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Dit is het Jaarverslag 2018 van SPO Utrecht (Stichting openbaar
Primair Onderwijs Utrecht): de organisatie voor alle openbare
scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht. In 2018 telde
SPO Utrecht 37 openbare scholen, waar ruim 1.100 personeels
leden het onderwijs voor circa 10.000 kinderen in de stad Utrecht
verzorgden.

Als bestuur en Raad van Toezicht zijn we trots, omdat we in de
praktijk zien dat vele collega's binnen SPO Utrecht ook onder
moeilijke omstandigheden, dagelijks hun werkzaamheden
verrichten. Samen maken zij het onderwijs van SPO Utrecht. Zij
zorgen dat kinderen een fijne en leerzame tijd hebben. Dat is een
meer dan geweldige prestatie!

Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht.
In 2018 hebben we ons nieuwe vierjarige Koersplan vastgesteld,
waarin onze doelen zowel op bestuurs- als op schoolniveau zijn
geformuleerd. De activiteiten die zijn gericht op het behalen van
de gestelde doelen, worden jaarlijks in de beleidsbegroting van
SPO Utrecht opgenomen. Scholen werken met een meerjaren
schoolplan en een jaarplan.

Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt
zij verantwoording af voor haar werk aan allen die bij SPO Utrecht
betrokken zijn. In een korte terugblik per hoofdstuk wordt aan
gegeven welke speerpunten er voor 2018 waren. Deze speerpunten
kwamen voort uit het Koersplan 2014-2018 en zijn opgenomen
in de meerjarenbegroting 2017-2021. Daarnaast laten we in een
aantal nieuwsberichten de dagelijkse werkelijkheid zien in het
onderwijs in 2018.

SPO Utrecht is volop in ontwikkeling. Scholen werken aan eigen
tijds onderwijs dat zij steeds beter afstemmen op de verscheidenheid aan leerlingen. Zij verdiepen hun kennis en vaardigheden
en nemen actief deel aan onderzoek. Vanuit kennis, passie
en vakmanschap werken teams aan de ontwikkeling van hun
school. Ook zijn scholen hierbij actief op zoek naar een manier
om het onderwijs voor kinderen anders en beter te organiseren.
Eigentijds onderwijs wordt niet langer gegeven in de traditionele,
klassikale setting. Dit is ook nodig, om het sterk groeiende
lerarentekort het hoofd te bieden.
In 2018 hebben veel collega’s hard gewerkt aan goed onderwijs.
Daarbij zagen we veel samenwerking en werkplezier, ondanks
het lerarentekort. Helaas waren er ook een paar scholen waar het
minder goed ging, hier waren extra inspanningen nodig om het
onderwijs een extra impuls te geven.
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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
Voorzitter Raad van Toezicht

Thea Meijer en Eric van Dorp
College van Bestuur

Voorwoord
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Algemene opmerking vooraf
Het jaarverslag van SPO Utrecht wordt
samengesteld op grond van de financiële
jaarafsluitingen van 37 scholen en op grond
van de financiële jaarafsluiting van het
bestuurlijk deel. Hoewel wij een beleidsrijke
begroting als uitgangspunt hebben, is deze
koppeling niet direct zichtbaar in de begroting
en jaarrekening. Immers, 83 procent van de
middelen betreft salariskosten voor mensen
die werkzaam zijn in het primaire proces. De
uitwerking van doelen wordt veelal bereikt
door de wijze waarop mensen hun werkzaam
heden 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 de middelen.
Er is afgelopen jaren veel discussie geweest
over het al dan niet toereikend zijn van de
middelen die de overheid beschikbaar stelt
voor primair onderwijs. We proberen in dit
jaarverslag zo duidelijk mogelijk te laten
zien welke keuzes wij maken in de besteding
van het budget, en ook hoe onze keuzes zich
verhouden tot het wel of niet toereikend zijn
daarvan. Hiermee maken we ook inzichtelijk
dat de lumpsumbekostiging structureel on
toereikend is om in het meerjaren onderhoud
van alle schoolgebouwen te voorzien, ondanks
dat veel gebouwen relatief nieuw zijn. Dat
heeft tot gevolg dat 5 procent van de personele
middelen in de lumpsumbekostiging helaas
moeten worden gebruikt voor materiële
uitgaven.

Scholen, bestuur
en organisatie
De scholen
SPO Utrecht telde per 1 augustus 2018 37 scholen, waarvan 32 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs,
drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de International
School Utrecht. Tot 1 augustus, de start van kindcentrum Rijnvliet
(zelfstandige locatie met een BRIN-nummer vanaf 1 augustus 2019) en
de splitsing van obs Oog in Al*, was het totaal aantal scholen 35.
De scholen delen het openbaar karakter en bieden een verscheidenheid aan onderwijsconcepten. In elke wijk van de stad Utrecht staan
één of meer openbare scholen. Op 1 oktober 2018 telde SPO Utrecht
10.089 leerlingen (op 1 oktober 2017 waren dit 10.226 leerlingen). Op
de scholen werken ruim 1.100 personeelsleden aan goed onderwijs.
Elke SPO-school wordt geleid door een directeur die integraal
verantwoordelijk is voor goed onderwijs op de school. In 2018 werden
nieuwe directeuren benoemd op de Kees Valkensteinschool, obs De
Hoge Raven, kindcentrum Rijnvliet en op obs Pantarijn. In de tweede
helft van 2018 werden in verband met ziekte van directeuren of wegens
benoeming elders, op obs De Klimroos, obs Puntenburg, de Maaspleinschool en de Rietendakschool interim-directeuren benoemd.

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 managementstatuut. De stichting wordt bestuurd
door het College van Bestuur. Het bestuur bestond in 2018 uit Thea
Meijer (voorzitter, 0,9 fte) en Eric van Dorp (1 fte).
*
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Scholen, bestuur en organisatie
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Bestuurskantoor

Visie en missie

Raad van Toezicht en bestuur werden in 2018 onder
steund door secretaris Ellen Groten. Het bestuur en
de schooldirecteuren werden ondersteund door
de medewerkers van het bestuurskantoor. De vaste
staf bestond in 2018 uit:

Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor
de algemene uitgangspunten van het openbaar
onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene
toegankelijkheid en actieve pluriformiteit.

Functie

fte

College van Bestuur:
secretaris CvB en RvT

1,9
0,9

Onderwijs:
beleidsadviseur onderwijskwaliteit
beleidsadviseur professionalisering
interim-directeur (incl vacatures)

1,8
0,8552
1

Financiën:
beleidsadviseur financiën
stafmedewerker HR/FZ

0,9
2

Human Resources (HR):
beleidsadviseur HR
directeur PRO en FLEX
medewerker W&S

0,9
1,4975
1

Huisvesting:
beleidsadviseur huisvesting
stafmedewerker huisvesting

1
0,9

Secretariaat:
juridisch adviseur
facility manager
secretaresse
receptioniste

0,8
0,7
0,8
1

Totaal

17,9527

SPO Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle
leerlingen, dat is de kern van het bestaansrecht van
onze scholen. Het bieden van optimale ontwikkel
kansen voor alle kinderen, staat centraal in het
dagelijks werk binnen de stichting. De kwaliteit
van het onderwijs is dan ook een belangrijk thema
in de missie en visie van de organisatie. De kern
punten in de missie ‘Goed onderwijs voor ieder
kind’ richten zich op aspecten van kwalitatief goed
onderwijs. Kort samengevat biedt elke SPO-school
een goede structuur, een goed pedagogisch klimaat, goed onderwijs en de school voedt kinderen
op tot burger in de Nederlandse samenleving.
In het in 2018 opgestelde nieuwe Koersplan 20192023 (www.spoutrecht.nl) staan drie speerpunten
centraal, die onderling verbonden zijn:vakmanschap, eigentijds onderwijs beter organiseren
en partnerschap met ouders en professionele
partners.Scholen werken deze speerpunten uit in
hun nieuwe ‘Schoolplan 2019-2023’, dat voor het
einde van schooljaar 2018-2019 met inspraak van
de MR, wordt vastgesteld.

Cultuur en werkklimaat
Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect,
zijn sleutelwoorden binnen SPO Utrecht: in het
werken met kinderen, in de samenwerking binnen
en buiten de school en binnen de organisatie als
geheel. Van alle medewerkers wordt gevraagd dat zij
deskundig zijn, professioneel betrokken en gericht
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op ontwikkeling. Ook moeten zij het vermogen
hebben in te kunnen spelen op een veranderende
omgeving en een gezond gevoel hebben voor wat
haalbaar is.
Wat voor het leren bij kinderen belangrijk is (actief
leren, eigenaarschap en verantwoordelijkheid
voelen voor jezelf en je omgeving) neemt SPO
Utrecht ook als uitgangspunt voor de sturing van
en samenwerking binnen de organisatie. Ons
uitgangspunt is: maatwerk op schoolniveau waar
mogelijk, en centrale aansturing waar nodig.
Hierbij streven we naar een goede balans tussen
autonomie voor scholen enerzijds en het benutten van gezamenlijke kracht en samenwerking
anderzijds. Autonomie is voor scholen verbonden
met eigenaarschap, verantwoordelijkheid en het
verantwoorden van keuzes.

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.
Gespreid leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid zijn hierbij kernbegrippen.

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.

Scholen, bestuur en organisatie
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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 zijn vertegen
woordigd. De medezeggenschapsraad heeft
inspraak- en adviesrecht op specifieke aangelegenheden van de school. In het MR-reglement zijn deze
taken en bevoegdheden beschreven. De directeur
van de school treedt op als vertegenwoordiger
vanuit het bevoegd gezag en is dus zelf geen lid
van de medezeggenschapsraad.
Elke medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) van SPO Utrecht, door een ouder of een
personeelslid. De GMR heeft inspraak- en adviesrecht op het algemene beleid dat geldt voor alle,
of voor een meerderheid van de scholen van SPO
Utrecht. Het College van Bestuur voert het overleg
met de GMR.
In 2018 was er regelmatig contact en vooroverleg
met het dagelijks bestuur van de GMR. Het
dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2018
uit voorzitter Mirjam van den Berg, ouder van de
Rietendakschool en secretaris Robin Heijman,
leerkracht Dr. Bosschool.
In het vooroverleg werden de agenda’s van de
vergaderingen voorbesproken. De GMR kwam in
2018 vier keer bijeen en besprak onder meer de
volgende zaken: de Voorjaarsnota, het SPO Functie
boek, de begroting van SPO Utrecht en de meerjarenbegroting 2019-2023, het lerarentekort, het
vakantierooster en het veiligheidsbeleid. Verder zijn
de veranderingen wat betreft het bestuursgerichte
inspectietoezicht en de nieuwe wetgeving van de
AVG aan bod gekomen. Ook zijn twee nieuwe leden
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voor de Raad van Toezicht voorgedragen vanuit de
oudergeleding van de GMR.
Eén van de bestuurders was een deel van elke
vergadering van de GMR aanwezig voor informatie,
toelichting en overleg. Ook kwamen geregeld
gasten, op uitnodiging van de GMR of het CvB,
toelichting geven over bepaalde onderwerpen.
In 2018 presenteerde onder andere de adviseur
onderwijskwaliteit het nieuwe bestuursgerichte
inspectieverslag. De Raad van Toezicht en de GMR
bezochten ook elkaars vergaderingen en hebben
tussendoor contact gehad over bijvoorbeeld de
begroting.

Klachten
Er zijn in 2018 twintig klachten door ouders ingediend. Deze klachten betroffen negen verschillende
scholen. Negen klachten hebben samen betrekking
op drie verschillende kwesties. Van de twintig
klachten zijn er dertien bij SPO Utrecht ingediend,
vijf bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs,
één bij Art. 1 Midden Nederland en één bij de
rechtbank.
Van de klachten die door ons zijn behandeld, was
één klacht gegrond, waren vier klachten deels
gegrond, zeven klachten ongegrond en heeft één
klacht geleid tot het maken van afspraken. De
klachten die door de genoemde externe commissies, c.q. de rechtbank zijn behandeld, zijn
respectievelijk ingetrokken, niet in behandeling
genomen, niet ontvankelijk verklaard of ongegrond
verklaard. Twee klachten zijn met behulp van
mediation afgerond.

Scholen, bestuur en organisatie
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Inleiding
De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht ziet
erop toe dat de doelstellingen worden behaald
die wettelijk en maatschappelijk van SPO Utrecht
mogen worden verwacht. En de RvT ziet erop toe
dat de algemene gang van zaken plaatsvindt op
een te verantwoorden wijze.
Daarnaast ziet de RvT erop toe dat het College
van Bestuur (CvB) de stichting op adequate wijze
bestuurt op het gebied van onderwijs, kwaliteit,
huisvesting, financiën en bedrijfsvoering. Ook

bewaakt de Raad van Toezicht 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.
De RvT gebruikt een toezichtkader en de code Goed
Bestuur van de PO-Raad als leidraad voor haar
toezichthoudende taak.

Omvang, samenstelling en honorering
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 vastgesteld rooster. Ze zijn herkiesbaar na
de eerste termijn van vier jaar. Leden van de RvT
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 expertisegebieden:
financieel, juridisch en onderwijsinhoudelijk.
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij
de landelijke adviesregeling van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en past
binnen de Wet Normering Topinkomens. De basis
van de honorering van de toezichthouders bleef
ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.
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In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit
Naam

Rol in Raad van Toezicht

Hoofdfunctie in 2018

Benoemd op
voordracht van

Benoemd tot

Aftredend
(herkiesbaar tot)

Honorering
(ex btw)

Elske Overgoor

Voorzitter en lid werk
geverscommissie

Programmadirecteur
NS

RvT

01-03-21

2025

€

8.000

Ben Noy

Lid en lid auditcommissie

partner bij Antaurus
Vermogensbeheer

RvT

01-06-19

2023

€

4.500

Heleen Dammingh

Lid en lid werkgevers
commissie

partner bij van Bladel
Advocaten

GMR (p)

01-03-16,
herbenoemd

2020

€

4.500

Albert-Jan Krikke

Lid en lid werkgevers
commissie

directeur ROC
Airportcollege en ROC
Amsterdam-college

GMR (o)

01-03-2015,
herbenoemd

2019

€

4.500

Bert Lubbinge

Lid en lid CvT ISUtrecht

eigenaar Ayudar

GMR

01-06-19

2023

€

4.500

Martin van
Reeuwijk

Lid, lid auditcommissie en
lid CvT ISUtrecht

docent, eigenaar
Samen Door

GMR (o)

01-03-2015,
herbenoemd

2019

€

5.500

Patrick van Aart

Lid en lid auditcommissie

algemeen directeur
Gunnebo

RvT

01-03-21

2025

€

4.500

Werkzaamheden en beoordeling  
In 2018 kwam de RvT vijf keer bijeen voor een
reguliere vergadering, in het bijzijn van het CvB.
De vergaderingen vonden plaats op basis van een
vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning,
met specifieke agendapunten, themabesprekingen
en presentaties. Tijdens delen van deze vergaderingen zijn geregeld functionarissen vanuit de
organisatie uitgenodigd om hun visie op bepaalde
thema’s te geven. Daarnaast hadden de voorzitter
en vice-voorzitter van de RvT regelmatig bilateraal
(voor)overleg met het CvB. In het voorjaar van 2018
heeft de RvT zes schoolbezoeken afgelegd. In het
kader van de verbreding van het stakeholders
beleid heeft de RvT voorbereidingen getroffen om
een (gezamenlijke) studiemiddag te organiseren
met een RvT van een vergelijkbaar schoolbestuur.

In 2018 is de auditcommissie verschillende keren
bijeen geweest, in het bijzijn van het bestuurslid
met financiën in portefeuille en de controller. Aan
de orde waren onder andere:
•	de jaarrekening 2017, het accountantsverslag
en de adviesbrief van de accountant;
•	de begroting 2019 en de externe ontwikkelingen in relatie tot de prognose en de
meerjarenbegroting vanaf 2019;
•	de evaluatie van het tweede controlejaar van
de accountant KPMG.
•	De management letter 2018, en de tussen
rapportage voor 2018.

Jaarverslag Raad van Toezicht
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Puntsgewijs kwamen, naast de jaarlijks terugkerende
ijkpunten, de volgende onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde.
Goedkeuring is verleend aan:
•	de jaarrekening 2017,
•	de begroting 2019. De RvT heeft kennis ge
nomen van meerjarenbegroting 2019-2023,
•	de overdracht van grond met bijbehorend
schoolgebouw aan de Nolenslaan 33, van de
gemeente Utrecht aan SPO Utrecht,
•	de juridische overdracht van de grond en het
schoolgebouw aan de Eufraatdreef 3, van
SPO Utrecht aan de gemeente Utrecht,
•	het Koersplan 2019-2023.

