectiebezoek, 
om bovenschools zicht op kwaliteit.

Wat hebben we bereikt?
Vooruitlopend op het nieuwe onderzoekskader 
van de inspectie, hebben we verder gewerkt aan 
de kwaliteit op scholen. Scholen zijn hierbij vooral 
gestimuleerd om steeds duidelijker hun eigen 
aspecten van kwaliteit te formuleren en, waar mo-
gelijk, hieraan school-eigen normen te verbinden.
De scholen die volgens het conceptkader (dat 
gold tot de herfst van 2016) en het nieuwe kader 
een inspectiebezoek hebben gekregen, zijn goed 
geïnformeerd en begeleid bij de voorbereidingen. 
Directeuren en IB'ers hebben informatie ontvangen 
over de werkwijze en standaarden binnen het 
nieuwe onderzoekskader. De scholen waarover bij 
het kwaliteitsteam signalen waren over mogelijke 
terugloop van kwaliteit, zijn intensief ondersteund 
door het kwaliteitsteam (voorheen A-team). 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• De bij inspectiebezoeken ‘onvoldoende’
 gescoorde indicatoren, hebben we bovenschools
 geanalyseerd.
• Bovenschools en op schoolniveau is een plan van  
 aanpak gemaakt om de onvoldoende gescoorde  
 indicatoren te verbeteren.
• Scholen die op basis van de eindresultaten van  
 leerlingen minder goed scoorden, zijn bezocht en  
 ondersteund door het kwaliteitsteam
• De plannen van aanpak voor de schooljaren  
 2015-2016 en 2016-2017 zijn uitgevoerd.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:		
					adviseur	kwaliteit

€	 22.000 €		 22.000	

						adviseur	onderwijs									 €	 3.000 €		 3.000

Kwaliteitsteam €		 22.000 € 	 22.000

Totaal € 	 47.000 € 	 47.000 
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Kwaliteitsbeleid, werken met audits
SPO-scholen werken duurzaam aan kwaliteitszorg, 
op basis van de kwaliteitscyclus. In 2016 hebben 
we een volgende stap gezet en gewerkt met audits. 
Het werken met schoolaudits houdt in dat een team 
van directeuren, specialisten en leraren een school 
bezoekt om de school op een kwaliteitsaspect 
feedback te geven. De school maakt voorafgaand 
aan het bezoek een zelfevaluatie als onderdeel van 
de kwaliteitscyclus en stelt aan de hand daarvan 
een aantal vragen aan het audit-team. De school 
krijgt van het audit-team een spiegel voorgehouden 
over de stand van zaken op school. En kan deze 
input weer gebruiken voor schoolontwikkeling. 
Wij hebben ervaren dat het proces van auditing 
leerzaam en inspirerend kan zijn.

Wat hebben we bereikt?
In 2016 werden alle directeuren geschoold in het 
uitvoeren van audits onder begeleiding van een 
externe voorzitter. De zes leerteams van directeuren 
voerden in 2016 één of meer audits uit. Bij de 
audits brachten directeuren binnen hun leerteam 
een bezoek aan elkaars scholen, aan de hand 
van een auditvraag van de directeur van de 
ontvangende school. Daarbij werd gebruik ge-
maakt van een vooraf ontvangen zelfevaluatie en 
documentatie passend bij de gestelde auditvraag. 
Ieder leerteam is hierbij begeleid door een extern 
begeleider vanuit School aan Zet.

In het DOPO zijn de ervaringen van de eerste ronde 
audits met elkaar geëvalueerd en er zijn afspraken 
gemaakt over de afname van een tweede ronde 
audits binnen de leerteams. 

Audits staan altijd in relatie tot doelen die tevoren 
zijn vastgesteld. De doelen staan geformuleerd in 
jaarplannen van de scholen en zijn gerelateerd aan 
de ijkpunten die voortkomen uit de SPO-visie en 

Goed passend onderwijs voor ieder kind

aan andere kaders, zoals de inspectiestandaarden. 
Auditverslagen zijn door directeuren ingebracht 
bij hun ijkpuntenverantwoording en binnen de 
gesprekscyclus.

Ook andere vormen van visitaties en auditing 
binnen en tussen scholen hebben we verder 
gestimuleerd. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We hebben een SPO-werkwijze voor audits
 ontwikkeld. Daarbij zijn de audits voor   
 directeuren en de audits voor het certificeren  
 van opleidingsscholen, specifiek gedefinieerd. 
• Op alle scholen hebben interne visitaties 
 plaatsgevonden door leerkrachten en 
 specialisten.
• Alle directeuren hebben een training voor het   
 afnemen van audits gevolgd. In 2016 heeft 100  
 procent van de leerteams een audit binnen het  
 eigen leerteam uitgevoerd en geëvalueerd.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:		
					adviseur	kwaliteit

€	 11.000	 €		 15.000	

							directeur	
					professionalisering

€	 11.000 €		 6.000

Materieel:	scholing	voor	
auditoren

€		 10.000 € 	 11.000

Totaal € 	 32.000 € 	 32.000 
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Onderwijskansenbeleid
SPO-scholen werkten, mede met gemeentelijke 
subsidies, aan het bestrijden van achterstanden 
bij kinderen. Door onzekerheid over het financiële 
kader voor het achterstandenbeleid, is gekozen 
voor het continueren van bestaand beleid rond 
het werken aan onderwijsachterstanden. Gelukkig 
werd in de loop van 2016 duidelijk dat de gemeente 
Utrecht, ondanks de onzekerheid over rijksmiddelen, 
het budget voor het lokale onderwijsachterstanden-
beleid (OAB) in 2017 zou continueren. Hierdoor 
hebben de scholen van SPO Utrecht onverminderd 
kunnen inzetten op het bestrijden en voorkomen 
van onderwijsachterstanden.

Wat hebben we bereikt?
Een effectiever achterstandsbeleid, waarin 
voorheen gescheiden beleidsterreinen in een 
samenhangend kader bijdragen aan het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit van scholen met achter-
standsleerlingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• SPO Utrecht heeft deelgenomen aan stedelijk   
 overleg met gemeente, andere schoolbesturen en  
 Spelenderwijs, om nieuwe kaders te ontwikkelen  
 voor het OAB 2017 tot 2020.
• SPO Utrecht werkte actief aan behoud van 
 middelen voor onderwijsachterstanden.
• We hebben via trajecten als ‘coaching on the  
  job’ de vaardigheden en kennis van professionals  
 verstevigd. Dit heeft bijgedragen aan een  
 sterkere focus op het jonge kind en aan goede   
 door gaande lijnen tussen voor- en vroegschoolse  
 educatie (VVE), schakelen en leertijduitbreiding.
• In 2016 zijn verschillende netwerken georganiseerd  
 om bovenstaand beleid te realiseren, zoals het  
 netwerk voor VVE-coördinatoren, het netwerk   
 ‘specialisten het jonge kind’ en het netwerk   
 ‘onderwijskansen’ van directeuren.
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Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	CvB,	directies,	
adviseur	onderwijs

€	 10.000	 €		 9.000 

Materieel:	scholing €	 0 €		 0

Totaal € 	 10.000 € 	 9.000 

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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‘We durven het 
avontuur aan’
Team van De Kleine Dichter stelt school open voor dove leerlingen 

Vlnr: Directeur Margriet Kouwenhoven, Leanne van Dun (een van 
de slechthorende leerlingen op school), leerkracht André Bakker.
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De Kleine Dichter durft het avontuur aan. Vanaf augustus 2017 
wordt deze basisschool een ‘twinschool’ met Auris Fortaal, school 
voor doven en slechthorenden in Utrecht. Een groep dove kinderen 
krijgt voortaan les in een gewone klas. Hoe kwam dit besluit tot 
stand?

In juni 2016 heeft Margriet Kouwenhoven, directeur van De Kleine 
Dichter, een verkennend gesprek. Auris Fortaal zoekt een partner-
school.

In november 2016 spreekt Auris Fortaal met het managementteam 
van De Kleine Dichter. ‘Zes van onze dove en slechthorende 
kinderen zouden opbloeien op een gewone basisschool. Dit kan 
alleen als we faciliteiten bundelen op één school.’

In januari 2017: het team van De Kleine Dichter reageert voorzichtig. 
De medezeggenschapsraad is positief kritisch en blijft op de hoogte.

21 maart 2017 Teamvergadering op De Kleine Dichter. Het is een 
warme dag. Collega’s luisteren naar de presentatie van Bart Leijte 
en Anniek Bijlsma. Hij is leerkracht op basisschool De Bolster. Zij 
is een gespecialiseerde dovenleerkracht van Kentalis Talent. Zij 
vertellen hoe ze samenwerken.

Bart Leijte: ,,We staan dus geregeld met zijn tweeën in mijn klas. 
Ik merk dat álle leerlingen profijt hebben van de extra leerkracht.’’ 
Anniek Bijlsma: ,,Ik ben al snel deel geworden van het team van 
de basisschool.’’ Hun advies: zorg dat je echt een klik hebt met de 
SO-collega met wie je gaat samenwerken.
Een leerkracht vraagt: ,,En de tolk? Die staat toch de hele dag 
naast je in de klas?’’ Bart Leijte: ,,Je went er snel aan.’’ Wat als 
de tolk zich ziek meldt? Welke capaciteiten heb je nodig als leer-
kracht met dove kinderen in je klas? En hoe kun je je eigen sfeer 
in je groep houden? De collega’s vuren vele vragen op hen af.

13 april 2017, na een tweede teamvergadering. Directeur Margriet 
Kouwenhoven: ,,We hebben gedebatteerd over: ‘Is De Kleine Dichter 
de juiste plek voor dove en slechthorende kinderen?’ Vooraf 
vonden zeven collega’s nog van niet. Dat waren vooral degenen 

die niet bij de presentatie in maart waren geweest, trouwens. 
Na het debat twijfelden zes collega’s, maar niemand zei nee. Ze 
hebben nog te weinig informatie vinden ze. Dat snap ik. Maar we 
durven het avontuur aan, hebben we besloten.’’

Een van de twijfelaars is André Bakker, leerkracht groep 8. ,,Aan 
extra handen in mijn klas heb ik eigenlijk geen behoefte en een 
tolk kan me vast niet bijhouden. Ik maak grapjes, hoe werkt dat 
met een tolk? Dove kinderen zijn van harte welkom, maar ik vind 
het wel spannend. Doe ik bijvoorbeeld mijn lippen wel genoeg 
van elkaar als ik praat?’’

Margriet Kouwenhoven: ,,We gaan nu in kaart brengen wat het 
voor de leerkrachten betekent om dove kinderen in de klas te 
hebben. Leraren hebben tijd en ruimte nodig om anders te leren 
werken. En om te wennen. Ik ga kijken of ze vrijstelling kunnen 
krijgen van taken. Het wordt een hele klus om dat voor elkaar te 
krijgen, maar ik vind het een belangrijke voorwaarde.’’
,,Ik realiseer me dat het uiteindelijk niet veel anders wordt dan nu. 
We hebben al twaalf kinderen met een arrangement. Trouwens, 
we hebben ook al twee slechthorende kinderen op school. Het 
team realiseert zich: oh, dat is eigenlijk hetzelfde! Verschil is dat 
De Kleine Dichter straks de aangewezen basisschool in Utrecht is 
voor dove kinderen.’’
André Bakker: ,,Ik las in een artikel dat een Utrechts kind nu in 
Brabant naar school gaat. Dat is toch ook wat... Eigenlijk zijn het 
gewoon kansen die je krijgt als leraar.’’

In mei 2017 blijkt dat lang niet alle slechthorende leerlingen 
permanent een tolk nodig hebben. Vooralsnog stromen één of 
twee kinderen door, zonder tolk. De ouders van deze groepen 
ontvangen een brief.

Op 21 augustus 2017 begint het nieuwe schooljaar voor enkele 
slechthorende leerlingen van Auris Fortaal, op De Kleine Dichter.

September 2017: Het team van De Kleine Dichter bezoekt De  
Bolster in St.Michelsgestel. Tijdens de informatieavond voor 
ouders wordt de samenwerking met Auris nog eens toegelicht.

