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Dit is het Jaarverslag 2019 van SPO Utrecht: de organisatie voor
alle openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.
In 2019 telde SPO Utrecht 38 openbare scholen, waar ruim
1.100 personeelsleden het onderwijs voor circa 10.000 kinderen
in de stad Utrecht verzorgden.
Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht.
2019 was het eerste jaar van ons nieuwe vierjarige Koersplan ‘De
kracht van vakmanschap’, waarin onze doelen zowel op bestuursals op schoolniveau zijn geformuleerd. In dit jaarverslag laten
we zien welke activiteiten we hebben ondernomen om de doelen
te bereiken en wat de resultaten waren. Schoolteams werkten
aan een nieuw schoolplan, waarin zij het Koersplan vertaalden
naar concrete aanpak en gewenste resultaten op schoolniveau.

Als bestuur en Raad van Toezicht hebben we gezien hoe collega’s
binnen SPO Utrecht dagelijks hun werkzaamheden met enthousiasme verrichten, ook onder lastige omstandigheden. Samen
maken zij het onderwijs van SPO Utrecht. Zij zorgen ervoor dat
kinderen een fijne en leerzame tijd hebben en goede resultaten
behalen. Met recht: de kracht van vakmanschap!
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
aangegeven welke speerpunten er voor 2019 waren en wat werd
bereikt. Ook wordt inzicht gegeven in de resultaten van het
onderwijs. Want een goede schoolloopbaan voor ieder kind:
dat is uiteindelijk waar iedere SPO’er het voor doet!

SPO Utrecht werkt aan onderwijsontwikkeling, ondanks het toe
nemende lerarentekort. Scholen werken aan eigentijds onderwijs,
dat zij steeds beter proberen af te stemmen op de verscheidenheid
aan leerlingen. Zij verdiepen hun kennis en vaardigheden en
nemen actief deel aan onderzoek. Vanuit k
 ennis, 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.

Om u daarnaast een beeld te geven van de dagelijkse gang van
zaken, hebben we aan dit jaarverslag een reeks korte nieuws
berichten toegevoegd, die in de loop van 2019 zijn gepubliceerd.

Ook werd tijdig en effectief gereageerd en samengewerkt om
het groeiende lerarentekort het hoofd te bieden. Samen met de
pabo van de Hogeschool Utrecht en met andere schoolbesturen,
werd gewerkt aan een nieuw curriculum en een meer flexibele
wijze van opleiden. Ook werden verschillende activiteiten
georganiseerd om meer mensen te interesseren voor een baan
in het onderwijs.

Elske Overgoor
Voorzitter Raad van Toezicht

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

Namens SPO Utrecht,

Thea Meijer en Eric van Dorp
College van Bestuur
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Algemene opmerking vooraf
Het jaarverslag van SPO Utrecht wordt
samengesteld op grond van de financiële jaar
afsluitingen van 38 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 werkzaamheden vervullen.
Doelgericht werken heeft dan ook vaak meer te
maken met de inhoudelijke invulling van het
werk, dan met het substantieel veranderen
van de inzet van 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
ontoereikend is om in het meerjarenonderhoud van alle schoolgebouwen te voorzien,
ondanks dat veel gebouwen relatief nieuw
zijn. Dat heeft tot gevolg dat 5,4 procent
van de personele middelen in de lumpsum
bekostiging helaas moet worden gebruikt
voor materiële uitgaven.
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Het schoolbestuur
Contactgegevens
Naam schoolbestuur:	SPO Utrecht (Stichting openbaar Primair
Onderwijs Utrecht)
Bestuursnummer:
41400
Adres:
Orteliuslaan 871 Utrecht
Telefoon:
030 265 26 40
E-mail:
info@spoutrecht.nl
Website:
www.spoutrecht.nl

De scholen
SPO Utrecht telde per 1 augustus 2019 38 scholen, waarvan 33 scholen
voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs, drie
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de International
School Utrecht. Tot 1 augustus, de aanvangsdatum van de nieuwe obs
Haarzicht, was het totaal aantal scholen 37.
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 2019 telde SPO Utrecht
10.003 leerlingen (op 1 oktober 2018 waren dit 10.089 leerlingen). Op
de scholen werken ruim 1.100 personeelsleden aan goed onderwijs.

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
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door het College van Bestuur. Het bestuur bestond
in 2019 uit Thea Meijer (voorzitter, 0,9 fte) en Eric
van Dorp (1 fte).

Bestuurskantoor
Raad van Toezicht en bestuur werden in 2019 ondersteund door de bestuurssecretaris. Het bestuur en
de schooldirecteuren werden ondersteund door de
medewerkers van het bestuurskantoor. De vaste
staf bestond in 2019 uit:

Functie
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College van Bestuur:
secretaris CvB en RvT

1,9
1

Onderwijs:
beleidsadviseur onderwijskwaliteit
beleidsadviseur professionalisering
interim-directeur

1,6
0,9
2

Financiën:
beleidsadviseur financiën
stafmedewerker HR/FZ
administratief medewerker

0,9
2
1

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

0,9
1,5
1

Huisvesting:
beleidsadviseur huisvesting

1,8

Secretariaat:
juridisch adviseur
facility manager
secretaresse
receptioniste

0,7
0,7
0,8
1

Totaal

19,7
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Visie en missie
Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor
de algemene uitgangspunten van het openbaar
onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene
toegankelijkheid en actieve pluriformiteit.
SPO Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle
leerlingen, dat is de kern van het bestaansrecht van
onze scholen. Het bieden van optimale ontwikkel
kansen voor alle kinderen, staat centraal in het
dagelijkse werk binnen de stichting. De kwaliteit van
het onderwijs is dan ook een belangrijk thema in de
missie en visie van de organisatie. De kernpunten
in de missie ‘Goed onderwijs voor ieder kind’
(www.spoutrecht.nl) 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.

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
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 b
 enutten
van gezamenlijke kracht en samenwerking ander
zijds. Autonomie voor scholen is 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 verantwoordelijk
heid 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.

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 vertegenwoordigd.
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
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met de GMR. Het dagelijks bestuur van de GMR
bestond in 2019 uit voorzitter Mirjam van den Berg,
ouder van de Rietendakschool en secretaris Robin
Heijman, leerkracht Dr. Bosschool. Robin Heijman
heeft aan het einde van het schooljaar 2018-2019
SPO Utrecht verlaten. Omdat de secretarisfunctie
niet direct kon worden ingevuld, werden met ingang
van het schooljaar 2019-2020 de ondersteunende
activiteiten voor de GMR door een externe interimsecretaris vervuld.

Klachten
In 2019 zijn drie klachten door ouders ingediend.
Twee klachten zijn bij SPO Utrecht ingediend, één
bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Van de klachten die door ons zijn behandeld, was
één klacht gegrond en heeft één klacht geleid tot
het maken van afspraken. De klacht die is ingediend
bij en behandeld door de Landelijke Klachten
commissie Onderwijs is ongegrond verklaard.