I n 2018 heeft de werkgeverscommissie de volgende
onderwerpen ter hand genomen:
•	het voeren van een functioneringsgesprek met
beide leden van het CvB;
• het beoordelen van beide leden van het CvB;
•	het uitwerken van het personeelsbeleid CvB.
Tevens zijn twee leden van de RvT vertegenwoordigd
in de Commissie van Toezicht van de International
School Utrecht. De Commissie van Toezicht is onder
andere bijeen geweest voor de nieuwbouw en
tijdelijk benodigde huisvesting per 1 januari 2020,
de begroting en de eerste examenresultaten.
De Commissie van Toezicht heeft in 2018 ge
adviseerd de begroting 2019 voor het PO-deel van
de ISUtrecht goed te keuren.
De bestuurders werden conform de cao bestuurders
PO 2018-2019 gehonoreerd.
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Honorarium
Thea Meijer, voorzitter

0,9 fte

€ 111.676,19

Eric van Dorp

1 fte

€ 123.917,92

Thea Meijer was in 2018 lid van het Algemeen
Bestuur van de PO-Raad. Eric van Dorp was in
2018 bestuurder van het Vervangingsfonds en het
Participatiefonds.
Door SPO Utrecht ontvangen vergoedingen
PO-Raad

€ 5.500

Vervangingsfonds en Participatiefonds

€ 4.447

Besloten is om:
•	de samenwerking met KPMG als accountant
voort te zetten,
•	de cao Bestuurders PO 2016 op de aanstelling
van de bestuurders van toepassing te verklaren,
•	mevrouw L.W.J.M. Janssen en de heer E.S. Derks
aan de gemeenteraad voor te dragen als lid van
de RvT per maart 2019, wegens het aftreden van
twee leden RvT in verband met het aflopen van
de zittingsperiode,
•	de vacatiegelden van de leden van de RvT te
verhogen met ingang van 2019.
Besproken zijn onder andere:
•	de gevolgen van het aankomende en reeds
gevoelde lerarentekort,
•	de (gevolgen van de) invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming,
•	de opbrengsten van het Koersplan 2014-2018 en
de thema’s voor het nieuwe Koersplan 2019-2023,
•	de ontwikkelingen rondom het besluit van de
gemeente om de nieuw op te richten islamitische
school Al Arqam te huisvesten in een van de
scholen van SPO Utrecht (obs De Klimroos),

•	de voorgenomen wijziging van het Onderwijsachterstandenbeleid en de gevolgen daarvan
voor SPO Utrecht,
•	de overschrijding van de begroting 2018 in
verband met de aanname van personeel, vooruitlopend op het te verwachten lerarentekort.
De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van het
bestuur in zijn algemeenheid en de bovengenoemde
punten in het bijzonder zijn vertrouwen in het CvB
uitgesproken.

Horizontale verantwoording
Op diverse manieren is de Raad van Toezicht in
overleg met stakeholders van SPO Utrecht.
De RvT heeft twee overlegmomenten met de gemeen
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Eenmaal bezoekt het dagelijks bestuur van de GMR
de Raad van Toezicht, 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 mei bezochten de RvT-
leden zes scholen. Leden van de RvT waren ook
aanwezig bij een deel van de tweedaagse studie
bijeenkomsten van het directeurenoverleg (DOPO).
Ten behoeve van de eigen ontwikkeling legde
de RvT schoolbezoeken af en werden door de
individuele leden cursussen gevolgd of het VTOIjaarcongres bezocht. Alle leden zijn lid van de VTOI.
In 2018 hebben drie leden van de RVT het congres
‘Koersvast toezicht houden in een netwerk
samenleving’ van de VTOI bezocht.
Leden van de RvT waren in 2018 aanwezig bij de bij
eenkomst met stakeholders van SPO Utrecht, waarin
de nieuwe koers van de stichting werd besproken.

Jaarverslag Raad van Toezicht
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Elke school
heeft een MR

GMR

Anne Frankschool

De Panda

Prinses Margrietschool

Wittevrouwen

Apollo 11

Dr. Bosschool

Prof. Kohnstammschool

Het Zand

De Cirkel

Johan de Wittschool

Puntenburg

SBO Luc Stevensschool

De Hoge Raven

Jules Verne

Rietendakschool

SO Herderschêeschool

De Kaleidoskoop

Kees Valkensteinschool

Rijnsweerd

SO Fier

De Kleine Dichter

Maaspleinschool

Kindcentrum Rijnvliet

Kromme Rijn College

De Klim

Montessorischool Oog in Al

Tuindorp
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Daltonschool Johan de Witt
Ruim twee jaar geleden koos het team van Johan de Witt voor het
Daltonconcept, om het onderwijs richting te geven en te verdiepen.
De uitgangspunten hadden al veel gemeen met hoe de school
was ingericht en de onderwijsvisie van het team. Om het officiële
certificaat te behalen, volgden alle collega’s Daltonscholing. ,,Het
is leuk om samen aan iets te bouwen, allemaal met dezelfde studie
bezig te zijn, huiswerk en verslagen te maken,’’ vertelt directeur
Jasper Bunt. Het complete team behaalde recent het certificaat: er
wordt nu Daltononderwijs gegeven aan het Beethovenplein.

15 januari 2018

Daltonschool Johan de
Witt weer zelfstandig
Obs Oog in Al, school met twee locaties, wordt gesplitst. De
Johan de Wittschool aan het Beethovenplein is per 1 augustus
2018 weer een zelfstandige basisschool met een eigen
BRINnummer en een eigen directeur. Voortaan telt de Utrechtse
wijk Oog in Al weer twee openbare basisscholen: Daltonschool
Johan de Witt en Montessorischool Oog in Al.
In de jaren negentig moesten deze twee scholen gedwongen
fuseren, omdat de overheid de opheffingsnorm voor scholen
drastisch verhoogde: een bezuinigingsmaatregel. Protesten van
ouders waren tevergeefs, maar zij dwongen hiermee wel af dat de
twee locaties elk hun eigen onderwijsconcept mochten behouden.
Sterke groei
Nu Oog in Al, net als Tuindorp een wijk met populaire jaren dertig
woningen en veel groen, weer jonge gezinnen huisvest, zijn de beide
locaties in trek en groeien ze sterk. De locatie Montessori aan het
Victor Hugoplantsoen groeit volgend schooljaar naar 14 groepen
en ruim 300 leerlingen. Team en leerlingen aan het Beethovenplein
(Johan de Wittschool), zijn de afgelopen vijf jaar in aantal verdubbeld, vertelt directeur Jasper Bunt. De school telt nu ruim 200
leerlingen. ,,We verwachten door te groeien naar 300 leerlingen.’’
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De school is gevestigd in een prachtig gebouw uit 1932. Het is,
net als de Rietendakschool, een van de weinige, gaaf bewaard
gebleven ‘openluchtscholen voor gezonde kinderen’ van
Nederland. Helaas is hier slechts ruimte voor zeven klassen (al zijn
er nu negen groepen in ondergebracht). Er wordt naarstig gezocht
naar een oplossing voor tijdelijke huisvesting op korte termijn.
Het is de bedoeling om Daltonschool Johan de Witt in de toekomst
definitief te huisvesten op twee locaties, want het pand aan het
Beethovenplein blijft natuurlijk te klein.
Tijdelijke lokalen op het schoolplein
Twee kleutergroepen beginnen het schooljaar 2018-2019 in twee
tijdelijke lokalen op het schoolplein. De buitenspeelruimte voor
alle kinderen is hierdoor gekrompen. Maar nu zijn tenminste
alle tien groepen onderdak. En dat is een hele opluchting voor
directeur Jasper Bunt. ,,Maar het blijft schipperen de komende tijd,
het gebouw past ook nu nog niet goed. Groep 8 krijgt les op zolder
en deelt die ruimte met de buitenschoolse opvang.’’
Recht op meer ruimte
1 oktober 2018 is de teldatum in het onderwijs. Op grond van
het huidige aantal leerlingen heeft de Johan de Wittschool recht
op meer ruimte: tien lokalen (negen plus een speellokaal). De
daadwerkelijke beschikbaarstelling van deze extra lokalen door
de gemeente, vindt echter pas anderhalf jaar later plaats: per 1
januari 2020..Omdat je kinderen nu eenmaal niet anderhalf jaar
kunt opstapelen, heeft SPO Utrecht zelf voor een noodoplossing
gezorgd en twee tijdelijke lokalen op het schoolplein neergezet.

12 februari 2018

Haarzicht: één duurzaam
gebouw voor basisschool
en kinderopvang
Het ontwerp is klaar! In de nieuwe wijk Haarzicht in Vleuten
realiseert SPO Utrecht, samen met Kind & Co, één plek voor
de een basisschool, buitenschoolse opvang en een kinderdag
verblijf voor 0-4-jarigen.
Het wordt een duurzaam gebouw, dat mooi aansluit op de groene
omgeving én past bij de duurzame woningen in Haarzicht.
Cecile Tulen, directeur Kees Valkensteinschool: ,,Nu de tekeningen
klaar zijn, verandert het van een idee in een echte school, waarin
straks de kinderen uit Haarzicht en Vleuten spelen en leren. We
verheugen ons, er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Bijzonder
ook om de ruimte straks te delen met het kinderdagverblijf van Kind

& Co en de buitenschoolse opvang. Het wordt vast een levendige
plek in de wijk!’’ Herman Bakker van Van Hoogevest Architecten: ,Dit
wordt het kleurrijke en duurzame hart van Haarzicht.’’
Energieneutraal
Het gebouw ‘Kindcentrum Haarzicht’ is volledig energieneutraal en
maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Dat past goed in
de nieuwe gasloze wijk Haarzicht, maar het is vooral bewust beleid
van schoolbestuur SPO Utrecht.
Flexibel
Leraren en pedagogisch medewerkers van de basisschool, BSO
en kinderopvang gaan straks samenwerken. Het kinderdagverblijf
Haarzicht, met vier groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, heeft
een eigen vleugel en een eigen ingang. In de basisschool is ruimte
voor 16 groepen en een gymzaal. Binnen is de inrichting van de
basisschool flexibel, zodat ook toekomstige onderwijswensen
makkelijk kunnen worden gerealiseerd met een andere indeling.

Nieuws
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Veel speelruimte
Trots zijn de gebruikers op de extra grote, groene speelruimte
buiten. Het plein grenst aan een groen gebied. De allerjongste
kinderen hebben bij het kinderdagverblijf een eigen, veilig
afgesloten buitenruimte.
Kunstwerk
Het kunstwerk buiten op het plein, vormt een begrenzing tussen
twee speelplekken en is tegelijk ook een fijne klim- en zitplek voor
kinderen. Het kunstwerk wordt gemaakt door Alessandra Covini
van Studio Ossidiana. Een rond object van golvende stenen, dat
herinnert aan de grenzen van het Romeinse Rijk en de rivier die
hier ooit stroomde. Het daagt kinderen uit te spelen en maakt echt
deel uit van het speelplein.
Met het begraven van een schatkist vol munten, gaat de nieuwbouw in Haarzicht officieel van start op 12 december.

12 december 2018
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In een ijskoude modderige vlakte begraven kinderen, twee uit elke
klas, zelfbewerkte metalen munten van alle medeleerlingen. Om
beurten scheppen ze de aarde weg. Precies op deze plek zullen ze
later in de speelzaal rennen.
Als de kuil diep genoeg is, mag de jongste de schatkist in het gat
laten vallen. Directeur Cecile Tulen spreidt een plastic zak in de
blubber, zodat het meisje schone knieën houdt. En dan gooien
ze samen de kuil weer dicht. Je ziet er niets meer van! Over een
jaar is de school klaar. Nu zijn de contouren, speciaal voor deze
schatbegravers, met oranje paaltjes aangegeven. Ze vinden het
een leuk idee dat zij straks weten dat er munten liggen onder de
speelzaal.
Zo wordt verband gelegd met de rijke geschiedenis van het gebied.
Juist op deze plek is afgelopen zomer archeologisch onderzoek
verricht en zijn belangrijke vondsten gedaan. De leerlingen waren
hier nauw bij betrokken.

19 maart 2018

Geslaagde SPO
Personeelsdag
TivoliVredenburg was 19 maart de hele dag gevuld met ruim
duizend personeelsleden van 36 scholen. Als schoolbestuur
primair onderwijs organiseert SPO Utrecht elke drie jaar een
gezamenlijke personeelsdag.
Thea Meijer, voorzitter van het College van Bestuur: ,,Geweldig dat
we hier met duizend collega’s bijeen zijn in deze grote zaal. Voor
de derde keer brengen we een dag door met alle personeel samen.
De kinderen zijn vrij, de scholen dicht. Het thema is creativiteit. En
waar kunnen we het beter hebben over creativiteit hebben dan in
TivoliVredenburg! De laatste jaren lag het accent op 21st century
skills. Jullie gingen er enthousiast en gedegen mee aan de slag. In
een tijd van bezuinigingen, lerarentekort, de strijd voor een beter
salaris en minder werkdruk, werken jullie hard. Laat vandaag je
verwondering, je verbazing spreken. Misschien moet je ’t gewoon
laten gebeuren. We wensen je veel plezier!’’
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Tientallen workshops, lezingen en trainingen verdiepten kennis en
vaardigheden van de leraren en leidinggevenden. Er was tijd voor
ontmoeting, ontspanning en vrolijkheid.
•	De workshop die Tanja Asselman, pedagoog en leerkracht
groep 7 van De Meander geeft, is zó snel volgeboekt, dat een
extra training wordt ingelast. Ze verhuist haar spullen naar
een verdieping hoger. In ‘Spelen met gedrag’ zet ze haar
professionele kennis in van groepsdynamisch werken: ,,Ik vind
‘moeilijke’ groepen die niet lekker lopen, super interessant.’’

Nieuws
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Stevig assesment
Zij leerden dat een stevig assessment voorafgaat aan een baan als
zij-instromer bij SPO Utrecht. Dat zij-instromers kunnen rekenen
op begeleiding. En ze leerden dat die eerste twee jaar zwaar zullen
zijn: een vakopleiding volgen, voor je eigen klas staan en thuis een
gezin hebben... De Hogeschool Utrecht en SPO Utrecht werken
samen in het opleidingstraject voor zij-instromers, dat na twee jaar
wordt afgesloten met een onderwijsbevoegdheid.

26 maart 2018

Landelijke primeur:
succesvolle Meeloopdagen
•	Stoomcursus ukelele. ,,Je moet goed opletten, want we gaan
heel hard,’’ waarschuwt docent Barbara Tammes. De twintig
SPO-collega’s zitten op de trap en zien er heel braaf uit, met
hun kleine instrumenten. ,,Dit is het C-akkoord, daarvan krijg
je een kuiltje in je vinger. Neem dat voor lief.’’ En even later:
,,A mineur 7 in the pocket!’’ Na 24 minuten oefenen, spelen
ze vier akkoorden op de ukelele: een record.
•	Lara van Breukelen, leerkracht groep Tijgers, Herderschee
school: ,,De interactieve lezing ‘Creativiteit moet je voorleven’
van Carl Raats was een openbaring voor me, echt heel leuk.
Ik ga tijdens de vergadering morgen proberen mijn mond te
houden. Als niemand reageert voel ik me altijd ongemakkelijk
en roep ik meteen. Ik heb nu geleerd dat ieders denkproces
anders werkt. Op deze manier heb je binnen acht minuten
samen een creatief idee uitgewerkt!’’
Na afloop werd een verslag gemaakt in de vorm van een digitaal
magazine, dat op de SPO-website is te lezen.
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SPO Utrecht en NUOVO hadden in 2018 samen een landelijke
primeur. In de week van 26 maart 2018 kregen belangstellenden
de kans om ‘live’ een kijkje te nemen op openbare basisscholen
en vo-scholen. Zij kunnen met leraren en leerlingen praten en ook
zelf lesgeven, om te ervaren of het leraarschap (weer) bevalt. De
Meeloopdagen werden wegens succes in november 2018 herhaald.
Dit initiatief in de strijd tegen het lerarentekort trok veel aandacht
van landelijke en lokale pers. Ook het NOS Journaal maakte er een
item van.
De belangstelling voor de Meeloopdagen in het primair onderwijs
was groot: in maart meldden zich rond de vijftig deelnemers. Van
19 -22 november 2018 werden de Meeloopdagen herhaald. Dat
leverde meer dan zeventig deelnemers op. Velen bezochten op
22 november de gezamenlijke afsluitende bijeenkomst:
De grote zaal was vol tijdens de gezamenlijke afsluiting op het
kantoor van SPO Utrecht en NUOVO. En de kamer waar SPOpersoneelsadviseur Mieke Hartog informatie gaf over het traject
dat zij-instromers moeten doorlopen bij SPO Utrecht, was zelfs
te klein om alle belangstellenden te bergen. Mensen verdrongen
zich op de gang tot de volgende informatiesessie, die steeds
een kwartier duurde.

Vijftien zij-instromers
Sinds vorig schooljaar zijn zes zij-instromers bij SPO Utrecht aan
de slag gegaan, er lopen momenteel nog drie geschiktheidsonderzoeken. Voor volgend schooljaar zijn al zes assessments gepland.
Het gaat om relatief kleine aantallen: niet iedereen slaagt en de
capaciteit om zij-instromers goed te begeleiden is beperkt. Slagen
de huidige deelnemers allemaal, dan komt het aantal nieuwe
zij-instromers bij SPO Utrecht op vijftien.
Herintreders en masterstudenten
Een belangrijke doelgroep van de Meeloopdagen vormen de
herintreders. Zij hebben in het verleden reeds hun onderwijsbevoegdheid behaald, dus ze kunnen in principe ‘meteen voor
de klas’. Ook voor herintreders is er een begeleidingstraject bij
SPO Utrecht. Een andere belangrijke doelgroep voor SPO Utrecht
zijn studenten die al een onderwijsbevoegdheid hebben, maar
doorstuderen voor een master en tegelijk willen werken. Met een
bijbaan in de FLEXPool, of de FreelancePool verdienen ze geld en
doen ze ervaring op in hun vak.
Jurist Moniek
Jurist Moniek nam deel aan de Meeloopdagen. Ze is al begonnen
met de flexibele deeltijdopleiding voor leraar. ,,Ik ben tijdens de
Meeloopdagen op drie scholen geweest (De Koekoek, Jenaplanschool Wittevrouwen en obs Tuindorp) om sfeer te proeven en
om te kijken wat bij me past. Ik ben veel wijzer geworden. En op
obs Tuindorp had ik echt een klik.’’ Carina Dautzenberg, directeur
van de FLEXPool, vertelt dat Moniek nu al een dag per week zou
kunnen werken als onderwijsassistent. ,,Goed voor je ervaring en
je verdient er wat bij.’’