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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SPO Utrecht voert een integraal personeelsbeleid, 
dat is gericht op een aantrekkelijk en professioneel 
werkklimaat waarin samenwerken en professionali-
seren centraal staat.

In het Bestuursakkoord voor de sector primair 
onderwijs en in de cao PO staan de volgende 
onderwerpen centraal: verdere professionalisering 
van het personeel, en een strategisch HRM-beleid 
dat is afgestemd op de onderwijskwaliteit, op een 
professioneel verzuim- en vervangingsbeleid en op 
verlaging van de werkdruk.

Wat zijn onze totale personele uitgaven?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Salarislasten	onderw.
personeel	lesgebonden

 €	 20.792.000 €	 23.018.000

Salarislasten	onderw.	
personeel	niet-
lesgebonden

 €	 16.300.000 €	 18.063.000

Salarislasten	schooldir	
en	adm

€	 3.600.000 €	 3.516.000

Salarislasten	ziektever-
vanging

€	 2.250.000 €	 1.517.000

Salarislasten	duurzame	
inzetbaarheid

€	 820.000 €	 697.000

Salarislasten	ouder-
schapsverlof

€	 300.000  €	 246.000 

Salarislasten	boven-
schoolskantoor	incl.	
interim-dir.

€	 1.076.000 €	 1.204.000

Totaal €	 45.138.000 €	 48.261.000

Op basis van ons Koersplan en de twee genoemde 
landelijke akkoorden, heeft SPO Utrecht binnen het 
personeelsbeleid in 2016 de volgende speerpunten 
opgepakt.

Professionalisering
Professionalisering is een belangrijke pijler om 
goed onderwijs te ontwikkelen. Teams die een  
professionele, lerende organisatie vormen,  
bereiken de beste resultaten met hun onderwijs  
en met hun school.

Wat hebben we bereikt?
In 2016 hebben veel SPO-scholen een (volgende) 
stap gezet in professionalisering:
• In schoolteams krijgt ‘een leven lang leren’ onder  
 meer vorm doordat specialisten in LB-functies   
 post-hbo of masteropleidingen volgen.
• De onderbouw (groep 1 en 2) van ruim twintig   
 scholen kreeg een stevige kwaliteitsimpuls   
 door professionalisering van de onderbouw- 
 coördinatoren.
• In 2016 zijn 28 van onze schooldirecteuren
 geregistreerd als registerdirecteur (RDO) in het   
 schoolleidersregister. Bij het professionaliseren  
 van schoolleiders nemen het schoolleiders- 
 register en de nationale schoolleiderstop een   
 steeds belangrijker plaats in.
• We stimuleren leerkrachten gebruik te maken  
 van de Lerarenbeurs, het lerarenregister (in 
 oprichting) en het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF).

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We stimuleerden het vormen van een lerende 
 organisatie op alle niveaus: via netwerken en
 leerteams, door ‘in company’ opleidingen te   
 organiseren en door individuele begeleiding en  
 coaching.
• We hebben een jaartraining georganiseerd en
 mede-vormgegeven: ‘Kwaliteitsimpuls Educatie  
 Jonge Kind’. Met deze training is de kwaliteit  
 van het spelend leren in de onderbouw op de

Personeel
2
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 deelnemende scholen flink verhoogd. De   
 gemeente Utrecht droeg bij met een subsidie.
• We stimuleerden en volgen schooldirecteuren in
 hun professionele ontwikkeling. De meeste   
 SPO-directeuren zijn inmiddels RDO-geregistreerd
 en wie dat nog niet is, wordt gestimuleerd dit   
 te doen. SPO-directeuren kunnen deelname aan  
 scholings- en  audit-trajecten gebruiken voor hun  
 herregistratie.
• Binnen het directieberaad en in andere interne  
 netwerken stimuleerden we ‘van en met elkaar  
 leren’. Bijvoorbeeld via uitwisselingsbijeenkomsten  
 rond 'Leren in de 21ste eeuw'.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	
					dir.	professionalisering

 €	 15.000 €	 15.000

					personeelsadviseur  €	 8.000 €	 0

Middelen:	
					externen	voor	net-	
					werken	en	leerteams

€	 15.000 €	 15.000

					Vierslagleren €	 9.000 €	 0

Totaal €	 47.000	  €	 30.000 

Werkgelegenheidsbeleid
SPO Utrecht voert een actief werkgelegenheids-
beleid, waarbij diversiteit en kwaliteit leidend is.

Wat hebben we bereikt?
Door het tekort aan (afgestudeerde) leerkrachten 
hebben we voor de zomervakantie van 2016 een 
aantal maatregelen genomen om vacatures en 
vervangingen voor het schooljaar 2016-2017 in te 
kunnen vullen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We hebben nieuwe afspraken gemaakt over   
 de verdeling van de middelen voor vervanging.  
 Hierdoor werd het mogelijk om een pool op te   
 zetten voor talenvolle leerkrachten. SPO PRO 
 (13 fte) staat onder leiding van een directeur en  
 twee schoolopleiders.
• Daarnaast hebben we SPO FLEX opgericht om   
 kwaliteit en kwantiteit van onze vaste invallers   
 en van losse invallers te vergroten.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	
					personeelsadviseur

 €	 5.000 €	 10.000

Middelen:	
				aansturing	PRO	en	FLEX

 €	 - €	 20.000

Totaal €	 5.000	  €	 30.000
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Opleiden
Binnen SPO Utrecht is veel aandacht voor opleiding. 
Enerzijds levert dat een belangrijke bijdrage aan 
de kwaliteit van het onderwijs, anderzijds ziet SPO 
Utrecht het als goed werkgeverschap.

Wat hebben we bereikt?
De samenwerking met de pabo van de Hogeschool 
Utrecht (HU) werd steviger. SPO Utrecht leverde een 
bijdrage in de Opleidingsraad (waarin bestuurders 
overleggen met de directie van de pabo), en het 
BOIS (overleg van bovenschoolse schoolopleiders 
met de coördinatoren van werkplek-leren). Onze 
schoolopleiders werden goed betrokken bij het 
nieuwe curriculum van de pabo. Samen werkten we 
aan een onderzoek naar de beste lesvoorbereiding 
van studenten en startende leraren. In de zomer 
van 2016 was de instroom van nieuwe studenten 
op de pabo verontrustend laag: we zijn sindsdien 
actief betrokken bij de werving van nieuwe pabo-
studenten. 

SPO Utrecht werkte met zeventien van haar  
scholen in het samenwerkingsproject met 
de pabo. We wilden hiermee bereiken dat 
de be geleiding tijdens de inwerkperiode van 
beginnende leerkrachten, door de schoolopleider 
opnieuw wordt vormgegeven.

In 2016 werd door vijf SPO-scholen de interne ‘audit 
opleidingsschool’ gedaan. Maaspleinschool, Jena-
planschool Wittevrouwen, obs ‘t Zand, De Klimroos 
en de Herderschêeschool zijn nu ook gecertificeerd 
als opleidingsschool.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• Deelname en samenwerking in de Opleidings-  
 raad, het BOIS en het samenwerkingsproject   
 met de pabo. Verdere implementatie van 
 ‘opleiden in school’ bij SPO Utrecht: we 

 hebben nieuwe scholen ondersteund bij het   
 opzetten van de standaard en aankomende   
 opleidingsscholen ondersteunden bij het werken  
 aan de standaard.
• Het interne traject ‘audit opleidingsschool’ is
 geëvalueerd en bijgesteld. In 2017 wordt deze 
 audit gedaan door: obs De Kleine Dichter, obs   
 Kees Valkenstein, odbs Pieterskerkhof, de   
 Rietendakschool en de Dr. Bosschool. Met het   
 realiseren van de SPO PRO Talentenpool werd  
 een goede afstemming via een netwerk nood- 
 zakelijk. Het gaat om de afstemming tussen
 beleid, afspraken en acties van de schoolop-
 leiders van SPO PRO, en de schoolopleiders 
 van de scholen. Daarnaast werd vanuit SPO PRO  
 hard gewerkt aan gemoderniseerd inductiebeleid  
 voor SPO Utrecht. Inductie is de begeleiding van 
 beginnende leerkrachten.

Personeel
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Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	
					dir.	professionalisering

 €	 15.000 €	 15.000

						coördinator	vakleerlkr.
gymnastiek

 €	 - €	 -

Materieel:	
						audits	OIS

€	 10.000 €	 2.000

						nieuwe	schoolopleiders							
opleiden

€	 - €	 -

Totaal €	 25.000	  €	 17.000 

Invoering cao PO

Wat hebben we bereikt?
Per 1 augustus 2016 is op elke school de cao PO 
2014-2015 verder ingevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het huidig integraal personeelsbeleid van SPO 
Utrecht is op het onderdeel ‘introductie en 
be geleiding startende leerkrachten’ verder ont-
wikkeld, samen met SPO FLEX en SPO PRO.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	
					personeelsadviseur

 €	 10.000 €	 10.000

					directeur	SPO	PRO	  €	 5.000 €	 2.500

Totaal €	 15.000	  €	 12.500 
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Personeelsoverzicht aantal mannen en vrouwen 
per leeftijdscategorie  

Personele kengetallen 
Hieronder staan de belangrijkste personele 
kengetallen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen onderwijs ondersteunend personeel (OOP), 
onderwijzend personeel (OP), directies (DIR), 
geslacht en leeftijd. Voor de getoonde gegevens is 
gebruik gemaakt van het personeelsbestand per  
31 december 2016. 

Het personeel van SPO Utrecht is in twee opzichten 
stabiel gebleven. 

In 2015 en in 2016 was 63% van het personeel 
jonger dan 45 jaar en 17% van het personeel man.



36 SPO Utrecht Jaarverslag 2016

Personeelsoverzicht per functiegroep in fte

Percentage van onderwijzend personeel in de LB 
schaal of hoger

In 2016 had 39% van het onderwijzend personeel 
de LB of LC schaal. In 2015 was dat ook 39%
Het streven is om 46% van het onderwijzend 
personeel benoemd te hebben in een LB schaal.
Dit is conform de afspraken in de cao.

fte's

Dir. 50

Oop. 104

Op. 659

Totaal 813

659

104

50

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2013 2014 2015 2016 streven

Dir.   Personeel met een directiefunctie

Op.  Onderwijzend personeel

Oop.  Onderwijs ondersteunend personeel



37Personeel

SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan het 
terugdringen van het ziekteverzuim. Dit doen we 
door preventie en via gerichte aandacht zodra 
het ziekteverzuim lijkt op te lopen. Hoewel het 
ziekteverzuim bij SPO Utrecht in 2016 iets onder het 
landelijk gemiddelde in het primair onderwijs (6%)
lag, proberen we het percentage nog steeds verder 
terug te dringen. 

Ziekteverzuim cijfers 2015
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'Deze school is een 
noodzakelijke luxe'
Vader over het onderwijs voor Isabella, leerling SO Fier

Vlnr: Isabella, haar vader Arvid Waasdorp en leerkracht  
Lotte van Leeuwen.
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SO Fier biedt speciaal onderwijs voor leerlingen die intensieve 
vragen stellen op het gebied van gedrag. Vragen die in gedrag 
worden geuit. Isabella zit in groep C bij Lotte van Leeuwen en 
Marit Slenders. Groep C (groep 4), telt 12 leerlingen.

,,Ik heb lieve juffen, Lotte en Marit zijn aardig!’’ Isabella (8) zit op 
de kruk, een alert meisje met prachtige vlechten. Aan dit interview 
doet ze graag mee. ,,Met handenarbeid maken we een wapen-
schild. Mijne is lichtblauw en lichtgroen en paars en roze,’’ vertelt 
ze meteen als ze het voorbeeld ziet liggen. ,,Mijn handenarbeidjuf 
is ook aardig. Kijk, hier zit ik en hier zit juf Karen.’’

Isabella kwam in groep 3 van SO Fier, in het begin van het school-
jaar. Haar vader Arvid Waasdorp: ,,Het gaat goed met haar. Ze 
heeft soms geen zin in het busje dat haar wegbrengt en ze vindt 
het jammer dat hier zo weinig meisjes zijn, maar ze vindt het leuk 
hier op school. Ze leert nu gewoon. Ze leest. Dat is heel fijn.’’