In 2019 was er regelmatig contact en vooroverleg
tussen het dagelijks bestuur van de GMR en het
bestuur van SPO Utrecht. In het vooroverleg werden
de agenda's van de vergaderingen voorbesproken.
De GMR kwam in 2019 vier keer bijeen en besprak
onder meer de volgende zaken: het vakantierooster
2019-2020, het werkgelegenheidsbeleid 2019-2023
en de Voorjaarsnota, het voorstel voor de inzet van
de stakingsgelden, het (G)MR-reglement, het
huishoudelijk reglement GMR, het functieboek, de
aanbesteding van de nieuwe arbodienst, het profiel
van een RvT-lid, de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024. Verder zijn de ontwikkelingen
van het lerarentekort en van de voorschoolse edu
catie en kinderopvang aan bod gekomen.
De jaarlijkse themabijeenkomst stond in het teken
van geldstromen in het onderwijs.
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.
De Raad van Toezicht en de GMR bezochten ook
elkaars vergaderingen en zij hebben tussendoor contact gehad over bijvoorbeeld de begroting.
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Jaarverslag Raad van Toezicht
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 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. En de RvT
bewaakt dat onder het 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 (op basis van
Policy Governance) 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
ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk en
kritisch kunnen opereren. Binnen de RvT zijn verschillende expertisegebieden vertegenwoordigd,
waaronder financiële, juridische en onderwijs
inhoudelijke expertise.
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij
de landelijke adviesregeling van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
en past binnen de Wet normering topinkomens.
Vanaf de start in 2010 van het bestuursmodel met
een RvT, zijn de vergoedingen ongewijzigd gebleven.
Er is besloten deze vergoedingen per 1-1-2019
aan te passen aan de actuele werkzaamheden en
maatschappelijke ontwikkelingen. De vastgestelde
vergoedingen passen nog steeds in ruime mate
binnen de gehanteerde grenzen van de wet en de
richtlijnen van de VTOI.
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In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit
Naam

Rol in Raad van Toezicht

Hoofdfunctie in 2019 Benoemd op
voordracht van

Benoemd tot

Aftredend (herkiesbaar tot)

Honorering
(ex btw)

Elske Overgoor

Voorzitter en lid werk
geverscommissie

directeur strategie en
beleid UMC Utrecht

RvT

01-03-2021

2025

€

10.000

Ben Noy

Lid, lid CvT ISUtrecht en lid
auditcommissie

partner bij Antaurus
Vermogensbeheer

RvT

01-06-2023

2020

€

7.000

Heleen Dammingh

Lid en lid werkgevers
commissie

partner bij Van Bladel
Advocaten

GMR (p)

01-03-2020

2020

€

6.000

Bert Lubbinge

Lid en lid CvT ISUtrecht

eigenaar Ayudar

GMR

01-06-2023

2023

€

6.000

Patrick van Aart

Lid, vice-voorzitter en lid
auditcommissie

algemeen directeur
Gunnebo

RvT

01-03-2021

2025

€

7.000

Lisa Janssen

Lid en lid werkgevers
commissie

zelfstandig professional in kunst &
onderwijs

GMR (o)

01-03-2023

2027

€

5.000

Erwin Derks

Lid

zelfstandig adviseur
en interim-manager

GMR (o)

01-03-2023

2027

€

4.166,67

Albert-Jan Krikke

Lid en lid werkgevers
commissie

directeur mbo College
Airport en mbo College
Amstelland, ROC van
Amsterdam

GMR (o)

01-03-2019

€

833,33

Martin van
Reeuwijk

Lid, vice-voorzitter, lid
auditcommissie en lid CvT
ISUtrecht

docent, eigenaar
Samen Door

GMR (o)

01-03-2019

€

1.334

De bestuurders werden conform de cao
bestuurders PO 2018-2019 gehonoreerd.
Honorarium
Thea Meijer, voorzitter

0,9 fte

€ 116.321,77

Eric van Dorp

1 fte

€ 127.501,82

Thea Meijer was in 2019 lid van het Algemeen
Bestuur van de PO-Raad. Eric van Dorp was in
2019 bestuurder van het Vervangingsfonds en
het Participatiefonds. Hiervoor werden door SPO
Utrecht de volgende vergoedingen ontvangen:
vergoeding PO-Raad € 5.500, vergoeding
Vervangingsfonds en Participatiefonds € 3.940.

Jaarverslag Raad van Toezicht
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Werkzaamheden en beoordeling  
In 2019 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 januari en november heeft de RvT een zelfevaluatie
gehouden, eenmaal onder begeleiding van een
extern adviseur en eenmaal binnen de eigen raad.
In het voorjaar van 2019 heeft de RvT zes schoolbezoeken afgelegd. Samen met de RvT en het
bestuur van de stichting Spaarnesant is een studiedag gehouden, waarin de wijze van verantwoorden
binnen Policy Governance en het stakeholder
management centraal stonden.
De auditcommissie is in 2019 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 2018, het accountantsverslag
en de adviesbrief van de accountant;
•	de begroting 2020 en de externe ontwikkelingen
in relatie tot de prognose en de meerjaren
begroting vanaf 2020.
Twee RvT-leden maken deel uit van de Commissie
van Toezicht van de International School Utrecht
(ISUtrecht). Voor deze werkzaamheden verwijzen
we naar het jaarverslag van ISUtrecht.
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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.

is het wederzijds vertrouwen uitgesproken en
heeft de RvT haar waardering overgebracht voor de
betrokkenheid en de inzet van de GMR.

Goedkeuring is verleend aan:
• de jaarrekening 2018;
•	de begroting 2020, en voorts is kennis genomen
van meerjarenbegroting 2021-2024.

Het jaarlijks overleg met de wethouder Onderwijs
van de gemeente Utrecht heeft dit jaar helaas
vanwege agenda-technische redenen niet plaatsgevonden.

Besloten is om:
•	het HR-beleid voor het College van Bestuur van
SPO Utrecht vast te stellen;
•	de werving voor de vacature wegens het reglementair aftreden van mevrouw Dammingh te
starten.

Tijdens de studiedag in maart bezoeken de
RvT-leden zes scholen. Leden van de RvT zijn ook
aanwezig bij een deel van de tweedaagse studiebijeenkomsten van het directeurenoverleg (DOPO).

Besproken is onder andere:
•	de gevolgen van het aankomende en reeds
gevoelde lerarentekort;
•	ontwikkelingen op het gebied van de administratieve organisatie zoals het beschrijven
daarvan;
•	allerhande actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen en de impact daarvan op en in het
onderwijs, waaronder het schietincident in
Utrecht op 18 maart 2019.
De RvT 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 met
stakeholders van SPO Utrecht in overleg.
De RvT heeft twee overlegmomenten met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR); eenmaal bezoekt het dagelijks bestuur van
de GMR de RvT, en eenmaal bezoekt een aantal
RvT-leden de GMR-vergadering. Tijdens dit overleg

21 januari 2019

Ten behoeve van de eigen ontwikkeling legt de RvT
schoolbezoeken af, en worden door de individuele
leden cursussen gevolgd of het VTOI-jaarcongres
bezocht. Alle leden zijn lid van de VTOI.
In het kader van de eigen ontwikkeling is aandacht
geweest voor een verdieping op het Policy
Governance-model. De RvT heeft zich samen met
de RvT van de stichting Spaarnesant verdiept in
de wijze van verantwoording en het stakeholder
management.

Obs Overvecht weer
Excellente School
Obs Overvecht ontvangt voor het vierde jaar op rij het
predicaat 'Excellente School'. Hadhoum Mourid, een van
de ouders die bij de feestelijke uitreiking aanwezig is,
noemt zijn school trots 'een voorbeeld voor alle scholen
in heel Utrecht'. Directeur Marije Wassenaar: „Natuurlijk
zijn onze resultaten goed en doen de kinderen het
goed hier, dat is een voorwaarde. 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. Dit is niet ons predicaat, maar het predicaat
van alle kinderen, alle leerkrachten en alle ouders.”