Nieuws
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Onderwijs
Hedendaags en toekomstgericht
onderwijs
Wij werken aan hedendaags onderwijs. Kort
samengevat werken SPO-scholen aan een
duurzaam breed onderwijsaanbod, gebaseerd
op een duidelijke pedagogische visie. Doel is dat
kinderen goede basisvaardigheden ontwikkelen
en gestimuleerd worden zich zo goed mogelijk
te ontwikkelen. Daarbij ging in de eerste helft
van 2018 extra aandacht uit naar het integreren
van nieuwe technologie en het verwerven van
21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijsaanbod
en de onderwijsaanpak.
Hiermee sloten wij een vierjarige periode af
(Koersplan 2014-2018), gericht op het integreren
van 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijs.
In deze periode hebben 21 SPO-scholen door een
bezoek aan High Tech High in San Diego in de
Verenigde Staten visie en inspiratie opgedaan voor
schoolontwikkeling rond onderzoekend leren. Voor
vele leraren en directeuren was dat een geweldige
ervaring en een stimulans om op de eigen school
aan de slag te gaan.
Ook de International School Utrecht is een inspirerende partner in schoolontwikkeling, ISUtrecht
groeide zelf snel uit tot een toonaangevende
international school.
Elke SPO-school maakt een eigen proces van
onderwijsvernieuwing door en geeft op passende
wijze vorm aan eigentijds onderwijs. Hierbij wordt
binnen de stichting op verschillende manieren
samengewerkt. Dat doen we door gezamenlijk

22

SPO Utrecht

Jaarverslag 2018

 ennis te delen en door professionalisering, maar
k
ook door middel van netwerken. In deze samenwerking inspireren leraren en directeuren elkaar
en zichzelf, ze wisselen good practice uit en gaan
samen op zoek naar antwoorden op nieuwe vragen.
Mede met het oog op het maken van een nieuw
schoolplan voor de periode 2019-2023, ligt het
accent in schooljaar 2018-2019 op het verdiepen
van de eigen schoolvisie en op de verankering van
de nieuwe aanpak in het schoolcurriculum. Het
gaat hierbij ook om leerlijnen en om samenhang in
doelen, werkwijze en inhoud.

Wat wilden we in 2018 bereiken?
Schoolontwikkeling, en de daarbij horende
bovenschoolse samenwerking, was erop gericht
dat iedere school zijn eigen stip op de horizon voor
hedendaags en toekomstgericht onderwijs zo zou
formuleren, dat dit richting geeft aan de aanpak
en inhoud van het onderwijs en ook invulling geeft
aan het nieuwe schoolplan in 2019.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is door velen, zowel op schoolniveau als
schooloverstijgend, gewerkt aan verbetering van
de basisvaardigheden als dat nodig was. En er is
gewerkt aan onderzoekend leren, meer actief leren
en aan eigenaarschap van het leren bij kinderen.
In de zoektocht naar meer passend onderwijs,
hebben wij in 2018 ook de focus gelegd op het
anders organiseren van onderwijs, al dan niet met
professionele partners. Leraren merken immers
al langere tijd dat de traditionele verdeling van
groepen leerlingen in klassen met één leraar, zorgt
voor te hoge werkdruk. Ook het lerarentekort speelt
hierbij een rol: vanuit een onderwijs vernieuwende
invalshoek zoeken wij naar nieuwe mogelijkheden.
Hieronder volgt een korte impressie van enkele
aspecten van schoolontwikkeling, die binnen SPO
Utrecht op scholen hebben plaatsgevonden.

Onderwijs
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Innovatie pedagogisch-didactische
aanpak
SPO Utrecht werkte, samen met professionele
partners, afgelopen twee jaar aan de Werkplaats
Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU). In juni 2018
hebben zes scholen hun praktijkonderzoek in het
kader van de WOU, afgerond en gedeeld tijdens
een afsluitende conferentie. Twee van deze
scholen (de Dr. Bosschool en Apollo 11) zetten deze
onderzoekende werkwijze voort in de nieuwe WOUcyclus van twee jaar. Vier nieuwe scholen zijn voor
de periode 2018-2020 aangehaakt bij de WOU: obs
Tuindorp, obs De Koekoek, obs De Klim en obs De
Kleine Dichter. De onderzoeken gaan onder andere
over het volgen van brede ontwikkelingsdoelen
bij leerlingen, het motiveren van meerbegaafde
leerlingen en het inzetten van thema’s binnen het
onderwijs.
Vijf SPO-scholen, Obs Tuindorp, odbs Apollo 11,
obs Waterrijk, obs De Kleine Dichter en de Johan de
Wittschool, participeerden in een onderzoek van de
Universiteit Utrecht naar de wijze waarop Lesson
Study op een goede manier kan worden ingezet in
het primair onderwijs. Zij voeren de werkwijze van
Lesson Study uit op hun school. De directeur en de
schoolopleider spelen hierin een belangrijke rol. Zij
werken op deze wijze aan hun schoolontwikkeling
en professionele cultuur.
Directies en teams van de Dr. Bosschool, obs De
Koekoek, obs Voordorp en het nieuw op te richten
kindcentrum Rijnvliet, werkten samen met hun
professionele partners aan een onderwijs- en
educatief aanbod van dagarrangementen voor
kinderen.
Alle schoolopleiders van SPO Utrecht hebben kennisgemaakt met het gevalideerde ICALT instrument

24

SPO Utrecht

Jaarverslag 2018

voor het begeleiden van studenten en leerkrachten.
Volgend op deze kennismaking is SPO Utrecht
aangesloten bij het landelijke project ‘Steeds beter
onderwijs’. Hierbij wordt het gebruik van ICALT
ingezet als impuls voor professionalisering van
leerkrachten. Scholen krijgen zowel op leerkrachtniveau als op schoolniveau onderzoeksgegevens
teruggekoppeld. Daarnaast worden er via ICALT
onderzoeksgegevens gegenereerd voor de vijf
deelnemende besturen. Aan dit project doen zeven
scholen mee: obs De Kleine Dichter, de Dr. Bosschool, sbo Luc Stevensschool, obs Tuindorp, odbs
Rijnsweerd, Montessorischool Oog in Al en SO Fier.
Directeuren en schoolopleiders van deze scholen
zijn hierbij betrokken.
Op obs Overvecht is in samenwerking met de
gemeente Utrecht, het Samenwerkingsverband
Utrecht PO, buurtteams en jeugdzorg, een
stedelijke pilot gestart met een aanvangsgroep
voor vierjarigen. In deze aanvangsproep wordt
zorg op school gecombineerd met onderwijs, om
jonge kwetsbare kinderen een sterkere basis te
geven tussen de voor- en vroegschoolse periode.
In het jaarverslag van volgend jaar kunnen we iets
zeggen over hoe deze pilot verloopt, wat we zien
bij de ontwikkeling van deze kinderen en bij de
samenwerking tussen leerkracht en pedagogisch
medewerker op deze groep.
Op de Rietendakschool, obs Vleuterweide en odbs
Puntenburg werd hard gewerkt aan de verbetering
van het onderwijsaanbod en het bieden van een
goede basisondersteuning.

Wat was het resultaat?
We zien dat veel SPO-scholen tevreden zijn over
de opbrengsten van hun ontwikkelactiviteiten op
het gebied van het handelen van de leerkracht, de
betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen

bij het onderwijs en de resultaten van kinderen.
Tegelijkertijd merkten steeds meer scholen de
impact van het lerarentekort op het onderwijs
aanbod en de voortgang in schoolontwikkeling.
Vooral op scholen waar de onderwijsopgave
complexer is, wordt het steeds moeilijker om goed
gekwalificeerd personeel aan te stellen.

Kwaliteitsbeleid
SPO Utrecht werkt duurzaam aan kwaliteitszorg op
basis van de kwaliteitscyclus, op alle kwaliteits
aspecten die op scholen aan de orde zijn. Vanuit
het subsidiariteitsprincipe kiest SPO Utrecht bewust voor maatwerk op schoolniveau waar mogelijk
en voor een centrale aansturing waar nodig. Dit
adagium heeft tot gevolg dat er gezamenlijk SPObeleid bestaat waar het (wettelijk) noodzakelijk
en/of zinvol is. Actueel, passend en uitvoerbaar
beleid is belangrijk voor het goed uitvoeren van
onze taak. Ons beleid wordt daarom systematisch
geactualiseerd aan de hand van interne en externe
(wettelijke) ontwikkelingen en liefst vormgegeven
in afstemming dan wel samenwerking met professionele partners, zoals het Samenwerkingsverband
Utrecht PO.
Zowel op schoolniveau als bovenschools is het
van belang ‘zicht op kwaliteit’ te hebben, om de
juiste stimulerende interventies te kunnen doen.
Systematisch werken aan kwaliteit is onderwerp
van gesprekken tussen directeuren en de adviseurs
onderwijskwaliteit. Ook in het verantwoordings
gesprek tussen directeuren en de bestuurders, het
jaarlijkse ijkpuntengesprek, laten directeuren zien
hoe zij systematisch werken aan goed onderwijs,
een professioneel werkklimaat en aan het behalen
van hun eigen ambities op deze punten, op
schoolniveau.

In het najaar 2017 had SPO Utrecht als een van
de eerste schoolbesturen een ‘bestuursgesprek
nieuwe stijl’ met de onderwijsinspectie. Dat leidde
in het voorjaar 2018 tot een mooie rapportage*.
Naar aanleiding hiervan gingen wij na, hoe wij onze
aanpak kunnen bijstellen.
Directeuren voerden in teams audits uit op elkaars
scholen. Zij legden hun beeld van de school vast in
een auditverslag dat input gaf voor verdere schoolontwikkeling. Deze auditverslagen en de ijkpuntenverantwoording werden ook ingezet worden voor
horizontale en verticale verantwoording. Auditteams
zullen worden aangevuld met schoolopleiders,
intern begeleiders en andere specialisten binnen
de school, zodat ook het inzetten van audits een
steeds breder gedragen instrument is binnen de
kwaliteitszorg bij SPO Utrecht. Binnen de scholen
stimuleerden we klassenbezoeken door specialisten
* Nieuwsbericht op pagina 34
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en collegiale consultaties. Leerkrachten leren zo
van de feedback die zij geven en krijgen op hun
handelen in de praktijk.

Wat wilden we bereiken?
Wij werken op een systematische en transparante
wijze samen aan onderwijskwaliteit en voeren
passende interventies uit om de onderwijskwaliteit
op scholen te borgen, dan wel te verbeteren. We
wilden in 2018-2019 een koersplan ontwikkelen
dat richting geeft aan schoolplanontwikkeling.
Hiervoor zetten we een gezamenlijk proces in het
directieberaad (DOPO) op.

Hiernaast geven we inzicht in de eindopbrengsten
van de scholen in 2016, 2017 en 2018. De scores
geven het gemiddelde weer nadat leerlingen, van
wie de score op wettelijke gronden niet meegeteld
hoeft te worden, uit de berekening zijn gehouden.
Waar de gemiddelde score onder de ondergrens
valt, is dit in rood aangegeven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Analyse resultaten

We hebben naar aanleiding van de gesprekken met
de onderwijsinspectie en het inspectieverslag, met
directeuren besproken welke aspecten en aanpak
van onze kwaliteitszorg we willen behouden,
welke aspecten we willen uitbreiden en welke we
willen verbeteren. In het directieberaad werd een
terugkoppeling gegeven van de opbrengst van de
kwaliteitsgesprekken in het schooljaar 2017-2018.
Vervolgens werden gezamenlijke ontwikkelpunten
besproken, die werden gerelateerd aan ontwikkel
punten voor de individuele school.
De kwaliteitsgesprekken in 2018-2019 hadden als
thema: ‘een sterke basis’ (basisondersteuning).
Het tweede thema was: de kwaliteit van de
analyses van (tussen)resultaten met behulp van
een beoordelingsschaal.
De evaluatie van het Koersplan 2014-2018, de
feedback van de onderwijsinspectie en de analyse
van de kwaliteitsgesprekken leverden samen input
voor nieuw koersplan voor de komende vier jaar.

• 	In 2016, 2017 en 2018 is door de scholen van
SPO Utrecht gebruik gemaakt van drie verschillende, landelijk goedgekeurde eindtoetsen. De
toetsen blijken onderling onvoldoende vergelijkbaar. Hierdoor is het totaalbeeld van onze
scholen minder eenduidig te interpreteren.
• 	In 2016 en 2017 scoorden zes scholen onder
de ondergrens die voor hun scholengroep gold.
In 2018 waren dat acht scholen. Opvallend is
dat in 2018 hier relatief veel scholen bij zaten
die de Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets
gebruikten (DCET). Verklaringen hiervoor – ook
landelijk – zijn niet eenduidig. In 2019 is deze
toets niet opnieuw digitaal aangeboden.
• 	Voor een flink aantal scholen die laag
scoorden, was deze score een negatieve
verrassing in vergelijking met de adviezen voor
het voortgezet onderwijs die ze de leerlingen
hebben gegeven, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem. In totaal vijftien scholen geven
aan dat dit bij tenminste 25% van de kinderen
het geval is.

Wat was het resultaat?
We merken dat de cyclische aanpak van kwaliteitsgesprekken en school(plan)ontwikkeling, leidt
tot meer inzicht in de kwaliteit van de school. De
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gezamenlijke aanpak van het ontwikkelen van het
koersplan en voorbereiding van het schoolplan,
dragen bij aan meer focus en geven een goede
bezinning op de speerpunten voor de komende vier
jaar, zowel bovenschools als op schoolniveau.
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Resultaten SPO-scholen, gemiddelde scores eindtoetsen basisonderwijs 2016-2018
School

Toets

Anne Frankschool

CET

Apollo 11

R8

2016
herberekend  
gemiddelde

Toets

2017
herberekend
gemiddelde

Toets

2018
herberekend
gemiddelde

534

CET

532.4

DCET

529.1

208.8

CET

538.7

DCET

533.38

Dr. Bosschool

CET

538.5

CET

533.7

DCET

535.2

De Cirkel

CET

530.7

CET

533

CET

530.4

De Hoge Raven

CET

337.4

CET

538.3

CET

543.3

Jules Verne

CET

535.4

CET

532.7

CET

535.25

De Kaleidoskoop

CET

530.9

CET

533.9

DCET

527.4

Kees Valkensteinschool

IEP

80,5

IEP

83.1

IEP

80.8

De Kleine Dichter

CET

538.7

CET

539.3

DCET

538.4

De Klim

CET

535

CET

540.5

DCET

536.17

De Klimroos

CET

530.6

CET

525.7

DCET

533.6

De Koekoek

CET

537.4

CET

541.7

DCET

540.36

Prof. Kohnstammschool

CET

540.8

CET

535.2

CET

534.9

Maaspleinschool

CET

531.1

CET

529.5

DCET

537.7

De Meander

CET

535.7

CET

535.0

DCET

535.7

Montessorischool Oog in Al

R8

212

R8

205.0

R8

206

Johan de Wittschool

R8

209.1

R8

214.0

R8

210.71

Obs Overvecht

IEP

80

IEP

75.1

IEP

78.9

De Panda

CET

525.4

CET

529.2

CET

528.7

Pantarijn

CET

535.1

CET

534.4

CET

537.3

Pieterskerkhof

CET

539.8

CET

541.4

DCET

537

Prinses Margrietschool

R8

192.6

R8

202.1

R8

195.4

Rietendakschool

CET

531.1

CET

532.9

R8

184

Rijnsweerd

CET

543.9

CET

544.2

CET

543.63

Tuindorp

CET

538.5

CET

535.9

CET

537.5

Puntenburg

CET

532.9

CET

535.5

IEP

74.9

Voordorp

CET

535.1

CET

533.1

DCET

533.16

Vleuterweide

IEP

534.6

IEP

81.7

IEP

80,5

Waterrijk

CET

540

CET

537

R8

220.15

Wittevrouwen

R8

220,6

R8

225.4

R8

220

Het Zand

IEP

84.6

IEP

82.7

IEP

83
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Resultaten van SPO-basisscholen
op referentieniveaus in de periode
2016-2018
In de schema’s hiernaast laten we zien welke
referentieniveaus groep 8-leerlingen haalden
in de afgelopen drie schooljaren. De behaalde
referentieniveaus zoals hiernaast weergegeven zijn
helaas onderling nog onvoldoende te vergelijken,
omdat de vergelijkbaarheid van de verschillende
gehanteerde eindtoetsen in de afgelopen drie
jaar onvoldoende was. In de percentages die zijn
genoemd zijn álle leerlingen meegeteld.

Resultaten van SPO-basisscholen op referentieniveaus in de periode 2016-2018
Nederlands lezen
2016

74

23

4 %

2017

70

27

3 %

21

4 %

75

2018

0

20

40

60

80

100

Analyse resultaten
• 	Het percentage leerlingen dat géén niveau 1F
heeft gehaald, is de afgelopen jaren afgenomen.
Alle leerlingen die de eindtoets hebben gemaakt,
zijn in dit overzicht meegeteld. Dus ook de leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs,
kinderen met een IQ lager dan 80, en leerlingen
die korter dan twee jaar op school zitten en/of
vier jaar in Nederland waren. Het streven is dat
alle kinderen niveau 1F halen.
• 	Het percentage leerlingen dat niveau 1F én
niveau 2F/1S heeft gehaald, is afgelopen jaren
toegenomen.
• 	Het werken met de referentieniveaus vinden
wij zinvoller dan uit te gaan van gemiddelde
scores op eindtoetsen basisonderwijs. Komend
jaar besteden we meer aandacht aan het
formuleren van schoolnormen voor te behalen
percentages op de referentieniveaus, passend
bij de schoolweging. Schoolweging is de maat
voor het voorspellen van onderwijsachterstanden
bij de schoolpopulatie.

rekenen
2016

41

49

2017

2018

52
0

20

Jaarverslag 2018

42

9

%

40

8

%

60

80

100

37

52

2017

5 %

40
40

1F: 	het fundamentele niveau om succes
vol vervolgonderwijs te kunnen
volgen
1S: 	het streefniveau voor rekenen om
succesvol vervolgonderwijs vanaf
vmbo tl/havo te kunnen volgen.