Als 4-jarige kreeg ze de diagnose PDD NOS, in groep 3 ging het 
fout op de basisschool.

Weet jij nog hoe het was op je vorige school, Isabella?
,,Op de andere school begrepen ze me niet,’’ vertelt Isabella. 
,,Ik werd daar gepest en de juffen zeiden ‘laat maar’. Die school 
was stom. Ik had veel verdriet daar.’’

Vader Arvid vertelt, als Isabella weer terug is naar haar klas: 
,,Het was veel erger. Haar gedrag, houding, leerprestaties gingen 
pijlsnel naar beneden. De basisschool stelde een behandelplan 
op, een nieuwe test wees op ADHD en een bindingsstoornis. 
Dat proces duurde ons te lang. Het ging echt vreselijk slecht met 
haar. We hebben als ouders heel doelgericht aangestuurd op een 
andere school.’’

Hoe anders is het op SO Fier?
Leerkracht Lotte van Leeuwen: ,,De groep is klein. Duidelijkheid 
en structuur zijn hier heel belangrijk. De kinderen weten wat we 
gaan doen. Stap voor stap. Dat geeft rust en veiligheid. Hier zijn 
veel terugkerende rituelen. We wijken ook wel van het programma 

af hoor, maar met een reden en ook dan heel gestructureerd. We 
maken ieder kind meteen duidelijk: jij gaat dit doen en dat duurt 
zo lang.’’

Vader Arvid: ,,Toen we hier op gesprek kwamen, mocht Isabella 
mee. Ze was meteen op haar gemak. Bij de rondleiding voelden 
we, dit is een heel andere school. Dat vond ik zó gaaf! De docenten 
zijn getraind en hebben speciale kwaliteiten ontwikkeld. Ik wist: 
dit is de plek waar Isabella het maximale uit zichzelf kan halen. 
Isabella heeft een normaal IQ, maar op de basisschool had ze zich 
nooit zo kunnen ontwikkelen.’’

Waarom niet?
Leerkracht Lotte: ,,Isabella slaat te veel op van wat er om haar 
heen gebeurt, ze zou verloren raken in een grotere groep. Ze kan 
dingen heel moeilijk loslaten. Het stoort haar als een ander kind 
iets tegen de regels doet. Pas als we haar heel duidelijk maken 
dat we het oplossen, kan ze verder.’’

Merk je thuis ook verschil?
Vader Arvid: ,,Ze schreef, vóór ze hier kwam, een soort spijker-
schrift, met letters op zijn kop. Nu schrijft ze gewoon en ze leest! 
Afgelopen weekeinde ging ze thuis met haar zusje van 5 schrijven, 
als een grote zus die laat zien hoe het werkt op school. Zoiets 
kleins is heel belangrijk voor mij.’’

Hoe lukt het om haar te laten leren?
Lotte: ,,Hier kunnen we meteen reageren als we zien dat Isabella 
niet blij is. Ze leest alleen met de juf. Instructie met rekenen krijgt 
ze in een groepje van drie en ik zit naast haar. Dat geeft rust in haar 
hoofd. Ze heeft veel moeite haar aandacht erbij te houden en ze is 
onzeker. Maar als ik zeg: ‘ik ga je helpen, we gaan het in stappen 
doen’, dan kan ze het. Ze heeft sprongen gemaakt met leren.’’

Arvid: ,,We geven haar medicatie, haar leerprestatie gingen toch 
achteruit. We gaan nu ook onderzoeken of dyslexie een rol speelt. 
Ze zitten er hier bovenop met de kinderen, ze grijpen beter en 
sneller in. Dit is heel duur onderwijs, ik vind het een luxe. Het is 
een noodzakelijke luxe voor Isabella.’’

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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SPO-scholen werken aan goede ontwikkelmogelijk-
heden voor kinderen. Dat doen we in samenwerking 
met maatschappelijke partners, jeugdzorg en de 
gemeente Utrecht. Zo levert SPO Utrecht een actieve 
bijdrage aan het bereiken van de gezamenlijke 
doelen van de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA).
Met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs 
werkt SPO Utrecht samen aan een goede overgang 
van leerlingen van basis- naar voortgezet onderwijs 
(POVO), ook in het speciaal onderwijs.

Samen met de gemeente en met culturele partners 
werken we komende jaren aan een impuls in 
kunst- en cultuureducatie. Doel is kunst- en cultuur-
educatie tot een vast en volwaardig onderdeel van 
het curriculum van scholen te maken. 

Wij beraden ons op de wijze waarop dagarrange-
menten voor kinderen het beste kunnen worden 
vormgegeven en participeren daarom in 
landelijke activiteiten rond dit thema. SPO Utrecht 
ondersteunt initiatieven van SPO-scholen met 
ketenpartners in kinderopvang, naschoolse opvang 
en voortgezet onderwijs. Wij streven, in overleg en 
in samenwerking met maatschappelijke partners, 
naar een aantal scholen of scholenclusters in de 
stad die integrale kindcentra (ikc’s) vormgeven.

Passend onderwijs
De scholen van SPO Utrecht participeren in het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV). Doel van 
het SWV is het ondersteunen van scholen bij het 
realiseren van passend onderwijs en het bieden van 

extra ondersteuning voor kinderen met specifieke 
hulpvragen.

Wat hebben we bereikt?
De basisscholen van SPO Utrecht ontvingen  
€ 120,- per leerling van het SWV. Hiermee kunnen 
ze lichte, extra ondersteuning aan kinderen bieden. 
Daarnaast doen onze basisscholen steeds vaker 
een beroep op de extra ondersteuningsmogelijk-
heden van het samenwerkingsverband: 23 van 
de dertig basisscholen hebben in 2016 extra 
ondersteuning aangevraagd. In de wijk Vleuten-De 
Meern werd naar verhouding het vaakst een beroep 
op extra ondersteuning gedaan. Hiervoor is nog 
geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. 

Het lukte scholen steeds beter de ondersteuning 
tijdig en planmatig te organiseren. Een dilemma 
voor scholen is dat extra ondersteuning slechts voor 
een individuele leerling kan worden aangevraagd. 
Er is bovendien nog weinig ruimte voor echt 
maatwerk. Scholen klaagden over de effectiviteit 
en de administratieve last van deze inzet. Ook is er 
zorg over het gebrek aan verankering van de extra 
ondersteuning in het vaste ondersteuningsaanbod 
van de school, omdat meestal (tijdelijke) externe 
expertise wordt ingehuurd.  

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• SPO Utrecht participeert in de beleidsgroep   
 van het samenwerkingsverband en maakt (als   
 voorzitter) deel uit van het bestuur van het 
 samenwerkingsverband.
• In deze verschillende overleg- en beslisorganen  
 hebben we geprobeerd te werken aan goede   
 en werkbare ondersteuningsmogelijkheden voor  
 kinderen met extra ondersteuningsbehoeften, op  
 een zodanige manier dat ook de expertise van de  
 school werd versterkt.

Samenwerking
met partners

3
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• Sbo Luc Stevensschool en de drie so-scholen
 hebben hun aanbod zo goed mogelijk afgestemd  
 op de hulpvragen van de scholen en vanuit
 het samenwerkingsverband. Hiertoe is een
 voorstel voor adequate bekostiging vanuit het   
 SWV ontwikkeld.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	CvB,	adviseur	
onderwijs

€	 15.000 €	 14.000

Materieel €	 - €	 -

Totaal  €	 15.000  €	 14.000 

Aansluiting onderwijs - jeugdzorg
Sinds de Jeugdwet in januari 2015 in werking trad, 
heeft de gemeente Utrecht de taken voor jeugdzorg 
ondergebracht in de Buurtteams jeugd en gezin 
(Lokalis). Scholen, ouders en jeugdigen kunnen bij 
Buurtteams terecht voor alle vragen rond opvoeden 
en opgroeien. Vanaf augustus 2016 werkt het 
samenwerkingsverband nauwer samen met het 
Buurtteam, om meer samenhang te kunnen bieden 
bij complexer ondersteuningsbehoeften van kind 
en ouders. 

Wat hebben we bereikt?
De samenwerking met de buurtteams verliep over 
het algemeen naar wens. Kinderen en gezinnen 
die extra ondersteuning nodig hebben, kregen 
die. Aandachtspunt was dat onze scholen soms 
vertraging ervaren en een te late start van de 
daadwerkelijke ondersteuning. De oorzaak van de 
vertraging ligt, in de ogen van de scholen, in het 
uitgangspunt van de Buurtteams dat ouders zélf 
een hulpvraag moeten hebben.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• In overleg met Lokalis is aandacht gevraagd en
 besteed aan bovengenoemd signaal. Waar 
 mogelijk is dit op casusniveau opgepakt en   
 opgelost. 
• In samenwerking met het SWV Utrecht PO is   
 gezorgd voor het aanstellen van één stedelijke   
 contactpersoon voor so en sbo scholen. Door
 de stedelijke (en soms regionale) functie van
 deze scholen, zou immers per leerling met
 verschillende buurtteams moeten worden   
 overlegd. Dat is niet wenselijk.
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Wat heeft dat gekost?
 

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	adviseur	
onderwijs

€	 3.000 €	 3.000

Materieel €	 0 €	 0 

Totaal  €	 3.000  €	 3.000

Cultuureducatie
Om de kwaliteit van cultuuronderwijs te versterken, 
is in Utrecht een nieuw stelsel voor cultuureducatie 
ingevoerd. Scholen worden hierbij gestimuleerd 
om zelf de regie te nemen op het gebied van 
cultuureducatie. 

Wat hebben we bereikt?
Kunst- en cultuureducatie werd een vast en vol-
waardig onderdeel van het curriculum van scholen. 
Het grootschalige aanbod aan kunst en cultuur 
werd afgestemd op de vraag vanuit onze scholen. 
Het was voor scholen moeilijk om zicht te krijgen op 
het volledige aanbod kunst- en cultuureducatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We participeerden in het bestuur van Cultuur &   
 School Utrecht en in het Regieteam Cultuureducatie  
 met Kwaliteit. Daarmee hebben we kunnen   
 bijdragen aan het afstemmen van de vraag   
 van scholen en het grootschalige cultuuraanbod.  
 Ook ondersteunden we de creatief partnerschappen  
 van enkele van onze scholen met culturele partners.
• 33 SPO-scholen hebben op basis van hun 
 cultuurplan voor de periode 2016-2017 de   
 gemeentelijke subsidie 'Cultuur voor Ieder Kind'  
 aangevraagd. Hiermee konden zij ‘vraaggericht  
 aanbod’ inkopen, ofwel: culturele activiteiten die  
 zijn afgestemd op de wens van de school.  

Wat heeft dat gekost?
 

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel €	 4.400 €	 75.210

Materieel €	 250.000 €	 199.860 

Totaal  €	 254.400  €	 275.070

Samenwerking met partners
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Ontwikkeling dagarrangementen 

Wat hebben we bereikt?
SPO Utrecht biedt scholen de ruimte om verschil-
lende vormen van dagarrangementen te ontwik-
kelen, passend bij de school en schoolomgeving. 
Een voorbeeld hiervan is een integraal kindcentrum 
(ikc). Barrières in wetgeving (toezicht, rechtspositie 
etc.) worden zoveel mogelijk weggenomen of 
vermeden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We participeerden in landelijke initiatieven 
 (Kindcentra2020) en in de Tafel Integrale Kind   
 Centra van het platform UOA.
• Als kartrekker van de ikc-tafel ontwikkelden we
 een tweede Utrechtse ikc-conferentie. Tijdens
 deze conferentie zijn stedelijke afspraken
 gemaakt over de ondersteuning van ikc-
 initiatieven in de stad. Deze initiatieven zullen
 vanaf het schooljaar 2017-2018 worden 
 geëffectueerd.
• Samen met Kind en CO werkten we aan de
 voorbereiding van een kindcentrum in de nieuw
 te bouwen wijk Rijnvliet (in Leidsche Rijn).
• We ondersteunen SPO-scholen in het ontwikkelen
 van een ikc. In 2016 werkten obs De Koekoek en
 de Dr. Bosschool aan dit proces.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel €	 5.000 €	 0

Materieel €	 0 €	 0

Totaal  €	 5.000  €	 0
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Overgang PO/VO en centrale eindtoets
Met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs 
werkte SPO Utrecht samen in de stedelijke en 
de bestuurlijke  werkgroep POVO aan een goede 
overgang van leerlingen van basis- naar voortgezet 
onderwijs (ook in het speciaal onderwijs). Enkele 
scholen werkten actief aan een meer inhoudelijke 
samenwerking tussen po en vo. Zo werkten de 
Apollo 11 en De Klimroos samen met Mavo 10 aan 
onderzoekend leren.