Jaarverslag Raad van Toezicht
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Stichting
openbaar
PrimairPrimair
Onderwijs
Utrecht
Stichting
openbaar
Onderwijs
Utrecht

Elke school
heeft een MR

GMR

Anne Frankschool

De Panda

Pieterskerkhof

Waterrijk

Apollo 11

Dr. Bosschool

Prinses Margrietschool

Wittevrouwen

De Cirkel

Haarzicht

Prof. Kohnstammschool

Het Zand

De Hoge Raven

Johan de Wittschool

Puntenburg

SBO Luc Stevensschool

De Kaleidoskoop

Jules Verne

Rietendakschool

Lux

De Kleine Dichter

Kees Valkensteinschool

Rijnsweerd

SO Fier

De Klim

Maaspleinschool

Kindcentrum Rijnvliet

Kromme Rijn College

De Klimroos

Montessorischool Oog in Al

Tuindorp

International School Utrecht

De Koekoek

Overvecht

Voordorp

De Meander

Pantarijn

Vleuterweide

College van
Bestuur

Raad van Toezicht
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Directieberaad
DOPO

a/s WORKS
administratieve
ondersteuning
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2019: De kracht
van vakmanschap
In 2019 gingen we aan de slag met een nieuw
Koersplan waarin ‘De kracht van vakmanschap’
centraal staat. Komende jaren richten we ons op
drie thema’s, die onderling sterk verbonden zijn:
• Vakmanschap
• Eigentijds onderwijs beter organiseren
•	Partnerschap met ouders en professionele
partners
Een aantal onderwerpen, zoals passend onderwijs,
bestrijding van onderwijsachterstanden, werken
aan integrale kindcentra en aandacht voor vraagstukken in de samenleving, vragen blijvend om
aandacht en ontwikkeling.
Hieronder gaan we nader in op de drie thema’s van
‘De kracht van vakmanschap’.

Vakmanschap
Het doel voor 2023: Het vergroten van vakmanschap, zodat personeel is toegerust voor alle
aspecten van haar belangrijke taak.
Het vak van leraar is belangrijk en complex. Van
leraren wordt veel verwacht. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en hebben
veel invloed op die ontwikkeling. Mensen, die na
een loopbaan elders kiezen voor het leraarschap,
noemen juist dit aspect vaak als motivatie voor
hun nieuwe beroepskeuze: het gevoel dat je daad
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werkelijk iets bijdraagt aan de samenleving.
Vakmanschap is nodig om onderwijs van hoge
kwaliteit te creëren. SPO-scholen vragen om zelf
bewuste leraren die vanuit expertise, samen met
collega’s en in goede samenwerking met ouders,
eigentijds onderwijs vormgeven. Daarbij nemen
zij ook zelf regie en dragen ze actief bij aan
onderwijs- en organisatieontwikkeling. Dat doen
zij niet alleen. Zij benutten de ervaringen van
scholen die hen voorgingen, maken gebruik van
bestaande kennis en werken onderling, als SPOscholen, nauw samen in leerteams, kennisgroepen
en netwerken.
Bij professionalisering vraagt het (h)erkennen en
bevorderen van pedagogisch-didactisch handelen
specifieke aandacht. Juist het pedagogischdidactisch handelen toont goed leraarschap. En
dit is een voorwaarde voor het geven van echt passend onderwijs.
Met de keuze voor vakmanschap als thema in ons
Koersplan, ligt de focus ook op de persoonlijke
kant van het leraarschap. Hoe staan leraren in
hun werk en wat mogen zij van SPO Utrecht verwachten? SPO Utrecht staat bekend als een goed
werkgever. Vanuit dit gegeven willen wij modern
werkgeverschap verder vormgeven, in dialoog met
personeel. Daarmee willen we ook bijdragen aan
het verbeteren van het imago van het leraarschap.

2019: De kracht van vakmanschap
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Eigentijds onderwijs beter
organiseren

Partnerschap met ouders en
professionele partners

Het doel voor 2023: We zetten een duurzame,
realistische, flexibele en gedifferentieerde aanpak
en organisatie van eigentijds onderwijs in.

Het doel voor 2023: Op scholen wordt actief en duurzaam samengewerkt met ouders en professionele
partners, om de ontwikkeling van kinderen te
bevorderen, hen een breed aanbod van activiteiten
te bieden en om kansenongelijkheid te bestrijden.

De huidige aanpak en de organisatie van ons onderwijs staan onder druk. Scholen zijn nu nog vaak in
(jaar)klassen georganiseerd. De hoge werkdruk laat
zien, dat dit veel vraagt van het personeel. Eigentijds passend onderwijs vraagt een bezinning op
een andere aanpak en op een andere organisatie
van onderwijs. Een aanpak en een organisatie die
meer mogelijkheden bieden om in te spelen op de
ontwikkeling van kinderen en die tegelijkertijd de
schoolorganisatie wendbaar maken.
De positieve ervaringen die we de afgelopen
vier jaar hebben opgedaan met het werken aan
21th century skills, willen we gebruiken voor een
weloverwogen keuze van een andere aanpak en
organisatie van onderwijsprocessen.
Van leraren wordt verwacht dat zij kinderen een
breed en divers onderwijsaanbod bieden. We
onderzoeken komende jaren hoe we onderwijsprocessen zo kunnen organiseren, dat dit beter
uitvoerbaar is. Dit zal een proces zijn waarin we
doelgericht en weloverwogen samenwerken,
binnen schoolteams en ook schooloverstijgend.
Hierbij maken we gebruik van de expertise van, en
de samenwerking met, ouders en professionele
partners.

Willen we kinderen de beste begeleiding bieden,
dan is het belangrijk dat we de samenwerking
duurzamer vormgeven, met zowel de ouders als
met onze maatschappelijke en professionele
partners. Ouders zijn natuurlijk onze belangrijkste
partners waar het gaat om opvoeding en ontwikkeling van hun kind. We willen voor ouders een
betrouwbare professionele partner zijn.
Samen met professionele partners kunnen we
kinderen een rijker aanbod bieden. We zie in kindcentra goede mogelijkheden om, samen met de
kinderopvang, dagarrangementen te verzorgen,
met een rijk en breed scala aan activiteiten voor
kinderen. Samen met kunst-, cultuur- en sport
instellingen, werken onze scholen aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod van cultuureducatie en
bewegingsonderwijs.
Sommige kinderen hebben ook andere begeleiding
en ondersteuning nodig. In samenwerking met het
Samenwerkingsverband Utrecht PO, buurtteams
en jeugdzorg, kunnen we hen een samenhangend
aanbod bieden.
Met de lerarenopleidingen werken we samen
aan het opleiden en blijvend professionaliseren
van (aankomend) personeel. Veel SPO-scholen
zijn erkend opleidingsschool. Samen met stad en
overheid werken we aan het verkleinen van het
lerarentekort.
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Wat wilden we bereiken in 2019?
1.	De drie thema’s van ‘De kracht van vakmanschap’ zijn geconcretiseerd in de nieuwe
schoolplannen 2019-2023, die realistisch en
van goede kwaliteit zijn.
2.	Op basis van de schoolplannen en de jaarplannen van de scholen, hebben we indicatoren
geformuleerd die merkbaar, dan wel meetbaar,
zijn voor de realisering van ons Koersplan. Op
basis hiervan kunnen we in 2020 een tussen
evaluatie uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.	Aan de hand van een Modelschoolplan, ontwikkeld door de staf, kon iedere directeur samen
met het team, de thema’s van het Koersplan
vertalen naar het eigen schoolplan. De aanpak
was gericht op het systematisch uitwerken
van speerpunten, binnen de visie en context
van elke school, via ambities en doelen naar
concrete activiteiten voor de school.
	Tijdens de bijeenkomsten van het directieberaad (DOPO) hebben directeuren gezamenlijk
gewerkt aan het uitwisselen en elkaar bevragen
op de relatie tussen de thema’s in het Koersplan en de schooleigen ambities.
	Vanuit de staf is begeleiding geboden bij het
schrijven van de schoolplannen en het omzetten
van het schoolplan, in een digitale webbased
versie in het programma Sway.