6 %

43

56
20

geven aan wat een leerling zou
moeten kunnen op het gebied van
lezen, taalverzorging en rekenen. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen
de volgende niveaus:

2F: 	het streefniveau voor taalverzorging
en lezen om succesvol vervolgonderwijs vanaf vmbo tl/havo te kunnen
volgen.

57

2016

0

SPO Utrecht

40

%

14

Nederlands taalverzorging

2018

28

45

◂	
De referentieniveaus taal en rekenen

60

4 %
80

100

1F en 2F (taalverzorging en lezen)
1F en 1S (rekenen)
Alleen 1F
<1F
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Schooladviezen voortgezet onderwijs voor kinderen op SPO-basisscholen 2016-2018

Uitstroomniveaus SPO-speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de periode  2016 – 2018:
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Uitstroombestemming 2016

Uitstroombestemming 2017

Uitstroombestemming 2018

onder OPP*

onder OPP

onder OPP

op OPP

SO Herderschêeschool
SO Fier

30

12%

boven OPP

op OPP

boven OPP

op OPP

boven OPP

70%

30%

6%

63%

31%

8%

92%

0%

76%

12%

26%

67%

7%

13%

83%

4%

VSO Krommerijncollege

16%

82%

2%

10%

82%

8%

7%

93%

0%

Sbo Luc Stevens

10%

80%

10%

3%

84%

13%

3%

75%

22%

25

▴	
OPP: het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling. Hierin wordt de verwachte uitstroom van de leerling weergegeven.
20
Uitstroom sbo en (v)so 2016 – 2018

15
In onderstaande tabel wordt de bestendiging aangegeven. Dit is het percentage leerlingen dat, na het
eerste jaar op de vervolgplek op, onder of boven het niveau zit waarop de leerling is uitgestroomd.

10

Bestendiging 2016
(Uitstroom 2015)
Op
uitstroom

5
SO Herderschêeschool

0
2016

30

2017

2018

vwo

havo / vwo

havo

vmbo gt/havo

vmbo k/gt

vmbo k

vmbo b/k

vmbo b

Analyse

▴

Het percentage leerlingen dat havo- of vwo-advies kreeg, is in de afgelopen
jaren gestegen. Dit komt overeen met eerdere jaren en met het landelijke beeld.

b
k
g
t
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vmbo gt

Bestendiging 2017
(Uitstroom 2016)

Onder/
boven
uitstroom

100%

0%

Onbekend

Op
uitstroom
80%

Bestendiging 2018
(Uitstroom 2017)

Onder/
boven
uitstroom
10%

Onbekend

10%

SO Fier

68%

32%

75%

25%

VSO Krommerijncollege

55%

18%

27%

36%

48%

16%

Sbo Luc Stevens

74%

10%

16%

65%

16%

19%

Op
uitstroom

Onder/
boven
uitstroom

Onbekend
*

75%

12,5%

12,5%

79%

20%

1%

86%

7%

7%

▴	
Vanwege de wet op de privacy (AVG) mogen vervolgscholen en instellingen de gegevens van oud-leerlingen niet meer aan ons
aanleveren zonder uitdrukkelijk toestemming van de ouders. Voor dit jaar hebben we deze gegevens niet voor 100% van onze
uitgestroomde leerlingen kunnen achterhalen.

basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
gemengde leerweg
theoretische leerweg
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Pedagogische kracht
Kern van goed onderwijs is het pedagogisch
vakmanschap van de leraar en de pedagogische
kracht van de school. Daarmee geven we eigentijds
vorm aan openbaar onderwijs in een polariserende
samenleving: we zijn er voor alle kinderen en we
denken in mogelijkheden.
Utrecht is een stad met een grote diversiteit en
met grote verschillen tussen wijken. Wij zien dat
er grote verschillen zijn in de omstandigheden
waarin kinderen opgroeien. Dat doet een steeds
groter beroep op het vermogen van scholen om alle
kinderen goed te bedienen. Pedagogisch vakman-

schap laat kinderen groeien en stimuleert hen, hun
talenten te benutten. Educatief partnerschap met
ouders versterkt de kansen van kinderen.
De toenemende complexiteit van de samenleving
stelt ons ook voor problemen die we niet alleen
kunnen oplossen. Leraren ervaren een toename
van vooral complexere gedragsvragen die kinderen
stellen. Om daarop goed te kunnen inspelen en
kinderen een goed onderwijsaanbod te doen, is
educatief partnerschap met ouders onmisbaar. Ook
een goede samenwerking met en ondersteuning
vanuit het Samenwerkingsverband Utrecht PO,
de buurtteams en de jeugdzorg, zijn hierbij van
belang.

Wat wilden we bereiken?
Door het versterken van het pedagogisch handelen
zorgen we ervoor, in goede samenwerking met
ouders en ketenpartners, dat scholen in staat zijn
passend onderwijs te bieden, zodat we elk kind
een passende pedagogische omgeving kunnen
bieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op basis van de kwaliteitsgesprekken in het school
jaar 2017-2018, waarbij met scholen een analyse is
gemaakt van hun pedagogische kwaliteit, hebben
scholen noodzakelijke acties geformuleerd en
een begin gemaakt met de uitvoering hiervan.
Dit zal ook in het schoolplan terugkomen. In het
kwaliteitsgesprek 2018-2019 komt dit thema terug
als onderdeel van ‘de sterke basis’.
De adviseurs onderwijskwaliteit van SPO Utrecht
zijn vaker preventief betrokken bij individuele
ondersteuningsvragen. Zij denken mee over de
aanpak, als scholen dreigen vast te lopen in hun
pedagogisch handelen rond individuele leerlingen.
Bij de SPO Academie kunnen medewerkers gebruik
maken van het aanbod Pedagogische Intervisie.
Groepen medewerkers bespreken dan, door middel
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van oplossingsgerichte intervisie, een aantal cases
en komen samen tot handelingsadviezen.
In het SPO-netwerk Gedrag is dit jaar extra aandacht
besteed aan begeleidersvaardigheden van de
gedragsspecialisten.

Wat was het resultaat?
Scholen hebben meer zicht op de sterke en zwakke
onderdelen van de pedagogische kwaliteit in school.
Zij hebben dit vertaald naar concrete acties, die zijn
opgenomen in de jaarplannen.
Directeuren en intern begeleiders voelen zich meer
gesteund bij complexere situaties van leerlingen. In
een aantal gevallen nam de handelingsverlegenheid
af, waardoor thuiszittende leerlingen of problemen
met ouders worden voorkomen.

De pedagogische intervisie vergroot het zelfoplossend vermogen van leraren en intern begeleiders.
Hiermee wordt een steentje bijgedragen aan de
afname van handelingsverlegenheid en het bieden
van maatwerk aan kinderen.
De interne gedragsspecialisten voelen zich in
toenemende mate competent in het begeleiden
van hun collega’s bij pedagogische vraagstukken.

Onderwijs
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Goed resultaat bij eerste
bestuursinspectie
De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO
Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Obs
Overvecht, obs Tuindorp en Apollo 11 verdienden zelfs het
oordeel ‘goed’ van de inspectie. Als een van de eerste besturen
is SPO Utrecht onderzocht volgens het nieuwe wettelijk kader
en de nieuwe werkwijze.
Voorzitter Thea Meijer: ,,We zijn tevreden met dit resultaat. Het
is een realistisch oordeel. Het is fijn dat de inspectie goed heeft
gekeken naar de manier waarop wij werken aan onderwijskwaliteit
en ons zo een spiegel voor houdt.’’
Vanaf dit schooljaar onderzoekt de onderwijsinspectie niet meer
alleen de kwaliteit van de individuele scholen, maar ook de
kwaliteit van het schoolbestuur. Wordt voldoende gestuurd op
kwaliteit van de scholen? Is de organisatie financieel op orde? Op
beide vragen is het antwoord voor SPO Utrecht positief.
Tegelijkertijd onderzocht de inspectie ook onderdelen van de
kwaliteit van twaalf van de 36 SPO-scholen. De meeste werden op
deze onderdelen beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’. Voor drie
scholen kreeg het bestuur op de onderzochte onderdelen een herstelopdracht. Dat is herkenbaar, want dit past bij de herstelaanpak
die deze scholen al met het bestuur uitvoeren. De komende jaren
zijn andere SPO-scholen aan de beurt voor thema-onderzoeken
van de inspectie, het volgende grote bestuursonderzoek is weer
over vier jaar.
Twee onderzochte SPO-scholen werden door de inspectie als ‘goed’
beoordeeld: obs Overvecht, obs Tuindorp. Odbs Apollo 11 kreeg
al voor de zomervakantie het oordeel 'goed'. De mogelijkheid
om voor een ‘goed’ te gaan, is nieuw. Zo kunnen scholen, en ook
schoolbesturen, aantonen dat ze duidelijk uitstijgen boven de
basiskwaliteit.

34

SPO Utrecht

Jaarverslag 2018

De inspectie vat het oordeel over de kwaliteitscultuur zo samen:
‘SPO Utrecht stijgt uit boven de basiskwaliteit. In alle lagen van de
organisatie is duidelijk sprake van een professionele kwaliteits
cultuur. Vooral in de manier waarop het (bestuur red.) tegenspraak
bevordert en faciliteert en de dialoog over zijn onderwijs in- en
extern voert.’
Vanzelfsprekend zijn er ook punten voor verbetering. Thea Meijer:
,,Onze grootste opdracht én uitdaging is dat scholen hun eigen
doelen en normen goed formuleren. Dat gaan we in de nieuwe
schoolplannen oppakken.’’ Ook kunnen sommige SPO-scholen
beter gebruikmaken van het afleggen van externe verantwoording
via Scholen op de Kaart en kan in het jaarverslag van SPO Utrecht
concretere informatie worden gegeven over de leerresultaten op
de SPO-scholen voor speciaal onderwijs.

SPO-NIEUWSBERICHTEN UIT 2018

16 mei 2018

SO Fier: bijzonder gebouw
voor speciale school
EVA architecten tekende voor SO Fier een school die geheel
is afgestemd op ruim 150 leerlingen in cluster-4 speciaal
onderwijs. Kinderen leren op SO Fier hetzelfde als alle kinderen
op de basisschool, maar krijgen daarnaast specifieke onder
steuning rond gedrag.
Aan de buitenzijde trekt lichte baksteen de aandacht, dat zich als
een lint om het gebouw heen slingert en de bouwdelen van de
gymzalen en school bij elkaar houdt. De afgeronde hoeken en de
lichte kleur vormen een mooi contrast met het robuuste materiaal
en de groene omgeving. Binnen valt de bijzondere trap meteen op.
De groepsruimten liggen rond een patio en alle klassen beschikken
over een eigen toilet en een eigen plek om rustig apart te werken.
Het mooist
,,Het mooist vind ik de ronde vormen,’’ zegt adjunct-directeur Inge
Kluitman. ,,En de mooie trap! We kijken vooral heel erg uit naar de
ruimte die we straks krijgen. Heerlijk, want we groeien hier in de tijdelijke locatie in Overvecht inmiddels uit ons jasje. We verheugen
ons er op dat elke klas er straks een eigen ruimte bij heeft, zodat je
eventueel met een kind rustig apart iets kunt doen.’’
Architect Jeroen Baars blikt terug: ,,Dit was een erg leuke opdracht,
omdat de wensen van de school zo specifiek waren. We hebben
prettig samengewerkt met SPO Utrecht en met de schooldirecteur.
Mooi dat het is gelukt vier clusters te maken, met eigen leerpleinen,
waar toch onderling contact mogelijk is. Ik ben zeker tevreden over
het resultaat!’’
Groen
Om de school heen blijven veel bomen en struiken gespaard en ook
het schoolplein zelf wordt heel groen. De gemeente Utrecht en SPO
Utrecht organiseerden geregeld bijeenkomsten om omwonenden op
de hoogte te houden van het nieuwbouwproces.

17 december 2018
Energieneutraal
Het gebouw is straks volledig energieneutraal in gebruik (EPC=0).
Dat is te danken aan de inzet van SPO Utrecht, opdrachtgever van de
bouw. ,,Als school draag je maatschappelijke verantwoordelijkheid
en wij willen graag het goede voorbeeld geven in duurzaamheid.’’
Duurzaam kunstwerk
Op het schoolplein komt een bijzonder kunstwerk: een wachthuisje bij de voetbalkooi. Het ziet eruit als een graafmachine
en is vervaardigd van materialen uit het vorige schoolgebouw
aan de Winklerlaan. Leerlingen van SO Fier hebben destijds zelf
meegeholpen regenpijpen en andere spullen uit hun oude school
te slopen. Zij hielpen ontwerper Jan Jongert ook aan de nodige
inspiratie. Superuse Studios is gespecialiseerd in hergebruik
van materialen en dit werk past dus heel goed bij het duurzame
schoolgebouw van SO Fier.
Aan de slag!
Op 17 december 2018 wordt het bouwcontract voor SO Fier officieel
ondertekend en niet lang daarna begraven leerlingen van SO Fier
tekeningen en brieven op de bouwplaats.

Nieuws
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SPO PRO en FLEXPool
zijn effectief
Het nieuwe schooljaar is begonnen met alweer de derde lichting
SPO PRO. In deze eigen pool voor langdurige vervanging, worden
beginnende leraren (vaak ex-stagiaires van SPO Utrecht) extra goed
begeleid. Bij een goede beoordeling krijgen ze meteen een vaste
aanstelling. Zo wil SPO Utrecht goede leraren aan zich binden.
Dat lijkt te lukken. Vijftien van de zeventien SPO PRO'ers van vorig
schooljaar, zijn bij SPO Utrecht blijven werken. Zij hebben nu een
vaste eigen groep. Van de eerste lichting werken zestien van de
achttien na drie jaar nog steeds op SPO-scholen.
Directeur Gitte Gijsbers: ,,De PRO-pool is effectief, zowel voor
de scholen als voor de PRO'ers zelf. Iedereen is enthousiast
over deze manier van werken. We hebben dan ook navolging
gekregen bij andere besturen. Maar SPO Utrecht onderscheidt
zich positief, onder meer doordat je als PRO'er meteen een vaste
aanstelling krijgt. En we bieden goede begeleiding. Dat is echt
een toegevoegde waarde, leraren komen zo verder in hun vak. En
alle SPO-scholen staan open voor PRO'ers, ze zijn er welkom.’’
De derde lichting SPO PRO gaat in 2018 van start met een iets
kleinere groep (zes in plaats van twaalf). Reden: de druk op de
arbeidsmarkt wordt groter.

Tijdens de eerste FLEXPool-netwerkbijeenkomst van dit schooljaar,
op 3 september 2018, is er eerst even een kennismakingsrondje.
De FLEXPool van SPO Utrecht bestaat uit ongeveer vijftig leerkrachten, dus het is niet vreemd als je nog niet ál je collega’s kent.
Steffie van Alphen vertelt dat ze een tijdje in Parijs is geweest en
nu de snelste route naar een baan zocht: de FLEXPool. ,,Ik had al
twee jaar voor SPO Utrecht gewerkt, naast mijn master. Nu werk ik
van dinsdag tot en met vrijdag in de FLEXPool.’’
Rob van Lijf wil zoveel mogelijk SPO-scholen leren kennen. ,,Ik kwam
in 2008 bij SPO Utrecht werken, als leerkracht en schoolopleider
op Het Zand. Na negen jaar wilde ik wel naar een andere school en
toen werd me aangeraden eens bij de FLEXPool te gaan kijken. Ik
heb nog nooit zo’n leuke baan gehad! Vorig jaar heb ik de Montessorischool Oog in Al leren kennen en De Kaleidoskoop. Ik vind het
leuk bij de FLEXPool, ik wil me nog niet binden aan één school.’’

‘Ik heb nog nooit zo’n leuke baan gehad!’
Tine Süssenbach: ,,Ik ga bijna met pensioen. De afgelopen tien jaar
heb ik op De Cirkel gewerkt, ik was elke dag op school deed overal
aan mee. Dat vond ik best zwaar op het laatst. Ik dacht: wat vind ik
nu echt leuk? Kinderen lesgeven! Dus heb ik me aangemeld voor de
FLEXPool. Ik wilde graag meer loslaten en even geen groepsverantwoordelijkheid. Nu geef ik drie dagen les. Ik vind het heerlijk!’’

SPO-NIEUWSBERICHTEN UIT 2018
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Leren en spelen in
Kindcentrum Rijnvliet
In de nieuwe wijk Rijnvliet komt het eerste integrale kindcentrum
van Utrecht! Kindcentrum Rijnvliet biedt onderwijs, opvang en
buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Baby’s,
peuters en schoolkinderen worden begeleid door een team met
één pedagogische visie. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in
een doorgaande lijn. Uitgangspunt is toekomstgericht onderwijs
en opvang waarin plezier, avontuur en een grote betrokkenheid
centraal staan. De voorbereidingen zijn in volle gang. SPO Utrecht
en KMN Kind & Co ontwikkelen een gezamenlijke organisatie.

18 juni 2018
Enthousiasme over ontwerp
Kindcentrum Rijnvliet krijgt een licht, ruim en energieneutraal
gebouw. Kinderen kunnen zich samen ontwikkelen in dit
multifunctionele pand waar avontuur centraal staat. Ze kunnen
‘boodschappen doen’ in het Voedselbos: ze lopen gewoon over de
passage die het kindcentrum met het bos verbindt!