Wat hebben we bereikt?
We wilden dat kinderen bij de overgang naar het 
voortgezet onderwijs, passende ontwikkelkansen 
krijgen zodat zij zo goed mogelijk kunnen presteren 
in het vo. We hebben daartoe gepleit voor bredere 
brugklassen in het Utrechtse voortgezet onderwijs. 
En we hebben een pleidooi gehouden voor 
meervoudige brugklasadviezen. De meervoudige 
brugklasadviezen zijn opgenomen in de procedure.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• Deelname aan de werkgroep en het bestuurlijk
 overleg POVO.
•  In 2016 is door een aantal SPO-scholen 
 geëxperimenteerd met andere eindtoetsen 
 (Iep en Route 8) dan de veelgebruikte CITO-
 eindtoets. De ervaringen van de scholen met
 deze alternatieve toetsen waren positief. Daarom
 is in overleg met het DOPO afgesproken dat
 scholen ook in en na 2017 de keuze krijgen om
 voor een alternatieve eindtoets te kiezen.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel:	adviseur	
onderwijs

€	 6.000 €	 6.000

Materieel €	 0 €	 0

Totaal  €	 6.000  €	 6.000

Samenwerking met partners
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'Ik vind het 
geweldig dat hij 
leert lezen!'
Moeder over Jayden, leerling Herderschêeschool

Vlnr: Leerkracht Lia van der Vaart, moeder Krissie Aerts, Jayden.
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De Herderschêeschool in Zuilen is voor zeer moeilijk lerende 
kinderen: zij hebben een speciale aanpak nodig om te kunnen 
leren. De klas van Lia van der Vaart is een onderwijs-zorggroep 
en telt zes leerlingen van verschillende leeftijden, verschillend 
niveau en met verschillende beperkingen en mogelijkheden. 
Een van deze zes is Jayden.

,,Ik heb de 8 geleerd!’’ Jayden (7) schrijft het cijfer in de lucht. 
,,Mag ik pen en papier? De 8. De J. En de F. Van Felicia. Van fiets!’’ 
Wat leer je nog meer Jayden?  Rots en Water. ,,Ik ga het 
voordoen!’’ Jayden zet zijn voeten een beetje uit elkaar en concen-
treert zich zichtbaar, rechtop staat hij. Leerkracht Lia van der Vaart 
duwt tegen zijn linkerschouder. ,,Hier voel ik sterk... als een rots.’’
Enthousiast doet Jayden mee met het interview. Samen met de 
leerkracht vertelt hij over vandaag op school. Ze hebben bloemen 
gekocht in de bloemenwinkel. ,,Viooooooolen,’’ lacht Jayden.

,,Jayden is innemend, vrolijk en enthousiast. Hij houdt veel van 
praten en sinds hij het woord ‘waarom’ kent, is hij niet meer 
opgehouden met vragen ‘waarom’ en ‘hoe’,’’ vertelt zijn moeder 
Krissie Aerts.
,,Ik vind het fijn voor Jayden dat hij hier zichzelf mag zijn. Hij is 
nogal aanwezig in zijn gedrag. Hier wordt naar hém gekeken, naar 
wat hij nodig heeft. Jayden kan eigenlijk niet functioneren in een 
groep en hij kan niet omgaan met veranderingen of ‘iets moeten’. 
Voor een school is dat dus bepaald een uitdaging.’’

Wat gebeurt er als toch ‘iets moet’?
Moeder Krissie: ,,Hij is vrij rigide. Als je Jayden in een keurslijf 
stopt, kan hij boos worden en gaan gillen. Hij maakt dan vooral 
heel veel geluid. Dan kan hij soms niet in de klas zijn, moet 
hij even uitrazen. Wij leren er thuis met vallen en opstaan mee 
omgaan, we bereiden hem zoveel mogelijk op alles voor, maar dat 
lukt natuurlijk niet altijd.’’

Jayden: ,,Ik krijg een beloning als ik vier stickers heb. Dan mag 
ik kletsen en filmpjes kijken bij een andere juf of meester.’’ 
Leerkracht Lia: ,,Hij kan dan even iemand helemaal voor zichzelf 
hebben en kletsen. Dat doet hij graag.’’

Hoe vaak verdient hij die beloning? 
Leerkracht Lia: ,,Elke dag! Hij moet er elke dag zijn best voor 
doen. Als leerkracht doe ik mijn best om hem elke dag succesvol 
te laten zijn. Hoe, dat hangt af van hoe zijn dag is. Heeft hij slecht 
geslapen, heeft hij een slechte start? Oké , dan doen we het iets 
makkelijker vandaag. Dat is vooral hoe het werkt: in deze klas is 
gedrag leidend, naast het lesprogramma. Als het niet lukt, dan 
passen we de eisen aan, zodat hij toch de vier stickers kan halen. 
Een afspraak is niet onwrikbaar.’’

,,En natuurlijk heeft ieder kind zijn eigen leerdoelen, een eigen 
perspectief, waar we per kind een programma op hebben 
gemaakt. Leren leren is in deze groep een speerpunt, met veel 
afwisseling en balans tussen cognitief en fysiek bezig zijn.’’

Wat vraagt dit van een leerkracht?
,,Dit eist van een leerkracht dat je jezelf heel erg buigzaam kunt 
maken. Je moet er voor de kinderen honderd procent zijn, je 
aandacht kan geen seconde verslappen. Dat is best pittig. Maar 
als je goed focust op de kinderen, kun je veel (negatieve) dingen 
voor zijn. Door bijvoorbeeld iets eerder af te sluiten of een kind 
een persoonlijke opsteker te geven, zodat hij nog even kan 
volhouden. Dat geeft mij energie.’’

Hoe ga je met Jayden om in de groep?
,,Dit schooljaar heb ik Jayden voor het eerst in de groep, we 
moesten echt aan elkaar wennen. Nu we elkaar beter begrijpen, 
hebben we contact. Zijn gillen wordt minder. Ook tijdens een 
bui is hij voor mij oké, maar ik laat hem wel weten dat zijn 
gedrag onwenselijk is. Dat ik hem daarbij zal helpen, geeft hem 
zelfvertrouwen.’’

Moeder Krissie: ,,Ik verwacht dat Jayden hier op school ook leert 
lezen en schrijven. Dat vind ik geweldig.’’

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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Het nieuwe gebouw van obs Oog in Al.
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Onderwijshuisvesting
In 2016 werd een nieuw schoolgebouw opgeleverd 
voor de Montessorischool Oog in Al. De fietsroute 
naar de nieuwe Dafne Schippersbrug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal, werd deels geïntegreerd 
in het schoolgebouw. Apollo 11 in De Meern werd 
uitgebreid met vier nieuwe lokalen.
De voorbereidingen voor nieuwbouw voor obs Jules 
Verne, SO Fier, kindcentrum Rijnvliet, obs Pantarijn, 
een tweede locatie van de Kees Valkensteinschool 
in Haarzicht en voor de International School 
Utrecht, zijn in 2016 begonnen.
Aan de nieuwbouw voor obs Overvecht werd de 
laatste hand gelegd voor de locaties De Gagel,  
De Klopvaart en Spoorzicht. Deze drie locaties 
worden in 2017 in gebruik genomen.
Om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen 
vangen, werd bekeken of dislocaties voor obs Oog 
in Al (3e locatie), Jenaplanschool Wittevrouwen (3e 
locatie) en obs De Koekoek (2e locatie) wenselijk en 
mogelijk zijn.

De weg die in 2015 is ingezet voor het onderhoud 
van de schoolgebouwen, met nu ook een wet-
telijke taak voor het buitenonderhoud voor de 
schoolbesturen, is in 2016 vervolmaakt. Deze 
onderhoudstaak levert een consistent beeld, 
waarop strategisch kan worden gestuurd.

SPO-schoolgebouwen die deel uitmaken van de 
multifunctionele accommodaties (MFA’s) Waterwin, 
Weide Wereld en Het Zand, worden aangepast en 
verbeterd om aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Dit vergt een inspanning van zowel gemeente als 
schoolbesturen. Afspraken over verbeteringen aan 
de MFA’s  zijn in 2016 overeengekomen en zullen in 
2017 en wellicht daarná worden afgerond.

Speerpunt in 2016 bleef duurzaamheid. We  
besteedden veel aandacht aan duurzaamheids-
maatregelen om onze gebouwen te verbeteren 
(isolatie, LED-verlichting) en aan het terugdringen 
van energieverbruik, door alternatieve energie-
bronnen zoals zonnepanelen te plaatsen. Ook 
beschikten we 
over een door de gemeente gefaciliteerde energie-
coach voor onze scholen. We gaven opdracht 
voor het opstellen van energielabels van de 
schoolgebouwen, dit is een wettelijke verplichting. 
De energielabels zijn inmiddels verschenen en 
geven een goed beeld van energiestatus van de 
gebouwen.

Wat zijn onze totale lasten voor exploitatie en 
beheer van de gebouwen?
 

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Huur  €	 111.000 €	 122.633

Onderhoud  €	 1.424.000 €	 1.553.834

Energie	en	water  €	 1.156.000 €	 1.082.349

Schoonmaakkosten  €	 1.377.000 € 	 1.568.554 

Heffingen  €	 107.000 €	 164.571

Overige  €	 261.000 €	 325.255

Totaal huisvestings-
lasten

€	 4.436.000 €	 4.817.196

Rand
voorwaarden

4
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Nieuwbouw

Wat hebben we bereikt?
Het Masterplan Onderwijshuisvesting po/(v)so 
2007-2014 van de gemeente Utrecht, was voor  
SPO Utrecht in 2016 nog niet volledig afgerond.  
Komende twee jaar zal dat eindigen. Naast de 
afronding van het vorige plan werd in 2016 
uitvoering gegeven aan het Meerjarenperspectief 
Onderwijshuisvesting (MPOHV), ook wel Masterplan 
II genoemd. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We realiseerden de nieuwbouw van: 
 • OBO De Gagel aan de Ibisdreef (gereed begin  
    2017) 
 • OBO Spoorzicht aan de Teun de Jagerdreef   
    (gereed begin 2017) 
 • OBO De Klopvaart aan de Eufraatdreef (gereed  
    eind 2017), 
 • Obs Oog in Al, locatie Victor Hugoplantsoen   
    (gereed medio 2016).
 • Vier lokalen bij Apollo 11 (gereed medio 2016)

• We startten de voorbereidingen voor nieuwbouw  
 van
 • Obs Jules Verne (verwacht 2017)
 • SO Fier (verwacht 2017)
 • kindcentrum Rijnvliet (verwacht 2017)
 • Kees Valkensteinschool, locatie Haarzicht   
    (verwacht 2017)
 • Obs Pantarijn (voorbereidingen verwacht 2017)
 • International School Utrecht (verwacht 2017)

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Personeel	(incl.	inhuur	
externen)

€	 150.000 €	 144.000

Materieel €	 25.000 €	 18.000 

Totaal  €	 175.000  €	 162.000

Obs Jules Verne.
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Onderhoud en renovatie

Wat hebben we bereikt?
We creëerden een zo optimaal mogelijke conditie 
van onze schoolgebouwen, voor acceptabele en 
marktconforme prijzen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Op basis van vastgesteld inkoopbeleid werden
 onderhoudspartijen gecontracteerd via 
 aanbestedingen. Hierbij waren prijs- en 
 prestatieafspraken leidend.
• Jaarlijks worden door het bestuur prioriteiten
 gesteld, op basis van de categorisering: wettelijk
 verplicht, noodzakelijk en gewenst.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Inhuur	begeleiding	
onderhoud