22 januari 2019

Ontwerp obs Pantarijn
Kijk, daar staat het toekomstige schoolgebouw van obs Pantarijn
te stralen op een ruim, groen plein. Het ontwerp van atelier PRO
architecten is klaar: uitnodigend en open. En duurzaam in alle
opzichten, want zowel het gebouw als het onderwijs zijn straks
toekomstbestendig. De schuifwanden tussen leerpleinen en klaslokalen zijn transparant en kunnen openschuiven. Kinderen vinden
straks overal in school leuke spannende plekken.
Obs Pantarijn is een van de Utrechtse scholen met een specifiek
aanbod voor hoogbegaafde leerlingen, dat hier echter wordt geïn
tegreerd met de reguliere groepen. In het nieuwe schoolgebouw
wordt daar goed rekening mee gehouden.

2.	Vanuit de rubric ‘Kwaliteitskader SPO Utrecht’
(die ook wordt gebruikt voor audits) zijn per
thema zes indicatoren gekozen. Hiermee is een
monitorkader ontwikkeld voor de komende jaren.
	De adviseurs onderwijskwaliteit nemen dit
monitorkader mee in hun kwaliteitsgesprekken
met de scholen in schooljaar 2019-2020 en in

2019: De kracht van vakmanschap
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W & T Academie 2019:
kennis maakt nieuwsgierig

7 februari 2019

Dingen worden leuker als je er meer van weet. Vol vaart en enthousiasme spijkerde seismoloog Arwen Deuss de wetenschappelijke
kennis bij van zo'n vijftig leraren uit het primair onderwijs regio
Utrecht, onder wie veel SPO’ers. In de workshop van Maarten Reichwein kregen ze een doosje met iets erin. Hoe kun je onderzoeken wat
erin zit, zonder het doosje te openen? De analogie met het onderzoek
van professor Deuss naar de kern van de aarde, was duidelijk.
„Dodelijke opdracht voor kinderen,” constateerde een stiknieuwsgierige Denise Bouwmans, leerkracht groep 4-5 Maaspleinschool,
grijnzend. „Ze zouden het doosje meteen openen.”

7 maart 2019

3.	Tien SPO-scholen maakten een begin met het
anders organiseren van onderwijs, om met een
andere aanpak meer maatwerk voor kinderen
te realiseren. Samen met ‘Onderwijs Maak Je
Samen’ oriënteerden zij zich op de mogelijk
heden en realiseerden zij deze in de praktijk.

Start bouw SO Fier
Leerlingen van SO Fier begraven brieven en tekeningen onder hun toekomstige schoolgebouw aan
de Winklerlaan. Zo vieren de kinderen de start van
de bouw. „Het plein komt helemaal om de school
heen,” wijst Daniël Biesheuvel van EVA architecten.
Hij vertelt dat het tekenen van het gebouw wel een
jaar heeft geduurd. Sem informeert ongerust of de
gymzaal niet een beetje klein wordt, want op de
tekening ziet hij er maar een klein stukje van. Nu
hij ziet hoe groot de gymzaal in het echt wordt, is
hij gerustgesteld. Dilano knikt blij: „We worden wel
verwend.”
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schooljaar 2021-2022. Op basis hiervan is het
mogelijk om te kwantificeren in hoeverre de
scholen van SPO Utrecht zich hebben ontwikkeld op de drie thema’s.
	Daarnaast worden tijdens het ‘monitorgesprek’,
ook de doelen uit de schoolplannen in het
monitorkader geplaatst en aan de thema’s
gekoppeld. Ook dit geeft de mogelijkheid
de ontwikkeling van de diverse scholen te
kwantificeren en daarnaast zicht te houden
op de invulling en uitwerking van de thema’s.

Wat hebben we bereikt?
1.	Op vrijwel alle scholen is het schoolplan
volgens de gezamenlijke aanpak en het modelschoolplan opgesteld, waarbij de thema’s uit
het Koersplan zijn vertaald naar schooleigen
ambities en doelen. Het Kromme Rijn College
(de enige vso-school van SPO Utrecht) heeft het
modelschoolplan gecombineerd met het model
en de inhoud van NUOVO Scholengroep.
	Op de scholen waar interim-directeuren hebben
gewerkt aan het schoolplan, biedt het schoolplan ruimte aan de nieuwe directeur om het
te actualiseren en volgend jaar opnieuw in te
dienen en te laten vaststellen.
2.	In de maanden voor de zomervakantie van
2019 is het monitorkader ontwikkeld vanuit
de rubric ‘Kwaliteitskader SPO Utrecht’. Er is
daarnaast een document ontwikkeld waarin de
adviseurs onderwijskwaliteit het totaaloverzicht
bijhouden vanuit de monitorgesprekken.
	In de laatste maanden van 2019 zijn de eerste
monitorgesprekken gevoerd met scholen. De
overige gesprekken worden in 2020 gevoerd.
Daarna kan het totaalbeeld van de tussen
evaluatie worden gemaakt .
3.	We deden ervaring op met het anders organiseren van onderwijs.

2019: De kracht van vakmanschap
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HR-beleid
Ons humanresourcesbeleid is gebaseerd op uitgangs
punten die SPO-directeuren in 2017 formuleerden
voor de wijze van samenwerking met elkaar. Deze
uitgangspunten vormen de basis voor een prettige
en doelgerichte aanpak van samenwerking binnen
de organisatie. Deze uitgangspunten zijn:
•	Door ontmoeting en uitwisseling inspireren,
(h)erkennen en steunen we elkaar.
•	Vanuit verbondenheid en eigenheid is iedereen
verantwoordelijk en samen eigenaar.
•	We werken doelgericht en weloverwogen aan
goed onderwijs.