Het ontwerp van negen graden architectuur uit Amersfoort is op
18 juni 2018 met enthousiasme ontvangen door opdrachtgever
SPO Utrecht, KMN Kind & Co en de gemeente Utrecht. SPO Utrecht
realiseert een 100 procent energieneutraal gebouw door zelf een
rendabele investering te doen.
Op de begane grond worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen
in vier eigen ruimtes. Beneden zijn ook speelzalen en drie ateliers
met grote ramen die uitkijken op het tegenovergelegen Voedselbos. De zes ruimtes voor kinderen van 4 tot 6 jaar liggen pal boven
die van de jongste kinderen. Deze verdiepingen zijn (ook) met
elkaar verbonden door een spannend speelhuis. De eerste etage
telt in totaal twaalf groepsruimtes met leerpleinen en op de tweede
is ruimte voor nog vier groepen met leerpleinen. De grote gymzaal
krijgt een interactieve speelwand. Deze sportzaal heeft een eigen
ingang en kan ook door anderen worden gehuurd.
Het kindcentrum gaat straks echt deel uitmaken van de nieuwe
wijk Rijnvliet, dus de architecten kregen ook de opdracht om voor
verbindingen tussen binnen en buiten te zorgen. Opvallend is
de verbindingsroute die zich op één hoog dwars door het gebouw
slingert. Via deze weg loop je vanuit de wijk naar binnen bij het
kindcentrum én kun je veilig doorsteken naar het Voedselbos. In dit
stukje natuur in de wijk zijn allerlei vruchtdragende bomen, struiken
en planten voorzien en het biedt volop speelmogelijkheden.

Carina Dautzenberg is de leidinggevende van de FLEXPool met
leerkrachten die net als alle andere SPO-leraren gewoon in dienst
zijn en eenzelfde jaarlijkse gesprekkencyclus hebben met hun
directeur. ,,Met nu 54 leerkrachten verdeeld over 25 fte, is het
FLEXPoolteam zo groot als een team op een school.’’

3 september 2018

De 25 formatieplaatsen voor invalleerkrachten vormen een ‘schil’
van leraren rondom SPO Utrecht. Carina Dautzenberg: ,,Dat is
een bewuste keuze geweest. Door leraren in de pool in dienst te
nemen, kun je de kwaliteit goed monitoren. Met 37 scholen is het
ook mogelijk om zo’n grote pool te hebben. Vooral nu, met het
lerarentekort, kunnen we deze collega’s heel goed gebruiken!’’
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Professionaliseren
met SPO Academie en
schoolleidersopleiding
1 september 2018

Eerste open dag
Hoe ziet het gebouw van het nieuwe Kindcentrum Rijnvliet er
van binnen uit? Wat is eigenlijk het verschil met een gewone
basisschool-met-buitenschoolse-opvang? Wie zíjn de mensen die
hier samen kinderen laten groeien en zelfstandigheid bijbrengen?
Kindcentrum Rijnvliet heeft vrijdag 21 september voor het eerst
een open huis voor belangstellende ouders. Vele tientallen ouders
namen met hun kinderen een kijkje in het tijdelijke onderkomen,
pal naast de wijk waar vanaf eind 2018 de eerste huizen worden
opgeleverd. De ouders maakten kennis met het team, de kinderen
speelden met het uitnodigende materiaal. Directeur Annelies
Meijer vertelde de ouders veel over de pedagogische aanpak in
kindcentrum Rijnvliet.

In september 2018 gaat de SPO Academie van start. Alle collega's
van SPO-scholen kunnen zonder kosten meedoen aan een training,
lezing of workshop: leerkrachten, gymdocenten, conciërges, IB'ers.
Zij kiezen zelf wat ze leuk en interessant vinden om te leren. Bijzonder is dat alle trainingen worden gegeven door SPO-collega’s.
Gitte Gijsbers: ,,We willen graag als werkgever iets extra's bieden
voor alle collega's. Onder de ruim duizend mensen die op de
scholen van SPO Utrecht werken, zijn veel experts. Zij delen hun
specifieke kennis natuurlijk met hun team, maar zij willen die
kennis en ervaring ook graag met anderen delen. Daar biedt de
SPO Academie nu de mogelijkheid voor.’’
,,Bij de SPO Academie kun je je als specialist verder profileren.
Dat kan al tijdens de SPO-personeelsdag en de netwerkbijeenkomsten. Maar op de SPO Academie kun je je specialistische
kennis en ervaring op heel andere manieren overdragen en aan
veel meer mensen. Het is een academie vóór en dóór SPO-ers.’’

19 september 2018
Op 19 september begon ook de interne opleiding 'Leidinggeven
aan scholen'. Er was veel belangstelling om mee te doen en dat is
geen wonder: deze studie is echt een buitenkans, vertelt directeur
professionalisering Arien Hartog.
,,De reguliere schoolleidersopleiding valt namelijk overal een
beetje buiten. Het is geen master, dus je kunt deze opleiding
niet doen met een Lerarenbeurs. Je moet 'm zelf betalen, en de
studie valt deels onder werktijd. Maar je hebt 'm wel nodig om
als geregistreerd schoolleider aan de slag te kunnen gaan.’’
Omdat er veel behoefte is onder medewerkers om door te kunnen
groeien naar een functie als schooldirecteur, besloot SPO Utrecht
eenmalig om een eigen 'klas' te formeren en de opleiding intern
aan te bieden. Let wel: de deelnemers gaan voor een officieel
diploma. Er ging dan ook een stevige selectie aan vooraf.
De groep van zeventien gaat voor 'schoolleider basisbekwaam'. In
januari 2019 begint nog een tweede groep van zes collega's, die al
een middenmanagementopleiding achter de rug hebben. Zij volgen
een verkorte route naar toelating in het tweede jaar.
Volgend schooljaar wordt dan uit beide groepen uiteindelijk één
groep samengesteld die verder gaat voor het diploma 'schoolleider
vakbekwaam'. Het gaat om de officiële, door de examencommissie
goedgekeurde opleiding en diploma's. SPO Utrecht werkt hiervoor
samen met de Thomas More Leiderschapsacademie.

20 februari 2019

Eerste leerlingen welkom
Kindcentrum Rijnvliet is van start gegaan. Meteen op de eerste
schooldag, 27 augustus 2018, stapte een kleuter over de drempel.
Het meisje kreeg de eer om de opening te verrichten door een lint
in de kleuren van Kindcentrum Rijnvliet te doorbreken.
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Kennismakingsbijeenkomsten voor nieuw personeel
Er was onder leraren en pedagogisch medewerkers zoveel
belangstelling voor werken in Kindcentrum Rijnvliet, dat op
13 maart 2019 een tweede kennismakingsbijeenkomst moest
worden georganiseerd. Een middag lang konden belang
stellenden een kijkje nemen in het nieuwe kindcentrum, van
alles leren over het concept en de pedagogische visie en ook
kennismaken met mogelijke collega’s.

Nieuws
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Personeel
Vakmanschap en goed werkgeverschap
Samen met andere besturen werkt SPO Utrecht met
de pabo aan het opleiden en de professionalisering
van personeel. SPO Utrecht biedt een professionele werkomgeving, waarbij vakmanschap en
eigenaarschap belangrijk zijn en waarbij we samen
verantwoordelijk zijn voor het geheel. Zowel op
school als bovenschools proberen wij te zorgen
voor voldoende, goed gekwalificeerd en gezond
personeel, dat met plezier werkt. Wij doen dat
door te werken aan naamsbekendheid van SPO
Utrecht als werkgever en door een goede werving,
begeleiding en binding van (potentieel) goed
gekwalificeerd personeel.
Door samen te werken aan preventie, aan het
terugdringen van werkgerelateerd ziekteverzuim en
aan het bestrijden van werkdruk, bevorderen we
ook het werkplezier van leraren. Ons uitgangspunt
hierbij is het stimuleren van een professionele
(school)organisatie, waarin leraren gericht
samenwerken aan gezamenlijke doelen vanuit
vakmanschap en eigenaarschap. Dit komt zowel
het werkplezier als de kwaliteit van het onderwijs
ten goede.
Leraren zijn de spil van goed onderwijs. Het
lerarentekort is daarom een ernstige bedreiging
voor goed onderwijs. SPO Utrecht deed er ook in
2018 alles aan, om toch zoveel mogelijk te voorzien
in voldoende personeel. Door op allerlei manieren
nieuwe mensen te werven en binnen te halen. En
ook, om personeel behouden, door onze leraren
te boeien en te binden. Eerder al werden SPO PRO
en de FlEXpool gestart, in 2018 kwam hier de SPO
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Academie (voor en door SPO-personeel) bij. Zijinstromende directeuren zijn al langer werkzaam
bij ons; in 2018 werden de eerste zij-instromende
leraren benoemd*. SPO Utrecht werd projectleider
van ‘Werk maken van Leren’ in deze regio, een
landelijk project gericht op het vormgeven van
zij-instroom in het onderwijs.
Samen met directeuren dachten we na over andere
organisatievormen voor het geven van onderwijs. In
de eerste plaats vanuit onderwijsperspectief, maar
daarnaast ook vanuit het gegeven dat we komende
jaren onvoldoende leraren zullen hebben om in alle
vacatures te voorzien.

Wat wilden we bereiken?
Wij zorgen voor voldoende, goed gekwalificeerd
en gezond personeel, dat met plezier werkt. We
willen dat scholen zich tijdig beraden op andere
organisatievormen voor het onderwijs, om het
lerarentekort het hoofd te bieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Team Human Resources (HR) en directeuren hebben zowel structurele als incidentele activiteiten
ondernomen om het lerarentekort zo klein mogelijk
te houden. Om zo goed mogelijk te kunnen
voorzien in de vervangingsvraag, werd de flexibele
schil van personeel optimaal benut en werden
de invalpools SPO PRO en de FLEXPool op peil
gehouden met ongeveer 35 fte. Het hele jaar door
werden leraren aangetrokken door actief te werven,
door halfjaarlijkse meeloopdagen te organiseren**.
Ook waren er activiteiten om derde- en vierdejaars
studenten aan ons te binden. Met potentiële
nieuwe personeelsleden werden persoonlijke
gesprekken gevoerd, om te kijken of er passend
werk geboden kon worden.
*
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Het SPO-inductiebeleid (het begeleiden en inwerken van nieuw personeel) werd verder ontwikkeld
en vastgesteld. Onderdeel van het inductiebeleid
zijn intervisie-bijeenkomsten voor alle startende
personeelsleden.
In het kader van ‘boeien en binden’ van het eigen
personeel, werd de SPO Academie* opgericht:
hier worden masterclasses en workshops voor
en door SPO-collega’s aangeboden. Voor nieuwe
schoolopleiders werd een ’’in company’ opleiding
georganiseerd. Samen met de Thomas More
Leiderschaps Academie werd een tweejarige
opleiding ‘Leidinggeven aan scholen’ aangeboden,
aan SPO-leerkrachten met de ambitie en het talent
om directeur te worden*.
In maart 2018 vond de SPO Personeelsdag* plaats
in TivoliVredenburg, met als thema: ‘Creativi-tijd:
buiten de lijntjes kleuren’. SPO Utrecht organiseert
één keer in de drie jaar een personeelsdag voor
alle medewerkers. Er was een groot en divers aanbod rond eigentijds onderwijs en vakmanschap. In
masterclasses werden de nieuwste inzichten op het
gebied van leren aangeboden.

Directeuren en schoolteams maakten een ‘plan B’,
waarbij ze nadachten over hun aanpak wanneer
het vervullen van vacatures of het voorzien in
vervanging niet lukt. Op veel scholen werden ook
ouders betrokken bij dit vraagstuk.
SPO Utrecht participeert, regionaal en landelijk,
actief in samenwerkingsverbanden die creatief
zoeken naar mogelijkheden om te voorzien in
voldoende personeel. Bijvoorbeeld door andere
functies te creëren, te werken met statushouders,
of met flexstudenten die tijdens studie al deels
voor de klas staan.
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Schoolteams hebben de beschikbare extra werk
drukmiddelen voor het schooljaar 2018-2019,
zo ingezet, dat zij minder werkdruk hoopten te
ervaren.
Team HR werkte actief samen met de directeuren
van SPO-scholen die een hoog werkgerelateerd
ziekteverzuim (hoger dan 6%) hadden. Doel was
het terugdringen hiervan en het bevorderen van
een professioneel werkklimaat. In de recente
verzuimcijfers van deze scholen is het effect van
deze inzet zichtbaar.

Voor SPO-directeuren geldt dat allen zijn geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO. Om deze
registratie te behouden, is regelmatige nascholing
en verantwoording nodig. In 2018 is voor de tweede
keer een ‘in company’ module georganiseerd, dit
keer met als thema ‘Persoonlijk leiderschap en
communicatie’.

vangingsvragen van alle scholen worden voorzien,
terwijl de vraag naar vervanging ten opzichte van
het vorige jaar was gestegen.
Met een ziekteverzuimpercentage over 2018 van
5,9% bleven we net onder het landelijke gemiddelde van 6%. Daarmee behaalden we onze norm.
Of de inzet van werkdrukmiddelen daadwerkelijk
bijdraagt aan verlaging van de werkdruk, is nog niet
duidelijk. De inzet van het eerste jaar wordt eind
schooljaar 2018-2019 in elk schoolteam geëvalueerd. Een negatief effect dat al snel zichtbaar werd,
is dat het toch al geringe aanbod van invallers en
tijdelijk personeel, nog krapper werd. Dat komt
doordat werkdrukmiddelen worden gebruikt voor
extra personeel, om meer ambulante tijd voor
leraren te creëren.
SPO Utrecht bood twee in company opleidingen
aan: voor de schoolleidersopleiding meldden zich
28 deelnemers aan, van wie er 24 zijn toegelaten.
Met de opleiding tot schoolopleider zijn vijftien
SPO’ers begonnen. Daarnaast functioneren binnen
SPO Utrecht negen netwerken voor coördinatoren
en specialisten. Het deelnamepercentage van
aangestelde functionarissen ligt rond 70%.

Wat was het resultaat?
Hoewel het steeds voelbaarder werd, met name
in het speciaal (basis)onderwijs, konden we het
lerarentekort in 2018 nog redelijk opvangen. Mede
met behulp van de inzet van de flexibele schil van
SPO PRO en de FLEXpool kon in 81% van de ver-

*
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Onderwijshuisvesting
Op het gebied van onderwijshuisvesting bleven er
uitdagingen! Enerzijds waren er concrete nieuw
bouwprojecten. Zo werd gewerkt aan nieuwe
scholen voor SO Fier, de Kees Valkensteinschool
(locatie Haarzicht), obs Pantarijn en obs Jules Verne*.
De bouw van kindcentrum Rijnvliet werd voorbereid
in de gelijknamige nieuwe wijk in Leidsche Rijn.
SPO Utrecht biedt hier samen met Kind & CO een
compleet dagprogramma voor kinderen van 0-13
jaar. Ook werd gewerkt aan nieuwbouw voor de
International School Utrecht. Een forse klus was de
voorbereiding van de grondige renovatie door de
gemeente Utrecht, van een aantal multifunctionele
accommodaties in Leidsche Rijn. Hierin zijn scholen
en andere organisaties gehuisvest.
De gemeente Utrecht groeit de komende jaren
flink, niet alleen in Leidsche Rijn, maar ook in de
bestaande stad. Daarom werkte SPO Utrecht aan
(plannen voor) uitbreiding van onder meer de
Johan de Wittschool, obs De Cirkel, odbs Apollo 11,
het Kromme Rijn College en OBO De Watertoren.
Samen met de gemeente en andere schoolbesturen
werkten we aan een planmatige verdere uitbreiding
van het scholenbestand voor primair onderwijs in
Utrecht, om tijdig te kunnen voorzien in voldoende
plaatsen op bestaande en nieuwe scholen voor het
groeiend aantal kinderen in de stad. Daarbij vroegen
we ook, samen met partners, om uitbreiding van
het aantal kindcentra (ikc’s).
Naast nieuwbouw en renovatie werkten we aan
duurzaam onderhoud en goed uitgeruste schoolpleinen.

*
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In juli 2018 werd SPO Utrecht onaangenaam verrast
door het collegebesluit om in obs De Klimroos
een nieuw op te richten islamitische basisschool
te huisvesten en zo het schoolgebouw volledig in
tweeën te delen. Ondanks protesten van team,
ouders en bestuur zette de gemeente Utrecht dit
besluit in de zomervakantie door. In de weken na
de zomervakantie bleek dat bijna de helft van de
Klimroos-ouders hun kind op een andere school
plaatste. Een aantal ouders maakte een bewuste
keuze voor islamitisch onderwijs, maar een even
groot aantal ouders koos voor andere scholen in
de buurt vanwege de nieuwe huisvestingssituatie.
Samen met het team oriënteerden wij ons op de
nieuwe situatie en kozen we in het voorjaar van
2019 voor een nieuw schoolconcept, waarbij De
Klimroos samenwerkt met ISUtrecht. De Klimroos
biedt vanaf augustus 2019 ‘onderwijs met een
internationaal karakter’. Dit past goed bij de
schoolpopulatie, die voor het grootste deel bestaat
uit ouders met een internationale achtergrond.

Wat wilden we bereiken?
Wij werken aan goed uitgeruste schoolgebouwen,
die hedendaags onderwijs mogelijk maken, waar
het prettig en gezond werken is voor kinderen en
medewerkers en waar voldoende ruimte is om de
groei van de stad goed op te vangen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In overleg met directeuren, schoolteams en
architecten, wordt zo veel mogelijk geprobeerd de
gebouwen aan te laten sluiten bij de behoefte van
het huidige onderwijs. Ook duurzaamheid is de
afgelopen jaren een belangrijk speerpunt van SPO
Utrecht geweest. Waar duurzaamheid tot extra

kosten leidt, onderhandelen we met de gemeente
over extra investeringen, vanuit de gedachte dat
een schoolgebouw zeker veertig jaar mee moet.
Een deel van deze investeringen in duurzaamheid
financieren we zelf voor, omdat we die op termijn
weer terugverdienen (op basis van een business
case)*. Het gaat dan vooral om zonnepanelen.