 €	 80.000  €	 79.311 

Regulier	onderhoud	obv.	
contracten

 €	 185.000  €	 202.710 

Onderhoud	regulier  €	 500.000  €	 705.560 

Jaarlijkse	dotatie	groot	
onderhoud	obv.	MOP

 €	 700.000  €	 645.564 

Totaal  €	 1.465.000  €	 1.633.145 

Duurzaamheid en energiebesparing

Wat hebben we bereikt?
We hebben maximale duurzame en energie-
besparende maatregelen toegepast in situaties die 
daarvoor qua cyclus (onderhoud, nieuwbouw) in 
aanmerking komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• SPO Utrecht heeft opdracht gegeven voor het
 opstellen van wettelijk verplichte energielabels.
• In de onderhoudscyclus van gebouwen hebben
 we rekening gehouden met investeringen op het
 gebied van duurzaamheid en energiebesparing.
• Enkele scholen hebben deelgenomen aan het
 project met een energiecoach.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016

Onderzoek	energielabels €	 50.000 €	 49.489

Totaal  €	 50.000  €	 49.489

Randvoorwaarden

Obs Het Zand.
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‘Joey moet 
gelukkig zijn’
Moeder van Joey, leerling Jenaplanschool Wittevrouwen

Vlnr: Leerkracht Jolien van Oers, Joey, zijn moeder 
Jolanda de Kruijff.
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Jenaplanschool Wittevrouwen stelt het kind centraal en niet 
de leerstof. Zo staat het letterlijk op de website van de school. 
Dit is een basisschool waar kinderen uit de wijk naartoe gaan, 
dus ook Joey en zijn tweelingzus Romy. Joey heeft een licht 
verstandelijke beperking. Hij zit in groep 5-6 bij Jolien van Oers.

In de groep van Jolien van Oers zitten 27 kinderen. Na twee jaar 
stroomt de helft door naar groep 7. Alleen Joey (11) blijft nog een 
jaartje langer bij Jolien. Joey, in zijn oranje voetbalshirt: ,,Mijn juf 
is heel erg lief. Ze gaat met me koken. Ik maak lekkere dingen! Met 
dadel, walnoten, chocolade en kokos.’’ 

Joey en zijn tweelingzusje Romy gingen als kleuter al naar deze 
school. Joey: ,,Eerst zat ik in groep 1 en 2. Dat weet ik nog. Ik had 
een stickertje op mijn beker, dat ik ‘t niet zou vergeten.’’

Zijn moeder Jolanda de Kruijff: ,,Joey heeft ADD en is licht 
verstandelijk beperkt. Hij gaat heel erg graag naar school. Op 
zaterdagochtend vraagt hij al of het morgen maandag is. Als je dat 
vergelijkt met mij vroeger, ik had een bloedhekel aan school...’’ 
Ze lacht.

Leerkracht Jolien van Oers: ,,De afgelopen jaren dachten we 
geregeld: zou het misschien beter zijn als hij naar het speciaal 
onderwijs gaat? Maar zijn moeder wilde dat niet.’’  Moeder 
Jolanda de Kruijff: ,,Ik wil dat hij hier blijft. Hier is Joey op zijn 
plek. Ik ben heel erg blij dat de school moeite doet om hem hier 
te houden.’’ Leerkracht Jolien: ,,Wij zien ook dat Joey blij is op 
school. Maar we waren bezorgd of hij hier wel voldoende leert.’’

Hoe maak je die afweging?
Leerkracht Jolien: ,,Uitgangspunt is het welbevinden van Joey. 
Misschien kan hij elders wel meer leren, maar hij lijkt het niet erg 
te vinden dat hij minder goed meekomt.’’

,,We hebben nu voor het tweede schooljaar een arrangement voor 
hem, dat helpt. Eerst volgden we de gewone leerlijn in aangepaste 
vorm. Dat voldeed niet meer, we zagen Joey steeds gefrustreerder 
raken. Onze IB’er Monique slaagde er na veel moeite in om een 

zml-begeleider te vinden. Met haar hebben we voor Joey een eigen 
zml-leerlijn opgesteld, met veel praktijk.’’

,,Het is hard werken om hem te bieden wat hij nodig heeft. We 
halen hem elke woensdag uit de klas. Dan kookt hij, oefent met 
klokkijken, met geld omgaan, zichzelf verzorgen.’’
Moeder Jolanda: ,,Joey is echt een handenman.’’

Leerkracht Jolien: ,,Ons uitgangspunt is: samen waar het kan, 
alleen waar het moet. Met spelling doet hij mee met de groep, 
want hij is heel goed in spelling. En ook met ‘Alles in één’, met 
spreekbeurten en kringen.’’
,,Met de proefjeskring ook,’’ vult Joey aan. Hij wil meteen opstaan 
en laten zien wat hij kan.

Lukt het je als leerkracht wel om tijd te maken voor Joey én voor 
de groep?
,,Ja, maar dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Joey moest 
leren zelfstandig te werken. Begin groep 5 stond hij elke twee minuten 
bij me. We hebben ingezet op zelfstandigheid, daar is hij echt in 
gegroeid. Hij kan inmiddels meer taken achter elkaar uitvoeren.’’
Moeder Jolanda: ,,Ik merk thuis ook dat hij zelfstandiger is.’’

Leerkracht Jolien: ,,De kinderen accepteren hem zoals hij is. Ze 
behandelen hem anders, maar ze vinden hem lief. Het zijn hier 
ook echt schatten allemaal.’’

Toch vraagt het best veel van de leerkracht...
Jolien: ,,De IB’er helpt mij enorm. En jij doet ook heel veel,’’ zegt 
ze tegen moeder Jolanda. ,,Ze heeft jarenlang met Joey gewerkt 
op school.’’ Moeder Jolanda: ,,Ik was er al met Joey om 8 uur, we 
oefenden met Snappet, taal, werkjes...’’

Hoe gaat het verder?
Jolien: ,,Misschien kan hij nog een jaar bovenbouw bij ons doen. 
Misschien kan hij uitstromen naar het vso?’’ Jolien tegen Jolanda: 
,,Je accepteert dat Joey geen advocaat zal worden. Je vindt het 
belangrijk dat hij zich fijn voelt.’’
Moeder Jolanda knikt: ,,Joey moet gelukkig zijn.’’

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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Leerlingen die kiezen voor onze scholen, komen uit 
alle wijken van de gemeente Utrecht. In elke wijk 
staan één of meer SPO-scholen. Op de basisscholen 
van SPO Utrecht zijn in principe alle kinderen 
welkom die toelaatbaar zijn voor basisonderwijs. 
SPO-scholen bieden daardoor aan alle kinderen 
de mogelijkheid voor ontmoeting, samen spelen 
en samen leren. Op enkele scholen wordt een 
toelatingsbeleid gehanteerd, omdat het school-
gebouw onvoldoende is toegerust om aan de vraag 
te voldoen en er geen mogelijkheden zijn om uit te 
breiden. In dit hoofdstuk schetsen we een aantal 
ontwikkelingen met betrekking tot de leerlingen-
populatie in 2016.

Ontwikkeling van leerlingenaantallen 
Op 1 oktober 2016 had SPO Utrecht 10.395 leerlingen. 
Van hen zaten 146 leerlingen op de Luc Stevensschool 
voor speciaal basisonderwijs, 59 leerlingen op de 
Herderschêeschool voor speciaal onderwijs, 128 leer-
lingen op SO Fier en 136 leerlingen op het Kromme 
Rijn College voor voortgezet speciaal onderwijs. 

Vooruitblik 
Omdat de gemeente Utrecht de komende jaren 
nog zal groeien, met name door de bouw van 
nieuwe woningen in bestaande wijken en door de 
ont wikkeling van nieuwe wijken, is de verwachting 
dat het aantal leerlingen de komende jaren verder 
toe zal nemen.

Leerlingen
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'Niels kan nu zijn 
emoties uiten'
Vader van Niels, leerling OZA-groep SO Fier

Vlnr: Jeugdzorgmedewerker Sanne van der Linden, leerkracht 
Irma Willemsen, Niels, zijn vader Jitze Kuipers
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SO Fier heeft als enige school in de stad Utrecht drie groepen 
met een onderwijs-zorg-arrangement (OZA). Samen met Youké, 
die het gezin ook thuis helpt. Een OZA-groep telt acht 4- tot 
7-jarigen die door hun gedrag zijn vastgelopen. Zij worden 
één jaar intensief begeleid door een leerkracht én een hbo-
jeugdzorgmedewerker. Niels (7) is een van hen. Irma Willemsen 
is de leerkracht en Sanne van der Linden is van Youké.

Leerkracht Irma Willemsen: ,,Vandaag zag ik toevallig echt hoe 
Niels veranderd is. Als er een beestje was, maakt Niels het dood. 
Vandaag was er een oorwurm. Zijn klasgenoot Doni trapte ‘m 
dood. Wat deed Niels? Hij pakte een zilveren schaaltje en deed 
die oorwurm er in. Hij snikte ‘ik hou ‘m bij mij’. Ik zei tegen hem: 
‘Het is gewoon een oorwurm, Niels, en hij doet ‘t ook niet meer. 
Breng ‘m maar naar buiten’. Daar zat Niels, snikkend bij de 
zandbak. Ik zag: dit is de echte Niels. Een heel kwetsbaar, klein 
vogeltje dat rondfladdert en om zich heen slaat om gezien te 
worden. Nu laat hij zien dat hij ook kwetsbaar is.’’

Vader Jitze Kuipers: ,,Niels heeft hier zijn plek gevonden. Het 
schelden, slaan en knijpen is veel minder. En hij kan nu zijn emoties 
uiten.’’

Waarom kwam Niels naar de OZA-groep?
Vader Jitze: ,,In het begin op de basisschool had zijn juf had 
duidelijke regels. Niels kneep en schopte wel, dat doen alle 
kinderen. Toen werd ze zwanger en vertrok. Daarna ging het mis.’’
Leerkracht Irma: ,,Niels kwam in september bij ons in groep 
3, maar toen bleek dat hij nog niet kon knippen, kleuren of op 
een stoel zitten. Op zijn vorige school had hij veel op de gang 
gezworven. Niels was gefrustreerd, boos en bleef schelden. Alles 
wat leuk was, werd door hem stukgemaakt. De groep was in het 
begin heel erg bang voor Niels.’’

Hoe ga je daarmee om?
Irma: ,,Alle kinderen denken: als ik stuiter mag ik naar huis. 
Maar je kunt hier heel gek doen, naar huis ga je niet. In het begin 
geeft dat paniek... tot ze ‘t accepteren. Dan geeft het ze rust.’’ 
Sanne: ,,Hier geldt: je bent boos, we gaan het oplossen, en dan 

gaan we verder. Eerst hebben Niels in groep 2 gezet. Hij kreeg 
succeservaringen.’’
Irma: ,,Wij zien gedrag als een vraag. We dachten dat zijn vraag 
was: ‘ik kan het niet, wil je me helpen?’ Hij vocht om begrepen te 
worden. Niels kan zijn gedachten niet goed verwoorden. Wij gaven 
hem de woorden voor wat we dachten dat hij voelde.’’

Hoe leer je wat Niels voelt?
,,We keken goed naar hem. Het helpt dat je met zijn tweeën bent. Je 
helpt elkaar en je kunt bij elkaar checken: heb ik dit goed gezien?’’

Wat is hier anders dan de basisschool?
Vader Jitze: ,,We hebben heel veel contact met de leerkracht. Niels 
heeft hier geleerd om dingen te vragen. Hij zegt nu ‘ik hou van je 
pap’. En hij is dol op zijn juf Irma. Omdat ze echt van de kinderen 
houdt en met bezieling werkt.’’