Wat wilden we bereiken?
1.	Wij dragen bij aan het bemensen van kwalitatief
goede schoolteams, die met plezier werken aan
eigentijds onderwijs. Wij dragen bij aan het
voorkomen en tegengaan van het lerarentekort.
2.	Wij dragen bij aan het terugdringen van ziekte
verzuim, zodat het verzuimpercentage niet
boven het landelijk gemiddelde van de sector
komt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
HR-beleid ondersteunt de scholen om goed onderwijs te realiseren,
•	door te zorgen voor een goede aanpak van
opleiden,
•	door werving en selectie,
• en door structurele begeleiding van personeel,
•	met goede loopbaanmogelijkheden en professionalisering.
Daarnaast ondersteunt het team HR de scholen bij
het bestrijden van werkdruk en werkgerelateerd
ziekteverzuim, bij het bevorderen van professionele
samenwerking en bij het flexibeler organiseren van
eigentijds onderwijs.
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1.	Team HR en directeuren hebben zowel struc
turele als incidentele activiteiten ondernomen
om het lerarentekort zo klein mogelijk te houden.
Het SPO-inductiebeleid (het begeleiden en
inwerken van nieuw personeel) werd verder
ingevoerd voor directeuren, IB’ers en zijinstromers.
	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. Ook hebben we in de flexibele schil
derde- en vierdejaars studenten opgenomen.
Op deze manier kunnen zij studeren en werken
(bijvoorbeeld als onderwijsassistent of als
leraarondersteuner) combineren, met als doel
dat zij na afronding van hun studie, als leerkracht kunnen doorstromen in een vacature.
Met potentiële nieuwe personeelsleden werden
persoonlijke gesprekken gevoerd, om te kijken

HR-beleid

23

of er passend werk kon worden geboden.
	In samenwerking met andere besturen, de
gemeente Utrecht en de lerarenopleidingen,
realiseerden we een plan om gezamenlijk het
lerarentekort tegen te gaan: ‘Utrecht Leert’
(2019, po-vo-mbo). Met behulp van de middelen die we in dit kader per augustus 2019
ontvingen om de begeleidingscapaciteit van
scholen uit te breiden, waren we in vijftien
scholen beter in staat om zij-instromers te
begeleiden. Dit vergroot hun kans op een
succesvolle opleiding, en op het behalen van
hun diploma na twee jaar.
2.	Voor de arbodienstverlening vond in 2019 een
aanbesteding plaats. Er is een nieuw contract
afgesloten met arbodienst Blijwerkt. We hebben gekozen voor een vaste bedrijfsarts en een
vaste bedrijfsverpleegkundige. De laatste heeft
wekelijks spreekuur op het bestuurskantoor,
waardoor werknemers al snel voor het (preventieve) spreekuur kunnen worden uitgenodigd.
	De SPO-scholen met een hoog werkgerelateerd
ziekteverzuim (hoger dan 6 %), werden onder
steund door team HR. Doel was het terug
dringen van dit verzuim en het bevorderen van
een professioneel werkklimaat. In de recente
verzuimcijfers van deze scholen is het effect
van deze inzet zichtbaar.

Wat hebben we bereikt?
In 2019 groeide het lerarentekort naar circa 3 procent. Met grote inspanning van de scholen en de
staf konden we dat redelijk opvangen. Dit was mede
te danken aan preventieve actie (meer p
 ersoneel
aanstellen boven de formatie in 2017 en 2018)
en een flexibele aanpak van werving, selectie,
opleiding en begeleiding. Mede met de inzet van
de flexibele schil van SPO PRO en de FLEXpool kon
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in 90 procent van de vervangingsvragen van alle
scholen worden voorzien.
Omdat we ook het ‘verborgen lerarentekort’ in beeld
wilden brengen, ontwikkelden we een monitor om
dit te meten. De monitor was eind 2019 gereed.
Onder het verborgen lerarentekort verstaan we
alle maatregelen die een school neemt, om het
onderwijs door te laten gaan als er onvoldoende
personeel beschikbaar is, bijvoorbeeld bij ziekte
van een leraar. Het gaat dan om vervanging van de
leraar door ambulant personeel, door onderwijsondersteunend personeel, door het samenvoegen
of anders verdelen van groepen. Ook het naar huis
sturen van groepen leerlingen wordt in deze monitor
bijgehouden. Deze ‘verborgen’ maatregelen veroorzaken discontinuïteit in het onderwijsproces en zijn
belastend voor personeel en kinderen.
We zagen het personeelstekort oplopen bij de
invulling van reguliere vacatures voor leraren
en directeuren. Dat heeft niet alleen te maken
met het geringe aanbod van kwalitatief goed
personeel, maar eveneens met de toename van
mobiliteit van de stad naar de regio, waar meer
functies dan voorheen, vacant kwamen.

Ziekteverzuimpercentages 2019 met, ter informatie, de gegevens van de drie voorafgaande jaren
10
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Met een ziekteverzuimpercentage over 2019 van 5,7 procent* bleven we,
ondanks het lerarentekort, net onder het landelijke gemiddelde van 6 procent.
Daarmee behaalden we onze norm.

14 maart 2019
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gemiddelde gebaseerd op de laatste 12 maanden

Nieuwe schimmelsoort
ontdekt op Maasplein
Ouail Zaim (11) en Mohamed Bidari (12) van de Maaspleinschool nemen het certificaat in ontvangst dat hoort bij hun ontdekking van een
nieuwe schimmelsoort. Wetenschappers van het Westerdijk Fungal
Bio Diversity Institute noemden de schimmel Phialoparvum maaspleinensis, want Ouail en Mohamed hebben de schimmel hoogstpersoonlijk opgegraven met aarde uit het veldje voor de school. Dat
was een opdracht tijdens ‘Meet the Professor’. De Maaspleinschool
kreeg een in schimmels gespecialiseerde wetenschapper op bezoek.
En de schimmel die Ouail en Mohamed vonden, bleek wereldwijd nog
onbekend. Dus nu zijn de jongens beroemd, en de school ook.
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Onderwijshuisvesting
Ook in 2019 waren er op het gebied van onderwijs
huisvesting uitdagingen. We begonnen met
de voorbereidingen voor de ontwikkeling van
een nieuwe school in de nog te bouwen wijk
Cartesiusdriehoek. Samen met de gemeente en
andere schoolbesturen werkten we samen aan een
planmatige aanpak van uitbreiding van het scholen
bestand in het primair onderwijs. Met als doel
tijdig te kunnen voorzien in voldoende plaatsen
voor het groeiend aantal kinderen in Utrecht, op
bestaande en nieuwe scholen. Daarbij streven
we ook, samen met professionele partners, naar
uitbreiding van het aantal kindcentra (ikc’s).