*
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Wat was het resultaat?
Vrijwel alle schoolgebouwen van SPO Utrecht voldoen
aan eisen van duurzaamheid, zijn toekomstbestendig
(voor zover dat nu is te beoordelen) en voldoen aan
de eisen die worden gesteld aan het binnenmilieu.
Uitzondering vormen de schoolgebouwen die nog
moeten worden gerenoveerd volgens het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) en de
multifunctionele accommodaties (MFA’s) in Leidsche
Rijn. Hiervoor loopt een apart renovatietraject.

Onderwijshuisvesting
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SPO Utrecht gaat uit van het subsidiariteitsprincipe.
Scholen krijgen de middelen voor hun school en de
directeur besluit, met inspraak van de medezeggenschapsraad, over de inzet van deze middelen.
In overleg met het directieberaad DOPO en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
krijgen middelen voor gezamenlijke activiteiten of
te dragen risico’s, een bovenschoolse bestemming.
SPO Utrecht is het eens met de lobby van de
PO-Raad voor een adequatere bekostiging van
het primair onderwijs. Het is fijn dat hiervoor
aandacht is in het Regeerakkoord 2017, dit is echter
nog volstrekt onvoldoende. Zo zijn de inkomsten
voor materiële instandhouding bij lange na niet
toereikend. Om te voldoen aan de noodzakelijke
verplichtingen voor exploitatie en behoorlijk
onderhoud, is naast de vergoeding voor materiële
instandhouding nog 2,7 miljoen euro nodig vanuit
de personele middelen.

Wij hopen dat de hernieuwde aandacht voor gelijke
kansen voor kinderen ook zal leiden tot adequate
middelen om deze kansen te verbeteren.

Grootste bedreiging voor met name kansarme
Utrechtse kinderen is de grote bezuiniging op het
achterstandsonderwijs, die al enkele jaren eerder
in gang is gezet en per augustus 2019 wordt
geëffectueerd. Samen met andere besturen en de
met gemeente ijverde SPO Utrecht dan ook voor het
terugdraaien van die bezuiniging, die geen recht
doet aan de werkelijke situatie van Utrechtse kinderen. Laagopgeleiden hebben nog altijd minder
kans op werk in Utrecht dan hoogopgeleiden. Het
aantal bijstandsgerechtigde inwoners van de stad
nam in 2016 met 3% toe en zal naar verwachting
ook komende jaren toenemen.

Wat was het resultaat?

Wat wilden we bereiken?
Wij maken ons sterk voor adequate bekostiging
voor primair onderwijs en vragen daarbij met
name aandacht voor het onderwijs aan kansarme
kinderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is het afgelopen jaar continu aandacht gevraagd
bij de landelijke politiek en de gemeentelijke
politiek voor problemen die ontstaan bij de forse
teruggang in middelen van het onderwijsachterstandbeleid (OAB) in de stad Utrecht.
Daarnaast is ook via PO-Raad en andere kanalen
voortdurend aandacht gevraagd voor de ontoereikende vergoeding voor materiële instandhouding.

Op landelijk niveau hebben onze inspanningen
voor het budget onderwijsachterstandenbeleid
weinig verandering gebracht. De gemeente Utrecht
heeft het deel van de gemeentelijke OAB-subsidie
in elk geval op het oude niveau in stand gehouden.
Ten aanzien van het budget materiële instandhouding (MI) onderzoekt OCW nu in hoeverre er
daadwerkelijk een tekort is. Een degelijk onderzoek
zal naar verwachting de tekorten bevestigen. Of
met deze uitkomst ook extra middelen worden
vrijgemaakt, is echter nog onzeker.

Adequate bekostiging
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Optimaliseren ondersteuning
en administratie
De scholen en de bovenschoolse administratie werken steeds meer met geautomatiseerde systemen.
Wij willen deze systemen beter op elkaar afstemmen
en zo komen tot een efficiënte taakverdeling tussen
scholen en de bovenschoolse organisatie. De teams
financiën en personeel van het bestuurskantoor,
werken daarom komend jaar aan verbetering van
de efficiency en de kwaliteit van de (inrichting) van
deze werkprocessen.
Daarnaast evalueren directeuren, staf en bestuur,
de taakverdeling rond de uitvoerende beheers- en
ondersteuningstaken. Doel hiervan is om na te
gaan of ook hier winst is te behalen met betrekking
tot werkbelasting en efficiency.
Efficiënte processen leveren tijdig informatie ter
ondersteuning van directeuren en bestuur. Ze
geven inzicht in de gewenste taakverdeling tussen
scholen en bovenschoolse organisatie. Systemen
dragen bij aan inzicht, overzicht en transparantie.
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In 2018 is een begin gemaakt met de uitrol van
Office 365 in onze organisatie.
Een centraal systeem maakt de informatievoorziening
veel makkelijker en maakt het ook mogelijk infor
matie op persoonsniveau te regelen. Daarnaast
schept Office 365 met Sharepoint ook mogelijkheden voor digitale gemeenschappen, waarin
mensen kennis kunnen delen.
De wens is een systeem te ontwikkelen waarvan
iedere medewerker weet hoe het werkt en dat een
herkenbare uitstraling heeft.
Eind 2018 waren alle scholen volgens afspraak
overgestapt naar Office 365. Hierbij is gebruik
gemaakt van centrale sjablonen. Een paar scholen
maken echter nog wel gebruik van Google. Uit
financiële overwegingen faseren we dat systeem
in een aantal jaren.
In 2019 bouwen we het systeem verder uit, waarbij
aandacht is voor de automatische aanmaak voor
accounts, verbetering van de opzet, verbetering van
de data opslag en mogelijkheden voor k
 oppelingen
met de door onze scholen meest gebruikte s ystemen,
zoals Parnassys.
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Samenwerking met gemeente
en professionele partners
SPO-scholen werken samen met verschillende pro
fessionele partners aan goede ontwikkelmogelijk
heden voor kinderen: in kindcentra, in brede scholen,
met voorscholen en kinderopvang, jeugdzorg,
sport en culturele instellingen. Hieronder gaan wij
in op de samenwerking met enkele partners.

De Utrechtse Onderwijs Agenda
De doelen in het kader van de Utrechtse Onderwijs
Agenda (UOA) zijn gericht op het stimuleren van en
het creëren van kansen voor de ontwikkeling van
kinderen. Veel aandacht gaat uit naar kinderen in

achterstandssituaties en het realiseren van gelijke
kansen voor alle Utrechtse kinderen. Hierbij ligt
de focus op vroeg beginnen, en een doorgaande
lijn in de aanpak.
Bestuur en staf namen deel aan vele overleggen,
stuurgroepen, projectgroepen en platforms om een
actieve bijdrage te leveren aan het bereiken van
gezamenlijke doelen.
Zes SPO-scholen sloten hun tweejarig onderzoek
af, in het kader van de Werkplaats Onderwijsonder
zoek Utrecht (WOU). Zij verzamelden hiermee, op
een evidence-informed wijze, input voor hun eigen
schoolontwikkeling. Ze werden daarbij ondersteund
door een onderzoeker uit één van de aangesloten
kennisinstituten uit het consortium. Direct na de
zomervakantie begonnen vier nieuwe SPO-scholen
met deelname aan de WOU, en zetten twee scholen
deze werkwijze voort in de periode 2018-2020.
Wij ondersteunden scholen bij het realiseren van
dagarrangementen voor kinderen, samen met
maatschappelijke partners. Wij zijn daarom blij
met de start van de bouw van ons eerste echte
Kindcentrum Rijnvliet*, dat we samen met kinder
opvangorganisatie Kind & Co realiseren. Maar
ook andere SPO-scholen werken nauw samen met
voorscholen en organisaties voor kinderopvang.
Die samenwerking wordt vormgegeven vanuit een
gezamenlijke pedagogische visie. Een aantal
SPO-scholen nam deel aan het ‘stedelijk lerend
*
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netwerk kindcentra’, waarin we samen met schoolbesturen, kinderopvang en gemeente de vorming
van kindcentra stimuleren.

toegekend in
2018

aangevraagd
in 2018

looptijd in
2018

Arrangementen  

Samenwerkingsverband Utrecht PO
Samen met de andere schoolbesturen werken we
samen in het Samenwerkingsverband Utrecht PO
(swv). Doel van het samenwerkingsverband is het
ondersteunen van scholen bij het realiseren van
passend onderwijs en het bieden van extra ondersteuning voor kinderen met specifieke hulpvragen.
Ook dit jaar was SPO Utrecht actief in het bestuur
van het samenwerkingsverband (als voorzitter) en
in de beleidsgroep (als beleidsadviseur), om het
aanbod van het samenwerkingsverband verder te
ontwikkelen en om scholen optimaal te ondersteunen bij het leveren van extra ondersteuning voor
kinderen die dat nodig hebben.
SPO-scholen ontvingen in 2018 vanuit het
Samenwerkingsverband € 1.280.494 (in 2017:
€ 1.139.000) voor de basisondersteuning. Begroot
was € 1.191.698. Het bedrag per leerling is vanaf
1-8-2018 verhoogd van € 120 per leerling naar
€ 130 per leerling. Deze middelen werden door
scholen ingezet voor extra expertise en om extra
ondersteuning te bieden aan leerlingen in de
school.
Op aanvraag ontvingen scholen, voor kinderen
die meer ondersteuning nodig hebben, € 749.550
(begroot was € 659.330 ) in de vorm van arrangementen.

extra ondersteuning
maatwerk

191

379

3

4

toelaatbaarheidsverklaring sbo

77

105

toelaatbaarheirsverklaring so

64

113

Consulten
eenmalig consult

125

242

advies en ondersteuning

148

153

POVO
Met de schoolbesturen voor primair- en voortgezet onderwijs werkt SPO Utrecht samen aan
doorlopende leerlijnen en een goede overgang
van leerlingen van (speciaal) basisonderwijs
naar (speciaal) voortgezet onderwijs. Op stedelijk niveau werd 97% van de kinderen geplaatst
op de vo-school van hun eerste inschrijving.
Daarnaast was er aandacht voor doorgaande
leerlijnen. Zo werken we samen met NUOVO
aan het maken van een plan voor een goed
onderwijsaanbod voor 10-14-jarigen.
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18 september 2018

Obs Waterrijk geeft het
goede voorbeeld
Op obs Waterrijk in Leidsche Rijn gaf onderwijsminister Arie
Slob vanmorgen, samen met 150 enthousiaste leerlingen van
groep 6,7,8, het startsein voor de Anti Pest Week 2018. Slob
gaf Waterrijk een mooi compliment. ,,Ik ben onder de indruk
van de mooie sfeer in deze school. Pesten wordt benoemd, er
is vertrouwen. Dit wens ik elke school in Nederland toe!’’
Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen niets durven te zeggen
als ze worden gepest, of als ze zien dat een ander kind wordt
gepest. Op Waterrijk is dat anders. Toen presentator Anne-Mar
Zwart (van Zapp) de kinderen in de zaal de stelling voorlegde of ze
pesten zélfs bij de leerkracht zouden melden als de pester dreigde
hen 'in elkaar te slaan', stonden 149 kinderen op: ja, dat doen we.
Eén jongen bleef zitten. Hij vertelde: ,,Ik ben gewoon niet echt zo
stoer, ik word een beetje bang dat hij mij ook zal gaan pesten.’’
Best moedig om dat zo te vertellen in een grote zaal... Hij kreeg
een tip van Meester Yasin (bekend als YouTube-vlogger): ,,Los het
samen met de leraar op.’’ En de tip van Anne-Mar Zwart: ,,Vertel
het samen met andere kinderen aan je leraar. Kijk maar om je
heen: iedereen wil je helpen!’’
Directeur Kirsten Lammers vertelde vooraf: ,,We zijn een Vreedzame School, onze school is een veilige omgeving voor kinderen,
hier wordt minder gepest. Natuurlijk komt het wel voor, maar ik
ben heel trots op de manier waarop we ermee omgaan. We nemen
het altijd serieus, we betrekken ouders er snel bij en zoeken
samen met het kind uit wat er aan de hand is. Wat zijn de feiten,
wat wil het kind zelf, wat is een positieve oplossing. Ik denk dat we
het als team goed doen. We voelen ons ook als leerkrachten veilig
bij elkaar en ik denk dat kinderen dat voelen, dat is een goede
basis.’’
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Leerlingen De Panda
interviewen ministerpresident Mark Rutte
Groep 8-leerlingen van obs De Panda hadden op Prinsjesdag
een interview-afspraak met de minister-president! Ze wachtten
hem op na de Troonrede, toen hij uit de Ridderzaal naar buiten
kwam... Een kwartier lang beantwoordde Rutte al hun vragen.
Hij kreeg zelfgebakken koekjes van een leerling, koekjes die
beroemd werden door een foto in de Volkskrant.
Groep 8 was die week op kamp in de buurt van Den Haag, vertelt
directeur Els Haak. Hans Spekman -Utrechter en ex-PvdA-voorzitterheeft de afspraak met Rutte geregeld. Els Haak: ,,Spekman is nu
directeur van het Jeugdeducatiefonds, waar wij geld van krijgen
om de kansen van achterstandsleerlingen te vergroten. Hij bleef de
leerlingen erop wijzen dat zij óók de politiek in kunnen en dat het
belangrijk is om een mening te vormen en die te laten horen.’’
,,De kinderen hadden allemaal een vraag voorbereid en Rutte nam
alle tijd om die te beantwoorden. Ik ben supertrots! Onze kinderen
vonden het spannend, maar ze stelden toch meteen hun vragen.
De minister-president deed het heel leuk, hij was enthousiast en
betrokken.
Vragen van Pandaleerlingen aan Mark Rutte:
‘Houdt u van huisdieren?’ Rutte: ,,Ja, van honden en katten.’’
‘Vond u het vroeger leuk op school?’ Rutte: ,,Ja, heel leuk.’’
‘Wat wilde u vroeger worden?’ Rutte: ,,Brandweerman.’’
‘Waarom is de zorgverzekering zo duur?’ (...)
Els Haak: ,,Een meisje had zelf Marokkaanse koekjes gebakken en
gaf die aan Rutte. Ze zaten in een roze pandakoektrommeltje. De
volgende dag stond een grote foto van Mark Rutte in de Volkskrant
met dat roze trommeltje nog in zijn hand!’’
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Investeringen

SPO Utrecht bouwt
energieneutrale scholen
SPO Utrecht laat al zijn nieuwe basisscholen volledig energie
neutraal en zo duurzaam mogelijk bouwen. De komende jaren
staan vijf nieuwe gebouwen gepland.
SPO Utrecht gaat hiermee een flinke stap verder dan de huidige
standaard en voldoet waarschijnlijk meteen aan de milieueisen die
vanaf 2021 aan nieuwbouw van scholen worden gesteld. Door nu
al volledig energieneutrale basisscholen te realiseren, kiest SPO
Utrecht voor optimale duurzaamheid. Een energieneutraal schoolgebouw wekt zelf de energie op die nodig is om het te verwarmen,
te koelen en te verlichten (EPC=0). Zo’n schoolgebouw heeft een
lange levensduur en een prettig en schoon binnenklimaat.
Verantwoordelijkheid
Eric van Dorp, college van bestuur van SPO Utrecht: ,,Wij voelen
een grote verantwoordelijkheid jegens kinderen, die recht hebben
op een schone toekomst. Met energieneutrale scholen leveren we
een bijdrage aan duurzaam bouwen en we sparen energie voor
de toekomst. Uiteindelijk profiteren de scholen zelf ook van het
voordeel op de rekening.’’

De investeringen die nodig zijn om een energieneutraal gebouw
te realiseren, betaalt het schoolbestuur uit de eigen reserves.
Deze extra kosten worden binnen en een aantal jaren terug
verdiend, doordat het gebouw zelf de energie opwekt die nodig
is voor verwarming, koeling en verlichting. Zo is het bouwen van
een energieneutraal schoolgebouw volledig kostendekkend.
De businesscase die hieraan ten grondslag ligt, is gemaakt in
samenwerking met ICS adviseurs.

Vijf energieneutrale basisscholen
SPO Utrecht zal de komende drie jaar in elk geval vijf basisscholen
volledig energieneutraal laten bouwen. Het gaat om SO Fier aan de
Winklerlaan en de Kees Valkensteinschool in de nieuwe (gasloze!)
wijk Haarzicht in Vleuten. Daarna volgen Kindcentrum Rijnvliet in
De Meern, obs Jules Verne in Ondiep en obs Pantarijn in De Meern.

Voorloper
SPO Utrecht is voorloper op het gebied van energiebesparing en
duurzaamheid in het basisonderwijs. Al sinds zeven jaar plaatst
ze zonnepanelen op daken van de openbare basisscholen in
de stad. In 2013 won de nieuwbouw van de Anne Frankschool,
de Milieuprijs van de gemeente Utrecht. SPO Utrecht is ook de

initiatiefnemer van de gemeentelijke pilot met de energie
scan/energiecoach, die leraren en leerlingen op bestaande
basisscholen bewust maakt van hoe zij omgaan met energie
(en zorgt voor energiezuiniger gedrag).

SPO-NIEUWSBERICHTEN UIT 2018
9 november 2018

‘Terug voor de klas voelt
als thuiskomen!’
De Meeloopdagen leverden SPO Utrecht nieuwe collega’s op:
herintreders, zij-instromers en in de FLEXPool.