Hoe leren kinderen in de OZA-groep?
Irma: ,,We geven veel complimenten en geven een ‘diamant’ bij elk 
compliment. Zo leren kinderen de dagelijkse routine en krijgen ze 
bevestiging in alles wat ze goed doen. Dit hoort bij onze methodiek 
‘competentie vergrotend werken’. Ieder kind krijgt 15 tot 25 compli-
menten per dag. Bijvoorbeeld: ‘Wat zit je goed op je stoel, goed zo!’
Aan het eind van de dag tellen we de diamanten en zeggen ‘die 
heb jij zelf verdiend’! Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen 
handelen. In de tweede fase werken we met leerkaarten.’’

Wat leert Niels nu met zijn leerkaart?
Sanne: ,,Hij stopt als juf ‘stop’ zegt. En leert zijn emoties kennen. 
Als ik vraag ‘hoe voel je je nu?’ wijst hij een foto aan: boos, blij, 
verdrietig. En hij probeert te vertellen waarom hij zich zo voelt, 
maar dat is nog moeilijk. Emoties spelen hier een belangrijke rol. 
Laatst lag een dode vogel op het schoolplein. De kinderen waren 
er heel vol van.’’
Vader Jitze: ,,Kreeg Niels een brief mee naar huis met een foto van 
een dode vogel. Zo weet ik wat hier speelt, dat vind ik fantastisch. 
Als Niels was thuisgekomen en had gezegd ‘er was een vogel 
dood’, had ik gedacht ‘oké, vogel dood, nou en’. Nu weet ik hoe 
belangrijk zoiets voor hem is.’’

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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Balans per 31-12-2016 31-12-16 31-12-15

x	€	1.000 x	€	1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris	en	apparatuur 4.795 4.880

Leermiddelen 1.330 1.395

Overige	materiële	vaste	activa 623 342

6.748 6.617

Financiële vaste activa

Effecten 3.323 3.800

10.071 10.417

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 4.458 1.660

Ministerie	van	OCW 2.834 3.012

Overige	vorderingen 289 810

Effecten 453 1.921

Overlopende	activa 651 415

8.685 7.819

Liquide middelen 4.521 3.756

13.206 11.574

23.277 21.991

Financieel beleid
6
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Balans per 31-12-2015 31-12-16 31-12-15

x	€	1.000 x	€	1.000

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen	vermogen 13.116 13.116

Voorzieningen

Overige	voorzieningen 1.904 1.917

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.071 633

Ministerie	van	OCW 0 0

Belastingen,	sociale	premies	en	verzekeringen 2.125 2.053

Schulden	terzake	van	pensioenen 495 492

Overige	kortlopende	schulden 	682 1.017

Overlopende	passiva 4.488 2.763

8.861 6.958

23.880 21.991

Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 is voorzien van een goed-
keurende accountantsverklaring en geeft een 
getrouw beeld van de stand van zaken in 2016.  
Het resultaat is € 604.000 negatief.
Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door 
hogere personeelslasten (€ 822.000), hogere 
huisvestingslasten (€ 175.000) en lagere financiële 
baten (€ 111.000). Daarnaast zijn lagere bedragen 
voor overige instellingslasten (€ 155.000) en 
afschrijvingslasten (€ 251.000) gerealiseerd. De 
reservepositie van SPO Utrecht is toereikend om dit 
negatieve resultaat te kunnen opvangen. 

• SPO Utrecht voert een aantal maatregelen uit
 om ‘in control’ te zijn. Per kwartaal stellen de
 scholen een financiële rapportage op. Deze
 wordt, indien nodig, door de controller met de
 directeur besproken. Hierna volgt bijstelling van
 het uitgavepatroon van de school. Periodiek
 worden financiële rapportages op bestuursniveau
 verstrekt en met het College van Bestuur 
 besproken.
• In 2015 hebben de besturen van SPO Utrecht
 en PCOU besloten de vso-leerlingen van de
 Herderschêeschool per 1 augustus 2015 bij
 Stip-vso van de PCOU in te laten schrijven. 
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Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

x	€	1.000 x	€	1.000 x	€	1.000

BATEN

Rijksbijdrage	OCW 58.040 55.465 56.758

Overige	overheidsbijdragen	en	-	subsidies 3.346 2.183 4.050

Overige	baten 1.559 673 1.777

Totaal	baten 62.944 58.320 62.585

LASTEN

Personeelslasten 52.593 48.355 50.799

Afschrijvingen 1.599 1.753 1.630

Huisvestingslasten 4.817 4.543 4.654

Overige	lasten 4.646 3.790 5.139

Totaal	lasten 63.655 58.440 62.222

Saldo	baten	en	lasten -710 -120 363

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN    

Financiële	baten	 167 233 232

Financiële	lasten 61 15 93

Saldo	financiële	baten	en	lasten 107 218 139

Resultaat	uit	gewone	bedrijfsvoering -604 99 502

Netto	resultaat -604 99 502

Financieel beleid
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 Hiervoor is een overeenkomst van overdracht
 opgesteld. Per genoemde datum heeft de
 Herderschêeschool geen vso-leerlingen meer.
 Aangezien de personele bekostiging voor 
 2015-2016 is gebaseerd op het aantal leerlingen
 per 1 oktober 2014 en SPO Utrecht dus dit
 schooljaar nog de rijksbijdrage ontvangt, wordt  
 deze rijksbijdrage aan de PCOU overgedragen.   
 Ook  de schoolreserve is overgedragen. De   
 overdracht  van de rijksbaten zijn verwerkt als   
 ‘overige onderwijslasten’ en de overdracht van de 
 schoolreserve in 2015 als ‘bijzondere last’.  
• Per 1 januari 2016 is besloten de afschrijvings-
 termijn van de (vanaf deze datum) aangeschafte
 ict-activa te wijzigen in vijf jaar. De afschrijvings-
 termijn die we tot en met 2015 hanteerden, was
 drie jaar. In de begroting is gerekend met drie
 jaar. Hierdoor zijn de gerealiseerde afschrijvingen  
 van dit activum lager dan begroot.
• Begin januari hebben de scholen op basis van
 de MVA-administratie (materiële vaste activa) een
 controle uitgevoerd. Niet meer aanwezige activa
 zijn uit de administratie verwijderd. Dit heeft een
 extra last ad € 245.000 tot gevolg. Deze lasten   
 zijn als bijzondere lasten verantwoord. 

Resultaat analyse
De SPO-begroting is opgebouwd uit 36 deel-
begrotingen. De opstelling van deze begroting 
vindt plaats in het tweede en derde kwartaal van 
het voorafgaande jaar. De vergelijkingen van de 
werkelijke cijfers ten opzichte van de begroting 
laten grote verschillen zien. Die zijn veelal ontstaan 
door gebeurtenissen die zowel effect hebben op de 
baten als op de lasten, maar die in veel gevallen 
resultaat-neutraal zijn. 
Op het moment van opstellen van de begrotingen 
is nog sprake van een aantal onbekende factoren, 
zoals ontwikkelingen van leerlingenaantallen, 
personele formaties en cao-maatregelen. De in 
de zomer van 2015 afgesloten cao PO, waarin 
onder meer een trapsgewijze salarisverhoging 
van circa 5 procent is opgenomen, is bijvoorbeeld 
niet in de begroting van 2016 verwerkt. Hierdoor 
wijken de personele baten en lasten fors af. De 
kalenderjaar-begroting van SPO Utrecht bestaat 
voor ruim 80 procent uit personele lasten. Deze 
kalenderjaar-begroting is mede gebaseerd op het 
personeels-formatieplan 2015-2016 en is voor 5/12 
deel gebaseerd op het formatieplan 2016-2017, 
dat in het voorjaar 2016 is opgesteld. Dit leidt 
onvermijdbaar tot verschillen tussen de begroting 
en de realisatie. 
• De overschrijding op de personele lasten worden 
 grotendeels veroorzaakt door de hogere lasten  
 voor extern personeel. 
• De overschrijding op de huisvestingslasten is
 vrijwel geheel toe te schrijven aan de hogere
 schoonmaakkosten.
• Het verschil van de post ‘overige instellings-
 lasten’ is door de veelheid aan lastensoorten
 niet in een korte analyse weer te geven. Hierbij
 horen onder andere lagere lasten voor telefonie
 en aanschaf kleine hardware.
•  De financiële baten zijn fors lager dan begroot.
 Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de
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 afgeloste beleggingen, op advies van onze
 beleggingsadviseur, vanwege zeer lage rende-
 mentsverwachtingen tijdelijk op een zeer lage
 rente gevende spaarrekening zijn gestort. 
 Anderzijds wordt dit veroorzaakt door het koers-
 verlies van de beleggingen per 31 december
 2016.  

Baten
Personele baten € 228.000
Deze baten zijn hoger dan begroot door realisatie 
van hogere groeibaten en hogere personele baten 
als gevolg van de nieuwe cao PO. Verder zijn er 
hogere baten uit subsidies (Lerarenbeurs, Vierslag-
leren, het project Bèta-techniek) en van het SWV 
(voor basisondersteuning en arrangementen). Het 
verschil ten opzichte van 2015 wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de compensatie van de cao-
verhoging. 

Vergoeding materiële kosten € 295.000
In 2016 was deze vergoeding hoger dan begroot (en 
ook hoger dan de vergoeding in 2015). De oorzaak 
hiervan ligt in de verhoging van de vergoeding voor 
het buitenonderhoud en te laag begrote aanpassing 
van de vergoedingsnormen. 
 
Gemeentelijke subsidies € 1.163.000
In verband met de onzekerheid over de voortzetting 
van de gemeentelijke subsidies voor onder meer 
het schooljaar 2016-2017, zijn alleen de op dat 
moment zekere subsidiebaten in de begroting van 
2016 opgenomen. In 2016 zijn uiteindelijk meer 
subsidietrajecten beschikbaar gesteld. Deze extra 
baten hebben uiteraard tot extra lasten geleid. Het 
verschil met 2015 wordt onder meer veroorzaakt 
door eenmalig extra beschikbaar gestelde gelden 
voor versterken van taal, talentontwikkeling en 
cultuureducatie. 
 

Opbrengst medegebruik € 84.000
Bij medegebruik van lokalen door derden, worden 
huisvestingskosten in rekening gebracht. In 2016 
zijn, door een inhaalslag, eenmalig extra baten 
gerealiseerd.

Detachering personeel € 255.000
Dit betreft de opbrengst van extern gedetacheerd 
personeel. In 2016 is een aantal detacherings-
contracten (met het samenwerkingsverband, Fritz 
Redlschool en Universiteit Utrecht) afgesloten. Deze 
waren niet begroot.

Overige baten € 547.000
De meeropbrengsten worden veroorzaakt door 
hogere baten uit projecten (€ 243.000) zoals 
zomerschool, muziekonderwijs, opleiding school-
leiders. Door bijdragen van derden (€ 190.000), 
zoals Vrienden van Jenaplanschool Wittevrouwen 
en sponsoring van schoolpleinen. En door diverse 
niet begrote baten ad € 110.000 (afrekening B&B 
school, schade - en andere uitkeringen).

Lasten
Lonen en salarissen € 2.312.000
De salarislasten waren in 2016 € 2.312.000 hoger 
dan begroot. Het werkelijke verschil is € 3.066.000, 
door de begrote loonkosten van het personeel van 
Stip-vso ad € 731.000. De hogere salarislasten 
worden voornamelijk veroorzaakt door de niet 
begrote verhoging van de salarissen als gevolg van 
een nieuwe cao, en de inzet van hogere gemeen-
telijke baten. Het lagere verschil met 2015 wordt 
veroorzaakt doordat in dat jaar al een deel van de 
cao-loonsverhoging is uitbetaald.

Overige personele lasten € 1.925.000
Bij dit onderdeel is sprake van hogere lasten voor 
extern personeel (€ 950.000) en hogere overige 
personele lasten ad € 869.000.