Wat wilden we bereiken?
Wij willen blijvend werken aan goed uitgeruste
duurzame 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 het
aantal kinderen in de stad goed op te vangen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zijn verder gegaan met de voorbereidingen van
de nieuwbouw voor Pantarijn en Jules Verne. De
bouw van Kindcentrum Rijnvliet in de gelijknamige
nieuwe wijk in Leidsche Rijn is begonnen. Hier biedt
SPO Utrecht samen met Kind & Co een compleet
dagprogramma aan kinderen van 0-13 jaar. Rond
de nieuwbouw voor International School Utrecht is
veel energie en werk gestoken in de voorbereiding
van de locatie. De verwachting is dat dit proces
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in 2020 kan worden afgerond. Daarna zal de
architectenselectie plaatsvinden. De bouw zal pas
in 2020 of 2021 beginnen.
De planvorming voor de renovatie van multifunctionele accommodaties (MFA’s) in Leidsche Rijn,
is zo goed als afgerond in 2019. De renovatie van
MFA Waterwin wordt eerst aangepakt. SPO-school
Waterrijk zal op grond van deze planning medio
2020 tijdelijk verhuizen en begin 2021 in het gerenoveerde gebouw terugkeren.
Hoewel de verwachting is dat de stad op termijn zal
groeien, had dit in 2019 nog geen consequenties
voor huisvesting. Dat betekent dat de huidige
projecten vanuit het MPOHV (Meerjarenplan
Onderwijshuisvesting) werden uitgevoerd en dat
geen sprake was van forse uitbreiding van de stad
met van nieuwe scholen. Ook de daadwerkelijke
ontwikkeling van de bouw van de SPO-school in
de Cartesiusdriehoek, werd vertraagd met minimaal een jaar.
Naast de nieuwbouw- en renovatieprojecten, is in
2019 ook begonnen met vervanging en uitbreiding
van een aantal lokalen van De Cirkel en Apollo 11.
De definitieve omvang van Apollo 11 is met deze
uitbreiding bereikt.
In samenwerking met de gemeente Utrecht, hebben
we planmatig verder gewerkt aan de uitvoering van
het MPOHV. Daarnaast zetten we, op basis van een
gedegen businessplan, in op de verduurzaming van
nieuwe en bestaande scholen.
Naast nieuwbouw en renovatie werken we aan duurzaam onderhoud en goed uitgeruste schoolpleinen.
Anticiperend op de toekomst proberen wij nieuwe
scholen waar mogelijk gasloos en energieneutraal
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te bouwen. Waar mogelijk plaatsen we zonne
panelen. In 2019 begon, in samenwerking met de
gemeente, een onderzoek naar de mogelijkheden
van het gasloos maken van bestaande school
gebouwen.

28 maart 2019

Een groep collega’s van vijftien scholen wordt getraind als
auditor. Elke SPO-school zal een audit uitvoeren naar de
eigen kwaliteitszorg. Een van de auditoren in opleiding
is Saskia Versaan, leerkracht groep 3 op obs Voordorp,
specialist het jonge kind, beeldcoach en schoolopleider.
„Ik vind het heel waardevol om van elkaar te leren in een
groter verband. Dat verruimt mijn blik en het is fijn om op
een ander niveau, SPO-breed, mee te denken. De auditteams
worden straks divers samengesteld. Mijn expertise is een
meerwaarde, zeker bij een specifieke leervraag van de
scholen.”

SPO Utrecht

De nieuwe, energieneutrale schoolgebouwen van
Haarzicht en SO Fier zijn opgeleverd.
Het aantal zonnepanelen op bestaande gebouwen
is uitgebreid.

9 april 2019

Training voor auditoren
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De Koekoek als
leergemeenschap
Het team van obs De Koekoek werkt aan een professionele
leergemeenschap. Met leraren die samenwerken, gaat
de onderwijskwaliteit omhoog en daalt de werkdruk. Dit
schooljaar zijn daarom 'minibouwen' gevormd. Via deelname
aan WOU (Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht) wordt
het proces meteen wetenschappelijk gemonitord. Arnoud
Schaaij (minibouw 3-4): „Wij ervaren echt dat je eigen
reflectievermogen groeit, het is een collectief leerproces.
De feedback-cultuur in je team moet in orde zijn, dat is een
voorwaarde. Je moet elkaar kunnen aanspreken, op een
manier die wel kritisch, maar niet negatief is. Dat is voor ons
ook een leerproces, waar we nu middenin zitten.”

Onderwijshuisvesting
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Kwaliteitsbeleid
SPO-scholen werken duurzaam aan kwaliteitszorg.
Bovenschools ondersteunen we kwaliteitszorg met
kwaliteitsgesprekken en ondersteuning vanuit team
Onderwijs en Team HR. Met deze aanpak hebben we
inzicht hoe het met de onderwijskwaliteit is gesteld
en op welke wijze we kwaliteit op schoolniveau
en op bovenschools niveau kunnen bevorderen en
borgen.
Nu we voldoende ervaring hebben opgedaan met
het houden van audits, gaan we deze aanpak de
komende tijd ook uitbreiden. Hoewel het proces
werd vertraagd door het lerarentekort, waardoor
mensen niet konden worden vrijgemaakt bij gebrek
aan vervanging, merkten we dat het proces van
auditing leerzaam en inspirerend kan zijn. Door een
professionele aanpak van schoolaudits verwachten
we onderwijsontwikkeling verder te kunnen stimuleren.
Samen met professionele partners als het Samenwerkingsverband Utrecht PO en de kinderopvang,
zullen wij kijken naar een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Zodat ook inzicht ontstaat in de kwaliteit en
het resultaat van de samenwerking enerzijds, en
anderzijds een goede verantwoording kan plaatsvinden over aanpak en inzet van middelen.
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Wat wilden we bereiken?
Wij werken op een systematische en transparante
wijze samen aan onderwijskwaliteit. We voeren
passende interventies uit, om de onderwijskwaliteit
op scholen te borgen dan wel te verbeteren.
1.	We brengen in kaart hoe het niveau van de
basisondersteuning op scholen van SPO Utrecht
eruit ziet. We ondersteunen waar nodig directie
en interne begeleiding (IB) bij het verhogen van
deze kwaliteit.
2.	We stimuleren en ondersteunen scholen om
schooleigen normen te formuleren voor opbrengsten, passend bij hun leerlingenpopulatie.
Waar wettelijke normen niet worden gehaald,
begeleiden we scholen om hun leerproces, en
daarmee hun opbrengsten, weer op niveau te
krijgen.
3.	We stimuleren en begeleiden scholen om hun
ambities te formuleren in hun school- en jaarplan, en om vervolgens op systematische wijze
te werken aan het behalen van hun ambities.
4.	Waar passend, begeleiden we scholen bij het
krijgen van het oordeel ‘goed’ door de onderwijsinspectie. We streven ernaar dat alle SPOscholen tenminste het oordeel ‘voldoende’
hebben.
5.	We zorgen ervoor dat een kwart van de scholen
via een interne SPO-audit, feedback krijgt op
de kwaliteit. De audits worden gedaan met een
opgeleid auditteam, aan de hand van het SPO
referentiekader.
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SPO Utrecht heeft
goede scholen
Sinds in 2018 het inspectietoezicht werd aangepast,
bestaat de mogelijkheid voor scholen om te laten zien
dat ze beter onderwijs geven dan wettelijk mag worden
verwacht. Die kans grepen De Panda en De Kleine D
 ichter
met succes aan: ze kregen een ‘goed’.
De leraren van De Panda zijn goed in didactisch
handelen, het onderwijsaanbod past goed bij de leer
lingenpopulatie, de kwaliteitszorg is uitstekend, er is
echt een professionele cultuur op school en iedereen
is sterk betrokken bij de onderwijsvisie.
Op De Kleine Dichter heerst een sterke cultuur om de
goede kwaliteit van het onderwijs nóg verder te ver
beteren. De inspecteur zag een school met ambitie, een
enthousiast en professioneel team en ervoer een heel
fijne sfeer.
En... bij een steekproef van de inspectie, waarbij op
verschillende scholen de kleutergroepen werden onderzocht, scoorde ook De Kaleidoskoop een 'goed'.
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1	
We brengen in kaart hoe het niveau van de basisondersteuning
op scholen van SPO Utrecht eruit ziet. We ondersteunen waar
nodig directie en interne begeleiding (IB) bij het verhogen van
deze kwaliteit.