‘Leraar zijn is leuk’
Romi Verschoor (22) werkt twee dagen per week op obs De
Koekoek, via de FLEXPool als vervanger voor langere termijn.
,,Ik wilde na mijn ALPO een master volgen, maar liever niet alléén
studeren. Ik ben nog niet toe aan de verantwoordelijkheid voor
een eigen klas en dit biedt precies de afwisseling waar ik van
houd. Leraar zijn is leuk omdat je je eigen ideeën kunt uitvoeren.
Als je een leuke les bedenkt, kun je die gewoon uitwerken en
geven. Het is een beroep met veel vrijheid.’’

Beste keus
Annely Jansen (37) werkt op obs Waterrijk in Leidsche Rijn, na
een loopbaan elders. ,,Ik merkte dat ik eigenlijk erg ongelukkig
was in het bedrijfsleven Nu dacht ik: dit is het moment om over
te stappen! Het bevalt me super op school, dit is mijn beste
keus sinds jaren. Ik ben erg gelukkig hier. Het onderwijs voelt als
thuiskomen.’’
Goede begeleiding
Jan Heine de Vos (59) werkt op de Rietendakschool in Ondiep. Hij
keert als herintreder na dertig jaar terug in het basisonderwijs.
,,Hiervoor heb ik bij Achmea gewerkt. Ik begon bij een andere
stichting, maar die deden niets aan begeleiding. Dat vond ik
absurd, na dertig jaar is dat echt nodig. SPO Utrecht doet veel aan
begeleiding en coaching, je leert hier weer lesgeven. Ik ben nog
steeds niet uitgeleerd, maar ik vind het heel fijn om te doen. Het
is heerlijk om te werken met jonge mensen om je heen. Dit werk is
zwaarder, maar veel leuker!’’
Ideale bijbaan
Lisa Silva Kas (22) werkt een dag per week in de FLEXPool, met
Montessorischool Oog in Al als haar ‘stamschool’. De andere
dagen besteedt ze aan haar masterstudie educational sciences
aan Universiteit Utrecht. Ze rondde vorig schooljaar de academische lerarenopleiding af. ,,Het bevalt me goed. Ik vind het fijn om
theoretisch bezig te zijn en tegelijk een beetje praktijk te doen. Ik
werk een dag op school en volg twee dagen college, de rest van
de week besteed ik aan zelfstudie.’’
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Freelancer
Freelancer Mariëtte Heesen bereidt om 8 uur 's morgens haar dag
voor in het lokaal van groep 5. Ze valt in voor een collega die drie
dagen op cursus is. ,,Deze leerkracht heeft alles mooi klaargelegd
voor me, dat is fijn. En het is netjes in de klas. Die dingen zijn
belangrijk voor een invaller. Het is ook altijd leuk als een collega
'hallo' zegt en je even op weg helpt. Dat gaat goedkomen hier op
De Cirkel.’’

21 november 2018

Invallers in het zonnetje
Vandaag viert SPO Utrecht de Dag van de Invaller. Op obs De
Cirkel vertellen kinderen en leerkrachten over hun ervaringen.
Wat opvalt: invallers brengen vaak iets bijzonders mee.
Tja, een leerkracht is ziek en dan komt er, als je geluk hebt, een
invaller. Welkome gasten zijn zij op school. Emma Pleysier (22)
valt in omdat ze zich nog niet aan een school wil binden. ,,Ik zoek
een school waar ik me echt goed voel, dat is belangrijk voor me.
En invallen vind ik leuk omdat ik alleen verantwoordelijk ben voor
de klas en de kinderen. Ik hoef me nog niet bezig te houden met
planningen en ParnasSys. En zo doe ik heel veel ervaring op.’’ Met
namen onthouden van steeds weer nieuwe kinderen heeft ze geen
enkele moeite. ,,Ik heb er talent voor! Binnen een uurtje ken ik alle
namen.’’
Respect
Aziza Hida, leerkracht van groep 7, heeft groot respect voor invallers.
,,Jan bijvoorbeeld, valt vaker bij ons op De Cirkel in. Een heel
inspirerend persoon, hij heeft toneelervaring en is op tv geweest.
De manier waarop hij leerlingen aanspreekt is heel anders dan
gewone leerkrachten doen. Jan maakt er een spel van.’’
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Flexibel zijn
In groep 6/7 peinzen vier jongens (Milo, Brent, Jasper en
Mohamed) over hun ervaringen met invallers. Milo lacht: ,,In
groep 4 hadden we eens een invaller, we konden haar van alles
wijsmaken.’’ Brent: ,,De vorige was niet echt aardig, toen moest
iemand tien minuten schrijven omdat hij een paar seconden
te vroeg was weggegaan.’’ Maar die straf was wel terecht,
vinden Mohamed en Milo. Ze hebben wel begrip voor invallers:
,,Want op elke school is het weer anders. Kinderen moeten ook wel
meer flexibel zijn, maar sommige kinderen kunnen dat niet.’’
Knuffel
Emma Pleysier: ,,Scholen en klassen verschillen enorm, dus als
invalleerkracht kun je heel veel stijlen uitproberen. Ik was onlangs
in een klas waar ik ontzettend streng moest zijn. Aan het eind
van de dag was ik bekaf. Ik dacht dat dat voor de kinderen ook
vervelend moest voelen, zo'n strenge juf. Maar aan het eind
van de dag kwamen vier meiden me een knuffel geven! Het was
helemaal goed.’’

Trots
,,Ik had het wel gedacht hoor,’’ glundert een trotse Zineb Ennahachi,
een van de moeders. ,,Als je zoals wij elke dag op school komt, zie je
zelf de positieve veranderingen, dan zie je dat het goed gaat.’’ Nora
Arbib: ,,Ik ben heel trots, omdat er eigenlijk maar twee scholen in
Utrecht zo goed zijn: obs Overvecht en het Stedelijk Gymnasium.’’

21 januari 2019

‘Obs Overvecht is een
voorbeeld voor alle
scholen in Utrecht’
,,Obs Overvecht is een voorbeeld voor alle scholen in heel
Utrecht,’’ zegt Hadhoum Mourid, een van de trotse ouders na de
uitreiking van het predicaat ‘Excellente School 2018’. Onderwijs
wethouder Anke Klein zegt na afloop: ,,Niet alleen kinderen,
ook grote mensen kunnen nog veel leren van obs Overvecht.’’
Voortreffelijk, uitstekend, uitmuntend
Op 21 januari 2019 om 9 uur, bracht een delegatie van het
Ministerie van OCW het feestelijke nieuws dat obs Overvecht
(OBO) zich ook de komende jaren een Excellente School mag
noemen. Deze basisschool is dus sinds 2013 al voor de vierde
keer op rij excellent, ofwel: voortreffelijk, uitstekend, uitmuntend
en van de beste kwaliteit, op het gebied van kwaliteitscultuur,
gemeenschapsvorming en democratisch burgerschap.
Confetti
Juichend en met groot applaus wordt het goede nieuws door de
leerlingen op OBO de Klopvaart, door tientallen ouders, leraren,
directeuren, bestuur en staf ontvangen. Confetti dwarrelt over de
kinderen, er is taart met feestelijke vlaggetjes, er zijn cadeaus en
bloemen en alle 670 leerlingen op alle vier OBO-locaties krijgen
straks in de klas een traktatie.

We doen het samen
Deze moeders hebben net zo goed bijgedragen aan het predicaat
Excellente School 2018, als de leraren, de kinderen en de directie.
Directeur Marije Wassenaar: ,,Natuurlijk zijn onze resultaten goed
en doen de kinderen het goed hier, dat is een voorwaarde voor het
predicaat. Maar de commissie was echt onder de indruk van hoe
we hier met elkaar omgaan. We vormen een gemeenschap met
elkaar en met de wijk. Iedereen heeft hier een stem. We doen het
samen, met de Brede School, in de Vreedzame Wijk, onze kinderen
debatteren en filosoferen en zitten in commissies. We werken
met elkaar en voor elkaar en voor de gemeenschap en de wijk. Dit
is niet ons predicaat, maar het predicaat van alle kinderen, alle
leerkrachten en alle ouders.’’
Steeds enthousiaster
Dat dit geen loze woorden zijn, maar de werkelijkheid is, ondervond
de beoordelingscommissie aan den lijve. In de tijd die ze voor het
bezoek aan obs Overvecht hadden uitgetrokken, werden ze voor het
eerst langs alle vier de OBO-locaties geleid, vertelt directeur Nelleke
Brouwer. ,,De commissie kwam eerst met ons praten. En sprak daarna apart met de ouders, de leerkrachten en ook met de kinderen. Ze
woonden lessen bij. Op elke locatie opnieuw. En elke keer als ze na
een gesprek weer naar buiten kwamen, zagen we ze enthousiaster
worden. We hebben dit predicaat echt met elkaar behaald. Ik ben
heel trots op de ouders, leerlingen en het personeel.’’
Waardevol
Ook de onderwijswethouder van Utrecht is trots op deze school.
,,Obs Overvecht blinkt uit in burgerschap. Je ziet kinderen hier op
jonge leeftijd al met elkaar in gesprek gaan, actief deel uitmaken
van de maatschappij, dat is heel waardevol voor later. Hier kunnen
niet alleen kinderen, maar ook grote mensen veel van leren.’’
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Financieel beleid
Balans in euro

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

8.502.032

7.613.703

Financiële vaste activa

2.365.337

3.026.381

10.867.369

10.640.084

4.603.374

5.469.505

704.512

409.510

Totaal vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

5.075.964

5.879.676

10.383.850

11.758.691

Totaal activa

21.251.219

22.398.775

PASSIVA

Eigen vermogen

10.991.359

11.768.194

Voorzieningen

2.038.517

1.776.654

Kortlopende schulden

8.221.343

8.853.927

Totaal passiva
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21.251.219

22.398.775
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Inleiding

Staat van baten en lasten in euro
Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2018

2017

BATEN

Rijksbijdrage OCW

64.225.910

58.321.587

60.212.168

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

3.176.631

2.080.005

3.390.549

Overige baten

2.569.099

1.193.339

2.046.547

69.971.640

61.594.931

65.649.264

Totaal baten

LASTEN

Personeelslasten

58.945.553

51.228.906

54.212.468

Afschrijvingen

1.491.589

1.584.669

1.649.680

Huisvestingslasten

4.854.858

4.630.395

5.176.289

Overige lasten

5.484.997

4.203.732

5.401.652

70.776.997

61.647.702

66.440.089

-805.357

-52.771

-790.825

28.525

94.500

46.751

-776.832

41.729

-744.074

-776.832

41.729

-744.074

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Resultaat

Netto resultaat
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De jaarrekening 2018 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en geeft een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële positie en
het resultaat over 2018. Het resultaat is € 776.832
negatief. Het lagere resultaat ten opzichte van de
begroting wordt met name veroorzaakt door een
toename van de personeelslasten (€ 7.716.000
negatief) en overige lasten (€ 1.281.000 negatief).
Hiertegenover staan toenames van de rijksbijdragen
(€ 5.095.000 positief) en de overige rijksbijdrage
(€ 1.096.000 positief). Ten opzichte van 2017 is het
resultaat circa € 32.000 lager.
SPO Utrecht voert een aantal maatregelen uit om
‘in control’ te zijn. Per kwartaal stellen de scholen
een financiële rapportage op. Deze wordt door
de controller beoordeeld en indien nodig met de
directeur besproken. Hierna volgt bijstelling van het
uitgavepatroon van de school. Periodiek worden
financiële rapportages op bestuursniveau opgesteld
en met het College van Bestuur besproken.

Resultaat analyse
Zowel de baten als de lasten wijken sterk af van
de begroting. Dit wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt doordat er in de begroting geen
rekening is gehouden met aanpassingen van de
bekostiging door OCW, formatie wijzigingen en
cao-aanpassingen. Deze gegevens zijn immers ten
tijde van het opstellen van de begroting nog niet
bekend. Dit leidt onvermijdbaar tot verschillen
tussen de begroting en de realisatie.

Rijksbijdragen (+ € 5.095.000)
De rijksbijdragen vielen hoger uit dan begroot.
Als gevolg van de salarisverhoging op grond van
de cao en de stijging van de werkgeverslasten
waaronder pensioenlasten, is de bekostiging door
OCW aangepast. Daarnaast was de vergoeding
vanuit het Samenwerkingsverband Utrecht PO voor
extra ondersteuning, hoger dan begroot. De hogere
baten kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Rijksbijdragen
Hogere personele bekostiging

€

4.684.000

Hogere bekostiging voor materiële
instandhouding

€

232.000

Hogere vergoeding vanuit het
Samenwerkingsverband

€

179.000

€

5.095.000

Totaal

Overige overheidsbijdragen en subsidies
(+ € 1.096.000)
In verband met de onzekerheid over de voort
zetting van de gemeentelijke subsidies zijn
alleen de s ubsidiebaten in de begroting van 2018
opgenomen waarover zekerheid bestond. In 2018
zijn door de gemeente Utrecht uiteindelijk meer
subsidietrajecten beschikbaar gesteld. Deze extra
baten hebben uiteraard ook tot extra lasten geleid.
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Overige baten (+ € 1.375.000)
De overige baten bestaan vooral uit verhuurbaten,
baten uit hoofde van extern gedetacheerd personeel, projectsubsidies en bijdragen van derden.
De hogere overige baten ten opzichte van de
begroting kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Overige baten
Hogere verhuur opbrengsten
(medegebruik lokalen door derden)

€

216.000

Hogere detachering

€

128.000

Lagere ouderbijdragen

-€

21.000

Hogere projectsubsidies
(Zomerschool, muziekonderwijs,
opleiding schoolleiders)

€

340.000

Hogere bijdragen van derden
(International School Utrecht)

€

584.000

Hogere overige baten

€

128.000

Totaal

€ 1.375.000

De hogere projectsubsidies en de hogere bijdragen
van derden hebben eveneens tot hogere lasten
geleid.

Personeelslasten (+ € 7.716.000)
De salarislasten waren in 2018 hoger dan begroot
(€ 6.668.000). De hogere salarislasten worden
voornamelijk veroorzaakt door de niet begrote
salarisverhoging op grond van de nieuwe cao, die
per 1 augustus 2018 van kracht was.
In de nieuwe cao zijn nieuwe loonschalen geïntro
duceerd (de functies zijn geherwaardeerd), per
1-9-2018. De nieuwe loonschalen zijn gemiddeld
8,8% hoger. Daarnaast zijn er op basis van
de nieuwe cao 2018, twee extra uitbetalingen
geweest, namelijk:
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-	een eenmalige uitkering van € 750 bruto per fte
voor het hele personeel, en
-	een eenmalige uitkering ter hoogte van 42%
van het voltijd salaris voor alle L-schalen.
Bovengenoemde extra uitbetalingen hebben beide
een terugwerkende werking naar 1-1-2018 en
gelden ook voor de mensen die per 1-9-2018 niet
meer in dienst waren.
De overige personeelskosten waren eveneens hoger
dan begroot (€ 1.048.000). Deze overschrijding
wordt met name veroorzaakt door de inzet van
extern ingehuurd personeel.
Gedurende 2018 is extern personeel enerzijds
ingezet voor de arrangementen en anderzijds voor
vervanging wegens ziekte.
Externe inhuur voor arrangementen zijn kosten ten
behoeve van extra ondersteuning op de scholen.
Hiervoor wordt vanuit het Samenwerkingsverband
ook een bijdrage ontvangen. De arrangementen
worden meestal niet, of laag, in de begroting
opgenomen, omdat men bij het opstellen van
de begroting nog niet kan voorspellen welke
arrangementen zullen worden aangevraagd. Dit
veroorzaakt dan een stijging van zowel de kosten
als de baten met betrekking tot arrangementen
ten opzichte van de begroting.
De externe inhuur voor vervanging wegens ziekte
(hogere lasten als gevolg van interim-directie
voering op scholen en overige externe inzet, zoals
schoolbegeleidingsdiensten) bedraagt totaal
€ 1.207.000. Hiervan was € 781.000 begroot.
De kosten voor studie en cursussen zijn € 67.000
hoger dan begroot.

Afschrijvingen (- € 93.000)
Per school wordt een meerjaren-investerings
begroting opgesteld. Deze begrotingen worden
jaarlijks geactualiseerd. In 2018 zien we dat de
werkelijke investeringen iets lager uitpakken

dan de begrote investeringen. Daardoor zijn de
afschrijvingen ook iets lager.
Daarnaast hebben we de afschrijvingstermijn op
‘energie investeringen’ (met name zonnepanelen)
gezet op vijftien jaar in plaats van tien jaar. Dit
geldt voor de investeringen op energie, die zijn
gedaan na 1-1-2018.
De vijftien-jaarstermijn sluit beter aan bij de sub
sidietermijn die (vaak) bij deze investeringen hoort.

Huisvestingslasten
Hogere onderhoudskosten

€

67.000

Hogere huurlasten

-€

37.000

Hogere schoonmaakkosten

€

15.000

Lagere energielasten *

-€

46.000

Dotatie voorziening groot onderhoud

€

257.000

Overige huisvestingslasten

-€

32.000

€

224.000

Huisvestingslasten (+ € 224.000)
De huisvestingskosten bestaan voornamelijk
uit onderhoudskosten aan de schoolgebouwen,
schoonmaakkosten, energielasten en huurlasten.
De overschrijding op huisvestingskosten wordt
vooral veroorzaakt door hogere onderhoudskosten
en hogere huurlasten als gevolg van de verhuizing
van het bestuurskantoor. De overschrijding van
de huisvestingskosten kan als volgt worden
gespecificeerd:

Totaal

* SPO Utrecht investeert veel in (Bijna) Energie Neutrale
Gebouwen (= BENG & ENG). Daarmee proberen wij
enerzijds milieubewust bezig te zijn, maar anderzijds ook
de energiekosten op langere termijn te beperken. Alle
(B)ENG-investeringen die we doen, hebben een positief
rendement op lange termijn*.