Financieel beleid
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De extra lasten voor extern personeel worden 
grotendeels veroorzaakt door inhuur. Dit is gedaan 
ten behoeve van interim directies van scholen: 
€ 307.000, huisvestingsprojecten: € 120.000, 
schoolbegeleidings diensten: € 45.000, ziektever-
vanging: € 248.000 en arrangementen: € 190.000. 
De hogere cijfers voor ‘overige personele lasten’ 
worden veroorzaakt de overdracht van de rijksbaten 
2016 van Stip-vso naar PCOU ad € 744.000. Deze post 
was op lonen en salarissen begroot. En door hogere 
uitgaven voor de werving van personeel: € 36.000, 
dotaties personele voorzieningen zoals jubilea, 
langdurig zieken en duurzame inzetbaarheid: 
€ 154.000, kosten voor cursus en scholing: € 35.000 
en de bedrijfsgezondheidsdienst: € 38.000.

Afschrijvingen
Per school worden meerjaren-investeringsplannen 
opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks ge-
actualiseerd, waarbij verschuivingen tussen activa 
mogelijk zijn. In 2016 is de afschrijvingstermijn 
voor ict verlengd naar vijf jaar. Verder is minder dan 
begroot geïnvesteerd in leermethoden. 

Huisvestingslasten
Onderhoud en dotatie onderhoudsvoorziening €  
€ 104.000
Dit betreft het kleine onderhoud en de dotatie aan 
de voorziening grootonderhoud.  
           
Energie en water -€ 108.000
In 2016 waren de energiekosten € 108.000 lager dan 
begroot. Dit wordt wellicht deels veroorzaakt door de 
zachte winter en het gebruik van zonne panelen. 

Schoonmaakkosten € 169.000
Door ingebruikname van nieuwbouw en tijdelijke 
huisvesting zijn ook in 2016 incidenteel extra 
schoonmaakkosten gemaakt. Verder verklaart de 
toename van het aantal leerlingen de hogere kosten.

Overige huisvestingslasten € 97.000
Deze post bevat lasten voor afvalverwijdering, riool-
heffing, zuiveringsheffing en medegebruikskosten 
in schoolgebouwen met meerdere gebruikers. De 
overschrijding wordt veroorzaakt door naheffingen 
uit voorgaande jaren, verhuiskosten en diverse 
andere posten.

Overige instellingslasten
Administratie en beheerlasten € 24.000
Bij dit onderdeel zien we hogere kosten voor de 
accountant: € 12.000, voor kantoorbenodigdheden: 
€ 16.000, PR: € 6.000 en beheer en bestuur: € 15.000.

Kleine inventaris, apparatuur en leermiddelen €  
€ 58.000
Bij deze post is er sprake van lagere kosten voor 
(het verbruik van) leermiddelen: € 108.000 en van 
hogere lasten voor ict, beheer en softwarelicenties: 
€ 124.000 en reproductie € 39.000. 

Overige instellingslasten € 774.000
De post ‘overige instellingslasten’ bevat een ver-
zameling van beheersmatige posten en lasten ten 
behoeve van leerlingactiviteiten. De hogere lasten 
worden veroorzaakt door de volgende posten: 
culturele vorming: € 95.000 (gefinancierd uit niet-
begrote subsidies), sportdagen en schoolreisjes: 
€ 38.000, afdrachten voor ambulante begeleiding 
aan de Fritz Redlschool: € 80.000, projecten: 
€ 300.000 (zie ook de projectbaten bij ‘overige 
baten’), bijzondere lasten: € 245.000. Deze laatste 
post wordt veroorzaakt door de inventarisatie van 
de nog aanwezige activa. 

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten -€ 111.000
Op deze posten worden de rentebaten en bank-
kosten geboekt, maar ook de koersverschillen van 
de obligatieleningen. Op de lasten worden aan-
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gekochte rente, provisiekosten en koersverliezen 
geboekt. 
De rentebaten uit de rekening courant en de 
spaarrekening zijn lager dan begroot. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt door de daling van de 
rentevergoedingspercentages en het koersverlies 
van de beleggingen. In 2016 is een deel van de 
portefeuille afgelost. 

Treasury beleid
SPO Utrecht beschikt over een treasurystatuut, 
dat voldoet aan de regeling Beleggen en Belenen 
uit 2010. Beleggingen vinden alleen plaats in 
financiële instellingen met minimaal een A-rating. 
Tevens zijn deze instellingen lid van de Europese 
Unie of een partij inzake de overeenkomst E.E.R. In 
2016 zijn, op advies van onze beleggingsadviseur, 
de gelden van de afgeloste beleggingen ad  
€ 1.900.000 niet herbelegd. Dit vanwege de 
on gunstige rendementsverwachtingen op de finan-
ciële markt. De afgeloste beleggingen zijn samen 
met de liquiditeitsoverschotten op spaarrekeningen 
bij onze huisbankier gestort. Hierdoor zijn de rente 
opbrengsten van de beleggingen lager dan begroot.

Prestatie-box gelden
SPO Utrecht heeft in 2016 circa € 1.042.000 aan 
prestatie-box baten ontvangen.
Deze zijn onder meer ingezet voor: 
• de aanschaf van taal- en rekenmethodes
• het verbeteren van taal- en rekenprestaties van
 leerlingen 
• het ondersteunen van personeel bij het geven
 van meer maatwerk in het onderwijs, door
 - coaching van leerkrachten 
 - collegiale consultatie
 - scholing voor de functie opleider in school
•  het vormgeven van een deel van het curriculum
 van de school rond culturele vorming.

Voorzieningen
Personele voorzieningen € 978.690
Bovenschools worden voorzieningen gevormd voor 
personele zaken zoals spaarverlof, jubilea, lang-
durig zieken etc. De hieruit voortvloeiende risico’s 
zijn in de personele voorzieningen opgenomen. 
De lasten die duurzame inzet vereisen, worden als 
periodelasten in de exploitatie verwerkt. Bij SPO 
Utrecht worden deze lasten bovenschools gedragen 
en via een algemene inhouding op de lumpsum 
personele lasten, gefinancierd. Het verwachte 
gebruik van deze duurzame inzet wordt frequent 
gemonitord. 
In 2015 en 2016 heeft het Participatiefonds met 
terugwerkende kracht ww-uitkeringen bij de 
schoolbesturen in rekening gebracht. Het betreft 
ww-uitkeringen vanaf 2012, waarbij volgens het 
fonds de ‘instroomtoets’ niet correct is toegepast. 
SPO Utrecht heeft alle uitkeringen tot en met 2016 
in kaart gebracht en vervolgens een inschatting 
gemaakt van de kosten die voor rekening van SPO 
Utrecht zullen komen. Hiervoor is in 2016 een 
voorziening gevormd.
Vanaf 1 oktober 2016 kunnen personeelsleden 
vanaf 57 jaar uren voor duurzame inzetbaarheid 
sparen. Dit moet worden afgesproken en vastgelegd 
in overleg met de leidinggevende. Voor deze 
verlofuren is een voorziening nodig. In 2016 hebben 
twee personeelsleden hiervan gebruik gemaakt. 
Een voorziening wordt hiervoor gevormd. 

Voorziening onderhoud € 924.023
Het saldo van deze voorziening wordt gebruikt 
om in de jaren 2017-2021 het grote onderhoud 
te kunnen financieren. Hiervoor is een Meerjaren 
Onderhouds Plan (MOP) opgesteld. Het MOP wordt 
periodiek geactualiseerd. In 2017 wordt de staat 
van onderhoud van de gebouwen opnieuw in kaart 
gebracht. Waar nodig wordt het MOP aangepast.

Financieel beleid
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'We waren heel 
trots op Ouiam!'
Moeder van Ouaim, leerling van de Luc Stevensschool

Vlnr: Leerkracht Nina Berkenbosch, Ouiam, moeder Kamar Larouz.
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De Luc Stevensschool in Kanaleneiland biedt speciaal basis-
onderwijs (sbo). Een school voor kinderen die best kunnen 
leren op het niveau van de basisschool, maar hiervoor wel 
aangepaste omstandigheden nodig hebben. Onderwijs op maat 
dus. Nina Berkenbosch is leerkracht van groep 8. Een van haar 
veertien leerlingen is Ouiam.

Ouiam (12) kwam vorig jaar na de meivakantie bij Nina Berken-
bosch in groep 7. Het komt geregeld voor dat kinderen zo laat 
instromen in het sbo. Ouiam volgde regulier basisonderwijs en 
dat is best lang goed gegaan.

Haar moeder Kamar Larouz vertelt: ,,Ze heeft Gilles de la Tourette 
en kan niet tegen druk. Vanaf groep 6 moest ze op de basisschool 
op haar tenen lopen, ze kreeg toen meer tics.’’ Ouiam: ,,Ik had 
veel last van geluiden maken. Ik maak dan kuch-geluiden of eeeh 
of uuu. En ik heb dan heel veel hoofdpijn.’’

Kamar Larouz: ,,Haar IQ bleek in groep 4 wat lager dan gemiddeld, 
maar verbaal is ze sterk, dus dat kon ze goed camoufleren. Eind 
groep 6 groeide haar achterstand, in groep 7 was de op lossing 
haar schooldag inkorten. Voor Ouiam voelde dat als falen. Andere 
kinderen hadden last van haar...’’

Ouiam: ,,Ik had twee juffen die gemeen waren, ik moest steeds uit 
de klas, voelde me slecht. Toen ik hier kwam, dacht ik meteen dat 
dit een leuke school was, met lieve kinderen.’’

Wat is hier anders dan?
Leerkracht Nina: ,,Hier wisselen we veel af. Kinderen kunnen ook 
voor zichzelf werken en we doen tussendoor creatieve dingen, 
actieve dingen. Nu is bijvoorbeeld het thema Lentekriebels. Dan 
zijn we ook praktisch bezig met recycling en gaan we het plein 
opruimen.’’

Moeder Kamar: ,,De druk is lager. Ze kijken naar wat Ouiam wel 
kan, ze zeggen ‘hoe kunnen we de situatie verbeteren’ als haar 
iets niet lukt. Op de oude school kregen we steeds te horen: dat 
kan Ouiam niet. Dat vond ik moeilijk en frustrerend. Hier hebben 

ze empathie voor kinderen. Als het niet lukt, is het hier niet het 
probleem van het kind, maar het probleem van de school.’’

Leerkracht Nina: ,,Het begin was best lastig. Ouiam zou zelf in de 
groep vertellen over Gilles, wat het is. En dat ze er niks aan kan 
doen. Maar een paar kinderen wilden zelf aandacht. Ik heb vaak 
gevraagd aan Ouiam: Wat wil jij graag? Hoe kan ik jou helpen?’’

Had je je als leerkracht verdiept in omgaan met Gilles de la 
Tourette?
Nina: ,,Ik denk dat ik het bij Ouiam op mijn gevoel heb gedaan. 
Gilles is bijzaak. Sommige kinderen kijken nu tegen Ouiam op. Ze 
is met spelling en lezen de beste in de groep, ze is slim en verbaal 
sterk.’’
Ze vervolgt tegen Ouiam: ,,Je helpt graag. Je bent lief als je andere 
kinderen helpt. Ze willen graag door jou worden geholpen.’’

Moeder Kamar: ,,Ik weet nog hoe eenzaam je je voelde op de 
andere school.’’ Ouaim: ,,Als we gingen buiten spelen was ik zo 
alleen, er waren allemaal groepjes waar ik niet bij hoorde.’’ Nina 
Berkenbosch: ,,Hier hoor je ook bij een groepje.’’

Er zijn meer groepen 7 en 8 op de Luc Stevensschool. Waarom 
kwam Ouiam bij jou?
Leerkracht Nina: ,,Ouiam paste het best bij mij. Ik wilde ik haar 
graag bij me houden. Ze is leuk, lief, maar ook kwetsbaar. Dus als 
ze zich veilig voelt bij mij, is dat belangrijk.’’
Kamar: ,,Ik vind het bijzonder dat jullie zo naar kinderen kijken.’’

Nina: ,,Weet je nog, Ouiam, laatst vroeg je me, wanneer gaan we 
weer zingen?’’ Ouaim: ,,Ja, tijdens het zomerfeest, dat vieren we 
met leuke spelletjes en dan nemen we allemaal eten mee. Vorige 
keer gingen juf en ik samen zingen, voor de hele school.’’
Nina: ,,We waren zó trots op jou! Het was een heel mooi moment.’’