2&3
We stimuleren en ondersteunen scholen om schooleigen
normen te formuleren voor opbrengsten, passend bij hun
leerlingenpopulatie. Waar wettelijke normen niet worden
gehaald, begeleiden we scholen om hun leerproces, en daarmee
hun opbrengsten, weer op niveau te krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	Op alle scholen hebben de adviseurs onderwijskwaliteit een
kwaliteitsgesprek gevoerd met de directie en intern begeleiders aan de hand van de samengestelde rubric ‘Sterke basis’.
Daarin is het niveau van de basisondersteuning besproken
en vastgelegd in het gespreksformat én zijn de belangrijkste
doelen en actiepunten besproken.
-	De resultaten uit alle gesprekken zijn samengevoegd in een
verzameldocument.
-	Aan de hand van dit verzameldocument is een bovenschoolse
analyse gemaakt van het niveau van basisondersteuning op
de scholen van SPO Utrecht. Deze analyse is vergeleken met
de uitkomsten van de vragenlijsten die de scholen hebben
ingevuld in ‘Perspectief op School’ van het SWV, om hun
schoolondersteuningsprofiel op te stellen.

Wat hebben we bereikt?
-	Aan de hand van kwaliteitsgesprekken over de sterke basis,
hebben scholen hun doelen en actiepunten scherp. Deze
punten hebben ze vervolgens verwerkt in hun schoolplannen.
-	Uit de bovenschoolse analyse bleken drie belangrijke punten
naar voren te komen, waarop alle scholen van SPO Utrecht
nog stappen moeten zetten. Deze punten zijn meegenomen
in het professionaliseringstraject van de IB’ers in schooljaar
2019-2020.
-	De rubric ‘Sterke basis’ is, in iets aangepaste vorm,
opgenomen in de rubric ‘Kwaliteitskader SPO Utrecht’.

We stimuleren en begeleiden scholen om hun ambities te
formuleren in hun school- en jaarplan, en om vervolgens op
systematische wijze te werken aan het realiseren van hun
ambities.

-	Delen uit de leidraad en de werkwijze voor het monitoren
van de scores op de referentieniveaus, zijn ook gedeeld in
verschillende netwerken binnen SPO Utrecht.
-	Enkele scholen, waarbij de eindopbrengsten dichtbij of onder
de signaleringsgrens zaten, zijn individueel begeleid. Doel
was de resultaten beter in kaart te brengen en waar nodig,
met directie en IB, de wijze van analyseren, het zoeken naar
verklaringen en het formuleren en implementeren van passende interventies te begeleiden.

Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	Naar aanleiding van de introductie van het nieuwe onderwijs
resultatenmodel van de onderwijsinspectie, met nieuwe
begrippen als schoolweging, spreidingsgetal en het behalen
van de referentieniveaus, is een leidraad ‘schooleigen
normen bepalen en behalen’ ontwikkeld. Het onderdeel
‘schooleigen normen bepalen’ is ontwikkeld in samenwerking
met de PO-Raad. Door de PO-Raad is de leidraad vervolgens
doorontwikkeld in een digitale tool die nu landelijk door het
primair onderwijs kan worden gebruikt.
-	De leidraad is besproken in het directeurenoverleg DOPO
en verspreid onder het netwerk van intern begeleiders (IBnetwerk) van SPO Utrecht.
-	In het modelschoolplan is het stappenplan uit de leidraad
opgenomen, om te komen tot het beredeneerd bepalen van
de schooleigen normen.
-	In de notitie ‘Resultaten eindtoets 2019’ zijn de resultaten
op de referentieniveaus over de afgelopen drie jaren per
school opgenomen. Dit is gedaan om scholen inzicht te geven
in deze nieuwe wijze van kijken naar hun eindresultaten.
-	In de laatste maanden van 2019 zijn werksessies voor
directeuren, IB’ers en bouwcoördinatoren georganiseerd,
door de adviseurs onderwijskwaliteit. In de sessies werd
aandacht besteed aan de nieuwe begrippen, cijfers en aan
de vindplaatsen daarvan. En ook aan werkwijzen voor het
monitoren van de eigen schoolnormen op kind-, groeps- en
schoolniveau.

-	Alle scholen van SPO Utrecht (met uitzondering van vso
Kromme Rijn College) hebben voor de drie referentieniveaus
lezen, taalverzorging en rekenen, hun schooleigen normen
opgenomen in hun schoolplan. Deze normen zijn geformuleerd in het percentage leerlingen dat de referentieniveaus op
2F/1S moet behalen. De percentages zijn gerelateerd aan de
schoolweging en beredeneerd aan de hand van de resultaten
in de afgelopen jaren. Ze zijn ambitieus geformuleerd, (ruim)
boven het signaleringsniveau passend bij de schoolweging.
-	Op vier scholen na, hebben alle scholen met meerdere personen deelgenomen aan een van de vijf georganiseerde werksessies. De kennis over het nieuwe onderwijsresultatenmodel
en de vertaling naar de schooleigen situatie, is gegroeid. De
scholen hebben geoefend in het hanteren van de werkwijze
om de ontwikkeling van de leerlingen op individueel, groepsen schoolniveau in kaart te brengen.
-	Een van de scholen heeft bij het herstelonderzoek van de
onderwijsinspectie opnieuw het oordeel ‘onvoldoende’ gekregen. Op verschillende standaarden werd door de inspectie
wel een positieve ontwikkeling waargenomen. Met de inspectie is een monitortraject afgesproken met een duidelijke
rol voor het bestuur voor het komende jaar, waarna opnieuw
een herstelonderzoek zal volgen.
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4
Waar passend, begeleiden we scholen bij het krijgen van
het oordeel ‘goed’ door de onderwijsinspectie. We streven
ernaar dat alle SPO-scholen tenminste het oordeel ‘voldoende’ hebben.

5
We zorgen ervoor dat een kwart van de scholen via een interne
SPO-audit, feedback krijgt op de kwaliteit. De audits worden
gedaan met een opgeleid auditteam, aan de hand van het SPO
referentiekader.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

-	Voor De Kleine Dichter en De Panda zijn onderzoeken
naar ‘goed’ aangevraagd bij de onderwijsinspectie. De
adviseur onderwijskwaliteit heeft beide scholen begeleid
bij de voorbereiding op het onderzoek en bij het schrijven
van de zelfevaluatie.

-	Twaalf nieuwe auditoren (leerkrachten en specialisten van
verschillende SPO-scholen) zijn opgeleid tot het uitvoeren
van audits. Zij hebben voor de zomervakantie een oefenaudit
uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we bereikt?
-	De onderwijsinspectie heeft na het onderzoek op beide
scholen De Kleine Dichter en De Panda de waardering
‘goed’ gegeven. Er zijn nu in totaal vijf scholen van SPO
Utrecht met deze waardering.

-	In de eerste maanden van 2019 is nog een aantal audits
uitgevoerd door directeuren in hun leerteam. Inmiddels is
besloten om dit niet langer te doen, omdat het ten koste
gaat van intervisie over andere zaken. Er zijn nog geen audits
uitgevoerd door de opgeleide nieuwe auditoren.