*
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Overige lasten (+ € 1.281.000)
De overige lasten bestaan vooral uit administratieen beheerkosten, leermiddelen, culturele vorming,
ict-kosten, reproductie- en projectkosten. Veel
kosten die hier worden verantwoord, hangen
samen met doelsubsidies (zie ook: overige
baten). Dit is tevens de voornaamste reden van de
overschrijding ten opzichte van de begroting.
De belangrijkste overschrijdingen zijn:
-	deskundigenadvies (€ 97.000)
-	communicatie (€ 37.000)
-	planmatig onderhoudsbeheer (€ 70.000)
-	klein inventaris (€ 13.000)
-	ict (€ 264.000)
-	leermiddelen (€ 25.000)
-	culturele vorming (€ 116.000)
-	activiteiten (€ 17.000)
-	projecten (€ 93.000)
-	overige onderwijslasten (€ 158.000)
-	lasten International School Utrecht*
(€ 372.000).

Treasury beleid
SPO Utrecht heeft langdurig overtollige liquiditeiten
belegd in obligaties. De obligaties leveren altijd
een vaste rente op en worden op de aflossingsdata
tegen de koers van 100 procent (à pari) afgelost.
De beleggingen zijn conform de voorschriften in
het SPO-treasurystatuut. Het SPO-treasurystatuut
verwijst naar de Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2016. Deze regeling schrijft voor
dat beleggingen slechts mogelijk zijn bij financiële
ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie.
Deze ondernemingen dienen minstens een single
A-rating te hebben, afgegeven door ten minste
twee van de drie ratingsbureaus Moody’s, Standard
and Poor’s en Fitch. De beleggingsportefeuille
voldoet aan deze voorschriften.

Voorzieningen
Personele voorzieningen

Financiële baten en lasten (- € 66.000)
De financiële baten en lasten bestaan uit rentebaten, bankkosten en waardevermindering van
effecten. De financiële baten zijn circa € 66.000
lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de lage rente en hiermee verband houdende
koersdaling van de uitstaande obligaties.

Voor personele risico’s en toekomstige lasten in
het kader van uitkeringen voor jubilea en langdurig ziekteverzuim, is een aantal voorzieningen
gevormd. In 2016 is een voorziening gevormd voor
ww-lasten die bij schoolbesturen in rekening zijn
gebracht door het Participatiefonds. Het betreft
hier ww-lasten waarvan de ‘instroomtoets’ niet
correct is toegepast. Deze voorziening heeft een
aflopend karakter.

Voorziening onderhoud

*
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 e International School Utrecht betreft een
D
samenwerking met NUOVO. Het deel primair
onderwijs wordt doorbelast in zowel de kosten
als de opbrengsten (zie: overige baten).
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Deze voorziening wordt gevormd om in de toekomstige jaren het groot onderhoud aan de school
gebouwen te kunnen financieren. Hiervoor is een
meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Dit
MOP is in 2018 opnieuw bijgesteld. Hieruit blijkt
dat de huidige voorziening niet toereikend is om de
toekomstige onderhoudslasten te financieren.

In 2023 wordt deze voorziening negatief, indien
het geactualiseerde plan wordt gevolgd (zowel qua
dotatie als onttrekkingen). Dit is niet toegestaan
volgens de richtlijnen van financiële verslaggeving.
Wel is goedgekeurd dat de oude systematiek voor
de jaren 2018 en 2019 nog van toepassing kan zijn.
Het voornemen is om in 2019 het MOP te herbeoordelen en een beter onderscheid te maken
tussen klein / regulier onderhoud en groot
onderhoud. Ook kan worden gekeken of sprake is
van onderhoud of van vervanging. En of de kosten
voor SPO Utrecht zijn of dat de gemeente hiervoor
verantwoordelijk is.

Financiële ruimte binnen de lumpsum
De voorziening voor onderhoud is een van de zaken
die wordt betaald uit de inkomsten die SPO Utrecht
krijgt vanuit de lumpsum component ‘materiële
instandhouding’.
SPO Utrecht betaalt uit de materiële instandhouding
onder meer de exploitatie, de leermiddelen en
het onderhoud en doet dat zo efficiënt mogelijk.
Hierbij staan kwaliteit van het onderwijs en het
welzijn van kinderen en personeel altijd centraal.
Er worden geen middelen ingezet die niet daadwerkelijk nodig zijn.

SPO Utrecht ontvangt circa 9,1 miljoen aan materiële bekostiging. De lasten zijn circa 11,8 miljoen.
Het tekort van 2,7 miljoen euro wordt gefinancierd
uit het personele deel van de rijksbijdrage. Dit
betekent minder personele inzet, grotere klassen,
minder mogelijkheden voor ambulante tijd en
mede daardoor ook verhoging van werkdruk.
Omdat hier sprake is van noodzakelijke, minimale
materiële kosten die gemaakt moeten worden,
is hier geen sprake van een vrije beleidsmatige
keuze in de besteding van het geheel aan ontvangen financiële middelen via de lumpsum. Dit
is een noodzakelijke en onterechte ingreep in de
beschikbare personele middelen om onderwijs
en huisvesting op het minimale niveau in stand te
houden.
SPO Utrecht hoopt dat de overheid komt tot een
realistische grondslag voor toekenning van de
lumpsum middelen.

Inmiddels is duidelijk, uit eigen ervaring en uit
onderzoek (zie voor dit onderzoek de website van
de PO-Raad https://www.poraad.nl/nieuws-en-
achtergronden/te-weinig-geld-of-verkeerdeuitgaven-hoe-zit-het-nu-met-die-bekostiging)
dat deze vergoeding niet toereikend is voor de
werkelijke lasten. Dit komt omdat de werkelijke
prijsontwikkeling hoger is dan de eerder gemaakte
normramingen van OCW. Deze normramingen zijn
overigens al meer dan acht jaar niet meer toe
reikend voor bekostiging van de materiële lasten.
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Kengetallen

Werkelijk

Werkelijk

Begroot

Begroot

Onder/
Bovengrens

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

1,33

1,26

1,22

1,20

1,27

0,5-1,5

Solvabiliteit
eigen vermogen

53%

52%

48%

47%

47%

20%

Kapitalisatie factor
totaal passiva/totale baten

34%

33%

31%

32%

32%

35%

-1,1%

-1,1%

-0,7%

-0,9%

0,1%

0%-5%

Rentabiliteit
exploitatie resultaat /totale baten

Continuïteitsparagraaf
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de organisatie
in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre de
organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen
kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen
eigen vermogen en het totale vermogen. Absolute
normen voor 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 deze niet
toereikend zijn om de toekomstige verplichtingen te
dekken, zal aanvulling vanuit het eigen vermogen
moeten plaatsvinden.
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan van
het geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde
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Risico’s en onzekerheden
Risico’s ten aanzien van leerlingen

omzet. Een hoge waarde duidt op overkapitalisatie,
een lage waarde duidt op een tekort aan kapitaal.
Binnen de kapitalisatiefactor worden een drietal
functies onderscheiden, namelijk de transactiefunctie, de financieringsfunctie en de bufferfunctie.
Als indicator is de rentabiliteit, met name terugkijkend naar de afgelopen jaren, 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 afgelopen
en de komende jaren heeft en gaat SPO Utrecht
gebruik gemaakt van het in het verleden ruim
opgebouwde eigen vermogen. Dat leidt een aantal
jaren tot een negatieve rentabiliteit. De rentabiliteit
in het verleden duidt niet op een structureel te ruim
financieel management.

Bij een daling of stijging van het aantal leerlingen
is er sprake van een vertraagd effect, doordat
de bekostiging per schooljaar is gebaseerd op
het aantal en soort leerlingen op de peildatum
1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar.
Daarnaast is het zo, dat hoe eerder de eerste
groeidrempel wordt behaald, hoe hoger de groeibekostiging is. De hoogte van de groeibekostiging
wordt namelijk pas vanaf het moment waarop de
eerste groeidrempel (groei 3% + 13 leerlingen) op
stichtingsniveau wordt behaald, steeds bij elke
volgende behaalde drempel van 13 leerlingen
aangepast.
Deze beide factoren kunnen financieel een fors
effect hebben. Gemiddeld levert een leerling
€ 3.000 tot € 4.000 aan variabele rijksbijdragen
op. Een daling van 5 procent van het totale aantal
leerlingen, veroorzaakt een afname van baten van
circa € 1.800.000.
Bij groeibekostiging kan het voorkomen dat enkele
scholen groeien en andere krimpen. Omdat de
groeidrempel op stichtingsniveau moet worden
gehaald, wordt de groeibekostiging dan niet, of
later, gehaald.
Door het opstellen van een gedetailleerde meer
jarenbegroting per school, worden deze effecten
onderkend. Ook heeft het personeel van SPO
Utrecht een bestuursaanstelling, waardoor over
plaatsing van krimpscholen naar groeischolen
mogelijk is.

Risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs
SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan onderwijs
kwaliteit en een systematische kwaliteitszorg.
De kwaliteit van het onderwijs is voor ouders van
belang bij schoolkeuze. Als de kwaliteit in het
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geding is, kan dat leiden tot een afname van leerlingen. En natuurlijk is het groeiende lerarentekort
een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.

Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken aan risico’s op het gebied
van ziekteverzuim, wachtgeld, krapte op de arbeidsmarkt en kwaliteit. SPO Utrecht is eigen risicodrager
voor alle ziekteverzuim. Voor de vervanging van
ziek personeel wordt een deel van de bekostiging
in het schoolbudget gealloceerd voor ziektevervanging. Uit het restant wordt -bovenschools- de
organisatie van de SPO FLEXPool bekostigd en
wordt een ‘ calamiteiten voorziening’ gevormd voor
onvoorziene risico’s op dit gebied. Totaal wordt
€ 2.300.000 gereserveerd voor ziektevervanging.
Het beleid is erop gericht het ziekteverzuim onder
de 6 procent te houden. Risico’s ten aanzien
van wachtgeld, de krapte op de arbeidsmarkt en
risico’s ten aanzien van kwaliteit zijn moeilijk
kwantificeerbaar.

Risico’s ten aanzien van huisvesting
De scholen zijn thans gevestigd in totaal 44 gebouwen. Het onderhoud hiervan komt voor rekening
van SPO Utrecht. Deze activiteiten zijn beschreven
in een meerjaren onderhoudsplan (MOP). Voor de
financiering van dit MOP is een onderhoudsvoor
ziening gecreëerd. Jaarlijks wordt op basis van dit
MOP aan deze voorziening gedoteerd. Dit risico
betreft hoge onverwachte onderhoudslasten die niet
uit de voorziening gefinancierd kunnen worden.

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. Met de belasting
dienst is in 2016 een individueel convenant
horizontaal toezicht gesloten, waarin afspraken
zijn vastgelegd om te streven naar een permanent
actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en
snelle standpuntbepaling, teneinde de rechts
zekerheid te vergroten.

ouders, land van herkomst van de ouders, schuldsanering, verblijfsduur van de moeder, gemiddeld
opleidingsniveau van moeders op school. Op basis
van deze genoemde criteria, wordt een onderwijsscore berekend. Vervolgens berekent het CBS aan
de hand van het landelijk gemiddelde van alle
onderwijsscores en van de beschikbare middelen,
de achterstandsscore per school. Op basis van de
achterstandsscore worden de middelen toegekend
aan de scholen. De bepaling van achterstand wordt
hiermee anoniem.
Er is tot en met schooljaar 2021-2022 een over
gangsregeling ingevoerd waarbij het verschil
tussen het nieuwe bedrag en het oude bedrag
voor respectievelijk 75%, 50% en 25% wordt
gecorrigeerd.

We zien, in het eerste schooljaar dat de nieuwe
regeling nu van kracht is (2019-2020), dat de
financiële impact op stichtingsniveau erg mee
valt, maar dat de effecten per school wel erg groot
kunnen zijn. Voor scholen die minder middelen
ontvangen, proberen wij dat zo veel mogelijk via
natuurlijk verloop te laten verlopen.

Algemeen rest risico
Aan deze zeven risico’s wordt een algemeen rest
risico toegevoegd. Dit betreft een aantal risico’s die
niet hoog genoeg of onvoldoende kwantificeerbaar
zijn. Bijvoorbeeld de instabiliteit van de reguliere
rijksbekostiging.

Risico’s ten aanzien van de organisatie
Een niet voldoende voor haar taak toegerust
management en een onvoldoende functionerende
Planning & Control Cyclus zal kunnen leiden tot
overbesteding of ondoelmatige besteding van
middelen. Op bestuursniveau is het Koersplan met
beleidsuitgangspunten ontwikkeld. Dit Koersplan
is het uitgangspunt van de schoolplannen.
De jaarlijks opgestelde schoolbegrotingen en
personeelsformatie-plannen, vormen de taakstellende budgetten van de scholen. Per kwartaal
wordt de voortgang hiervan gemonitord en worden
afwijkingen geanalyseerd. Daarnaast wordt
door de teams financiën en personeel van het
bestuurskantoor, gewerkt aan een verbetering
van de administratieve organisatie en interne
controlemaatregelen (AO/IC).
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Risico bekostiging onderwijsachterstanden
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de nieuwe toetsingssystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen
van kracht. Dit betekent dat de hoogte van de
onderwijsachterstandsmiddelen de komende vier
jaar zal afnemen van € 3.100.000 naar € 2.500.000
in 2023.
Ook is er minder zicht op de ontwikkeling van de
mate van onderwijsachterstand op de scholen.
Tot het schooljaar 2018-2019 werd de achterstand
geregistreerd bij de inschrijving op de school, en
bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van
beide ouders. Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt
de achterstand niet langer bepaald bij inschrijving
op de school, maar wordt deze bepaald door, en op
basis van, CBS-gegevens. Het CBS hanteert meerdere criteria, met name: opleidingsniveau van de
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Meerjarenbegroting (bedragen X € 1.000)

Meerjaren balans (bedragen X € 1.000)
Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2019

2020

2021

2022

2023

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2018

2019

2020

2021

2022

ACTIVA

BATEN

64.789

63.457

63.745

65.108

66.195

Materiële vaste activa

8.502

7.299

6.928

6.327

6.002

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2.024

1.247

990

786

734

Financiële vaste activa

2.365

3.300

3.300

3.300

3.300

Overige baten

1.374

1.277

1.265

1.264

1.248

Vlottende activa

4.603

5.879

5.879

5.879

5.879

68.177

Liquide middelen

5.781

5.092

4.893

5.554

6.061

21.251

21.570

21.000

21.060

21.242

10.991

10.516

9.946

10.006

10.188

2.039

2.200

2.200

2.200

2.200

0

0

8.221

8.854

8.854

8.854

8.854

21.251

21.570

21.000

21.060

21.242

Rijksbijdragen

Totaal baten

68.187

65.981

66.001

67.158

Totaal activa

LASTEN

Personeelslasten

57.289

55.550

55.122

56.430

57.713

PASSIVA

Afschrijvingen

2.073

2.171

2.001

1.725

1.456

Huisvestingslasten

4.525

4.594

4.579

4.558

4.544

Eigen vermogen

Overige lasten

4.838

4.278

4.274

4.299

4.313

Voorzieningen

Totaal lasten

68.724

66.592

65.976

67.011

68.026

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Saldo baten en lasten

-537

-611

25

147

151
Totaal passiva

Financiële baten en lasten

Resultaat

70

Realisatie

SPO Utrecht

Jaarverslag 2018

62

42

36

36

36

-475

-570

60

182

186

Financieel beleid

71

Meerjarenoverzicht leerlingen en personeel

Kengetallen exploitatie
Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Begroot 2018

RENTABILITEIT

Leerlingprognoses 2018-2020

(Rijks)bijdragen OCW / totale baten

91,8%

91,7%

94,4%

Overige overheidsbijdr. / totale baten

4,5%

5,2%

3,4%

Overige baten / totale baten

3,7%

3,1%

1,9%

Financiële baten/totale baten

0,1%

0,1%

0,1%

83,3%

81,6%

83,1%

Personele lasten / totale lasten
Afschrijvingslasten / totale lasten

2,1%

2,5%

2,6%

Huisvestingslasten / totale lasten

6,9%

7,8%

7,5%

Overige lasten / totale lasten

7,7%

8,1%

6,8%

83,3%

81,6%

83,1%

Personele lasten / totale lasten
Materiële lasten / totale lasten

16,7%

18,4%

€

6.372

€

5.881

€

5.892

Overige overheidsbijdragen

€

315

€

331

€

210

Overige baten

€

255

€

200

€

121

Financiële baten

€

4

€

5

€

11

Personele lasten

€

5.848

€

5.295

€

5.175

Afschrijvingslasten

€

148

€

161

€

160

Huisvestingslasten

€

482

€

506

€

435468

Overige lasten

€

544

€

528

€

425

Personele lasten

€

5.848

€

5.295

€

5.175

Materiële lasten

€

1.174

€

1.194

€

1.053

Baten - Lasten

€

3

€

-73

€

4

Jaarverslag 2018

Prognose

Prognose

2019

2020

2021

10.080

10.412

10.713

11.112

Werkelijk

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

47

50

51

51

Onderwijzend personeel

657

627

621

613

Ondersteunend personeel

113

122

127

121

Totaal

817

799

799

785

Leerlingenaantallen per 1 oktober

De leerlingenaantallen en leerlingenprognoses zijn inclusief
de leerlingen van de International School Utrecht en conform
de meerjarenbegroting. De toename wordt veroorzaakt door de
verwachte groei van het aantal woningen in Utrecht.

Personele bezetting in fte

Directie

(Rijks)bijdragen OCW

SPO Utrecht

Prognose

2018

16,9%

BATEN / LASTEN PER LEERLING

72

Werkelijk

Financieel beleid

73
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