En na de Luc Stevensschool?
Ouiam: ,,Dan ga ik naar het Futura College in Woerden. Ik vind het 
goed van mezelf dat ik dit heb gehaald.’’

Passend of speciaal
Persoonlijke ervaringen met speciaal 
onderwijs en passend onderwijs.
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Continuïteits-paragraaf

De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur 
in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen 
te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand 
op 31 december weer; er is dus sprake van een 
momentopname. De onder- en bovengrens zijn 
respectievelijk 0,5 en 1,5.

Bij de solvabiliteit gaat het er om in hoeverre 
een bestuur op lange termijn, ook in tijden van 
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Absolute normen voor de solvabiliteit zijn moeilijk 
te geven. Beoordeling van het eigen vermogen kan 
niet los worden gezien van de beoordeling van de 
hoogte van de voorzieningen. Immers, wanneer die 
niet toereikend zijn om de toekomstige verplich-
tingen te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen 
vermogen moeten plaatsvinden. De ondergrens 
voor de solvabiliteit is circa 20%.

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding 
weer van het geïnvesteerde vermogen tot de 
gerealiseerde omzet. Een hoge waarde duidt op 

een overkapitalisatie, een lage waarde duidt op 
een tekort aan kapitaal. Deze kapitalisatiefactor 
is onder te verdelen in een drietal kengetallen, te 
weten de transactie-liquiditeit ten behoeve van de 
kortlopende schulden, de financieringsfunctie ten 
behoeve van vervanging materiële vaste activa en 
de bufferliquiditeit. Deze bufferliquiditeit vormt het 
weerstandsvermogen. Voor grote besturen zoals 
SPO Utrecht, wordt een bufferfunctie van 8% als 
bovengrens gesteld. 

Als indicator is de rentabiliteit een waardevol 
trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen 
vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve 
verschillen duiden wellicht op een te ruim financieel 
management met mogelijke consequenties in de 
komende jaren. De onder- en bovengrens voor dit 
kengetal is respectievelijk 0% en 5%.

Risico’s en onzekerheden
Risico’s ten aanzien van leerlingen
Een daling of stijging van het aantal leerlingen 

Kengetallen Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2016 2015 2017 2018 2019

Liquiditeit	
(vlottende	activa/kortlopende	schulden) 1,49 1,66 1,38 1,37 1,44

Solvabiliteit 

eigen	vermogen	(exclusief	voorzieningen)/totaal	passiva	*	100% 54% 60% 53% 52% 53%

Kapitalisatie factor 
totaal	passiva/totale	baten	*	100%	 37% 35% 37% 36% 36%

Rentabiliteit 	
exploitatie	resultaat	/totale	baten	*	100% -1,00% 0,80% -1,20% -0,37% 0,95%
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heeft een vertraagd effect, doordat de bekostiging 
per schooljaar is gebaseerd op het aantal en soort 
leerlingen op de peildatum 1 oktober van het voor-
afgaande kalenderjaar. Dit kan echter financieel 
wel een fors effect hebben. Gemiddeld levert een 
leerling € 3.000 tot € 4.000 aan variabele rijksbij-
dragen op. Een daling van 5 procent van het totaal 
aantal leerlingen, veroorzaakt een afname van 
baten van circa € 1.800.000. Door het opstellen van 
een gedetailleerde meerjarenbegroting per school, 
worden deze effecten onderkend. Het leerlingaantal 
van SPO Utrecht groeit ook de komende jaren. Door 
het personeel een bestuursaanstelling te bieden, 
is overplaatsing mogelijk van krimpscholen naar 
groeischolen. Daarnaast ontvangt SPO Utrecht 
extra baten als gevolg van de groei. Door bovenge-
noemde werkwijze worden de risico’s grotendeels 
beheerst.  

Risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het 
onderwijs
Het oordeel van de onderwijsinspectie is een 
belangrijke graadmeter. De keuze van de ouders 
voor een school wordt mede hierdoor bepaald. SPO 
Utrecht besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van 
het onderwijs. Er is een SPO-kwaliteitszorgsysteem 
ontwikkeld. Een speciaal daarvoor geformeerd 
team van specialisten ondersteunt de scholen bij 
de uitvoering hiervan. Verder wordt per school met 
kwaliteitskaarten gewerkt. Deze kaart bevat min of 
meer een SWOT-analyse.

Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken aan risico’s op het 
gebied van ziekteverzuim, wachtgeld, kwaliteit en 
arbeidsconflicten. Het risico van ziekteverzuim was 
tot 31 december 2012 afgedekt door deelname aan 
het Vervangingsfonds en door actief verzuimbeleid. 
Sinds 1 januari 2013 is SPO Utrecht eigen risico-
drager geworden voor het eerste ziektejaar en vanaf  

1 augustus 2013 voor alle ziekteverzuim. Voor de 
vervanging van ziek personeel wordt een deel 
(55 procent) van de bespaarde premie van het 
Vervangingsfonds aan de scholen verstrekt. Uit het 
restant wordt op bestuursniveau een ‘calamiteiten-
voorziening’ gevormd voor onvoorziene risico’s op 
dit gebied.
Totaal wordt € 2.300.000 gereserveerd voor 
ziektevervanging. De gemiddelde loonkosten zijn 
per fte € 60.000 per jaar. Dit is toereikend tot circa 
5 procent ziektevervanging. Indien de ziektever-
vanging onverhoopt 7 procent bedraagt, heeft dit 
circa € 920.000 extra lasten tot gevolg. 
Deze extra lasten zijn incidenteel op te vangen uit 
de reserve. Het beleid is gericht op het ziektever-
zuim onder de 5 procent te houden.
In 2015 is er een voorziening ad € 360.000 gevormd 
voor ww-uitkeringen die door OCW in mindering zijn 
gebracht op de rijksbijdragen. Dit risico blijft echter 
structureel aanwezig. 
Verdere risico’s op het gebied van personeel zijn 
moeilijk kwantificeerbaar.
 
Risico’s ten aanzien van teruglopende middelen 
voor onderwijsachterstanden
De hoogte van de onderwijsachterstandsmid-
delen is gebaseerd op het aantal kinderen in 
een achterstandsituatie. De richtlijnen voor het 

Financieel beleid
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Kengetallen exploitatie

Werkelijk	2016 Werkelijk	2015

RENTABILITEIT

(Rijks)bijdragen	OCW	/	totale	baten 91,9% 90,4%

Overige	overheidsbijdr.	/	totale	baten 5,3% 6,4%

Overige	baten	/	totale	baten 2,5% 2,8%

Financiële	baten	/	totale	baten 0,3% 0,4%

Personele	lasten	/	totale	lasten 82,6% 81,6%

Afschrijvingslasten	/	totale	lasten 2,5% 2,6%

Huisvestingslasten	/	totale	lasten 7,6% 7,5%

Ov.instellingslasten	/	totale	lasten 7,3% 8,3%

Personele	lasten	/	totale	lasten 82,6% 81,6%

Materiële	lasten	/	totale	lasten 17,4% 18,4%

BATEN / LASTEN PER LEERLING

(Rijks)bijdragen	OCW	/	leerling  €	 5.668  €	 5.538 

Overige	overheidsbijdragen	/	leerling  €	 327  €	 395 

Overige	baten	/	leerling  € 152  € 173 

Financiële	baten	/	leerling  €	 16  €	 23 

Personele	lasten	/	leerling  €	 5.137  €	 4.957 

Afschrijvingslasten	/	leerling  €	 156  €	 159 

Huisvestingslasten	/	leerling  €	 470  €	 454 

Ov.instellingslasten	/	leerling  €	 454  €	 501 

Financiële	lasten	/	leerling  €	 6  €	 9

Personele	lasten	/	leerling  €	 5.137  €	 4.957 

Materiële	lasten	/	leerling  €	 1.080  €	 1.115 

Baten	-	Lasten	(per	leerling) 	€	 59- 	€	 49

bepalen van deze achterstanden, worden in 2018 
ingrijpend gewijzigd. Hierdoor neemt het aantal 
achterstandskinderen landelijk toe en kunnen de 
baten per kind substantieel afnemen. Verder is het 
Rijk voornemens een bezuiniging (€ 110.000.000) 
op deze middelen door te voeren.

Risico’s ten aanzien van de organisatie
Een niet voldoende voor haar taak toegerust 
management en een onvoldoende functionerende 
P&C-cyclus zal kunnen leiden tot overbesteding 
of ondoelmatige besteding van middelen. Op 
bestuursniveau is het Koersplan met beleids-
uitgangspunten ontwikkeld. Dit Koersplan is het 
uitgangspunt van de schoolplannen. De jaarlijks 
opgestelde schoolbegrotingen en personeels-
formatieplannen vormen de taakstellende 
budgetten van de scholen. Per kwartaal wordt 
de voortgang hiervan gemonitord en afwijkingen 
geanalyseerd. 

Risico’s ten aanzien van huisvesting
De SPO-scholen zijn gevestigd in totaal 45 
gebouwen. Het onderhoud van deze gebouwen is 
voor rekening van SPO Utrecht. Deze activiteiten 
zijn beschreven in een Meerjaren Onderhouds 
Plan (MOP). Voor de financiering van dit MOP is 
een onderhoudsvoorziening gecreëerd. Jaarlijks 
wordt op basis van dit MOP aan deze voorziening 
gedoteerd. Dit risico betreft hoge onverwachte 
onderhoudslasten die niet uit de voorziening 
kunnen worden gefinancierd.

Fiscale risico’s                                                                     
SPO Utrecht is als onderwijsinstelling vrijgesteld 
van vennootschapsbelasting. De risico’s betreffen 
hier de afdracht van de loonheffing en, in zeer 
beperkte mate, omzetbelasting.
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Algemeen rest risico                                                                
Aan deze risico’s wordt een algemeen restrisico 
toegevoegd. Dit betreft een aantal risico’s die niet 
hoog genoeg of onvoldoende kwantificeerbaar zijn. 
Bijvoorbeeld de instabiliteit van de rijksbekostiging.

Meerjaren cijfers
In 2016 is de meerjarenbegroting 2017 - 2021 
opgesteld en besproken met de Raad van Toezicht 
en de GMR. De SPO-begroting is een resultante 
van de afzonderlijke schoolbegrotingen en de 
bovenschoolse begroting. 

De ramingen in de leerlingprognoses zijn gebaseerd 
op de prognoses van de scholen, zoals opgenomen 
in de meerjarenbegroting. De verwachte groei 
zal voornamelijk bij de scholen in Leidsche Rijn 
plaatsvinden.

Financieel beleid
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Meerjarenoverzicht leerlingen en personeel

Personele bezetting in fte (excl. oproepkrachten) Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2016 2015 2017 2018 2019

Management/directie 50 50 49 49 50

Onderwijzend	personeel 659 611 634 631 629

Overig	personeel 103 92 98 98 92

	Totaal 812 753 781 778 771

Leerlingprognoses 2017-2019 Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2016 2015 2017 2018 2019

Leerlingenaantallen	per	1	oktober 10.374 10.344 10.530 10.891 11.130

Vennootschapsbelasting
Onderwijsinstellingen zijn vanaf  2016 belasting-
plichtig voor de vennootschapsbelasting, tenzij 
zij een beroep doen op een vrijstelling. Deze 
vrij stelling is van toepassing als:
• De activiteiten uitsluitend of nagenoeg
 uitsluitend (voor 90 procent of meer) bestaan uit
 bekostigde onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
 (de activiteiteneis).
• Het onderwijs of onderzoek hoofdzakelijk (voor
 meer dan 70 procent) wordt bekostigd uit

 publieke middelen, wettelijk collegegeld of 
 instellingscollegegeld, wettelijk lesgeld of uit
 bedragen die worden ontvangen van algemeen
 nut beogende instellingen waarvoor geen, dan
 wel marginale contractuele, tegenprestatie wordt
 gevraagd (de bekostigingseis). 
De activiteiten van  SPO Utrecht bestaan uitsluitend 
of nagenoeg uit bekostigd basisonderwijs. De be-
kostiging bestaat voor circa 97 procent uit publieke 
middelen. SPO Utrecht voldoet aan beide eisen en 
is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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