De Klimroos gaat internationaal
Onderwijswethouder Anke Klein trekt aan het touw... en houdt het touw in
haar hand. Het nieuwe logo op de muur van De Klimroos is nog altijd verborgen achter een laken. Directeur Joeri Baartscheer trekt met een ferme ruk
het laken weg. Het nieuwe schooljaar betekent een nieuwe start voor obs De
Klimroos en een nieuw logo hoort daarbij. De school kiest voor een toekomst
in samenwerking met International School Utrecht (ISUtrecht). Zo wordt De
Klimroos de eerste basisschool in Nederland met een lesprogramma vanuit
een internationale visie, geïnspireerd op gedachtegoed van Kath Murdoch.
Een groep Utrechtse ouders, veelal mensen met een internationale achtergrond, heeft echt behoefte aan zo'n basisschool.
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Resultaten van het onderwijs

Het landelijk gemiddelde in 2019 van de CET was
535,7, van IEP 81,5 en van Route 8 203,1 en staat
los van de schoolgroep (percentage gewichten
leerlingen) waartoe de school behoort.
In totaal hebben drie scholen onder de ondergrens
gescoord van hun scholengroep. Het gaat om de
Rietendakschool, de Prinses Margrietschool en
Montessori Oog in Al. Voor de Prinses Margrietschool geldt dat dit het tweede jaar op rij is dat
de score onder de ondergrens valt. De Rietendakschool zit in een verbetertraject met de inspectie.

De eindtoets 2019
In 2019 heeft een groter aantal SPO-scholen een
andere keuze voor een eindtoets gemaakt, dan
de jaren ervoor. Een van de redenen was de
aankondiging, dat de digitale adaptieve Centrale
Eindtoets niet zou kunnen worden afgenomen. In
2019 namen twaalf scholen de papieren Centrale
Eindtoets (CET) af, elf scholen kozen voor IEP en
acht scholen Route 8.
Voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs was het dit jaar nog niet verplicht om deel te
nemen aan de eindtoets. Sbo Luc Stevensschool en
SO Fier kozen ervoor dit jaar alvast ervaring op te
doen met de eindtoets.
De weergave van de resultaten is gecorrigeerd voor
leerlingen die volgens de opbrengstbepaling van
de inspectie, uit de berekening gehouden zouden
mogen worden.

In het overzicht is zowel de ‘scholengroep’ waartoe
de betreffende school behoort, aangegeven (percentage gewichtenleerlingen), als ook de ‘schoolweging’. De schoolweging speelt vanaf volgend
jaar een belangrijke rol in het nieuwe opbrengstenmodel van de inspectie. De schoolweging wordt
jaarlijks door het CBS berekend en gepubliceerd en
wordt uitgedrukt in een getal tussen 20 en 40. De
schoolweging van Daltonschool Rijnsweerd (25,2)
is niet correct weergegeven, omdat de school BRIN
deelt met International School Utrecht.

Sinds 2017 formuleert de inspectie geen gemiddelde en geen bovengrens voor de resultaten van
basisscholen. Wel is een gemiddelde landelijke
score per toets bekend. Opvallend is dat bijna alle
SPO-scholen die boven de ondergrens hebben
gescoord, ook boven het landelijk gemiddelde
hebben gescoord van de toets die zij afnamen (dit
is weergegeven met een ^).

Aantal SPO-scholen per categorie per jaar
School

2016
herber gem

2017
herber gem

2018
herber gem

2019
herber gem

28

* Boven bovengrens (2016) en in 2017*

10

8/0*

Boven de wettelijke ondergrens scholengroep

15

16/22*

23

6

8

^ boven landelijk gemiddelde van dat jaar ^
Onder de wettelijke ondergrens scholengroep
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23 ^
6

3

Resultaten SPO-scholen, gemiddelde scores eindtoetsen basisonderwijs 2016-2018
School

17CA – Jenaplanschool Wittevrouwen

2016
herber gem
220,6

2017
herber gem

2018
herber gem

225,4 *

220

2019
2019
keuze
herber gem
eindtoets

Aantal
leerlingen

R8

217,9 ^

% gewichten

69

0

schoolweging
2018
20

17BT – obs Tuindorp

538.5

535,9

537.5

CE

541,5 ^

37

1

20

17FL – odbs Pieterskerkhof

539.8

541,4 *

537

R8

226 ^

23

0

20,3

17CL – De Koekoek

537.4

541,7

540,4

CE

537,7 ^

37

2

20,7

17NX – De Klim

535

540,5

536,2

R8

204,8 ^

29

3

22,1

17DZ – Prof. Kohnstammschool

540.8

535,2

534,9

IEP

90 ^

53

2

22,8

17RK01 – De Kleine Dichter

538.7

539,3 *

538,4

CE

536,1 ^

49

4

23,2

17EH – De Hoge Raven

537.4

538,3

543,3

IEP

87 ^

23

5

23,4

09HX – De Meander

535.7

535,0

535.7

CE

535,9 ^

69

3

23,9

10DL – Apollo 11

208.8

538,7

533,4

CE

537,8 ^

18

2

24,1

17CV – Dr. Bosschool

538.5

533,7

535,2

CE

536,3 ^

50

4

24,3

17SK – ombs Oog in Al

212

23DK – obs Voordorp

535.1

17FL01 – odbs Puntenburg

532.9

17ON – Daltonschool Rijnsweerd

543.9

31JT – Johan de Wittschool

209.1

214,0 *

08HP – Kees Valkensteinschool

80,5

27CP – Pantarijn

535.1

27YF – obs Vleuterweide

534.6

28BC – Waterrijk

540

205,0 *

206

R8

197

33

9

24,6

533,1

533,2

IEP

84,8 ^

14

4

24,8

535,5

74,9

IEP

85,4 ^

16

3

25

544,2 *

543,6

CE

540,6 ^

51

1

25,2

210,7

R8

202,7

18

13

25,5

83,1

80,8

IEP

83 ^

28

3

26,1

534,4

537.3

CE

537,6 ^

16

3

26,2

81,7

80,5

IEP

83,1 ^

53

5

27,9

537

220,2

R8

207,9 ^

64

5

28,2

16IJ – Rietendakschool

531.1

532,9

184

IEP

77,3

17

9

28,5

29TZ – Het Zand

84.6

82,7

83

IEP

82,6 ^

48

8

29,2

16BL – De Cirkel

530.7

533,9

530,4

IEP

83,4 ^

24

12

29,8

16JP – Jules Verne

535.4

532,7

535,3

R8

197,9

26

20

33,5

16BL01 – Maaspleinschool

531.1

529,5

537,7

CE

536,9 ^

21

29

35

16EJ – Prinses Margrietschool

192.6

202,1

195,4

R8

187

36

21

35,7

27CM – De Klimroos

530.6

525,7

533,6

CE

537,6^

21

21

36,9

16NM – obs Overvecht

80

75,1

78,9

IEP

77

77

40

37,7

17ER – Anne Frankschool

534

532,4

529,1

CE

537,4 ^

19

16

38

17RK – De Panda

525,4

529,2

528,7

CE

528,8

16

47

38,6

17QH – De Kaleidoskoop

530.9

533,9 *

577,4

IEP

77,7

23

51

39,4
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Behaalde referentieniveaus

Als we de resultaten van 2019 vergelijken met die
van 2018 zien we dat we voor rekenen en lezen
meer kinderen het fundamentele niveau hebben
bereikt. Voor lezen en taalverzorging zien we
dat meer kinderen ook het streefniveau hebben
bereikt.

Resultaten van SPO-basisscholen op referentieniveaus
in de periode 2017-2019

Tot en met 2019 werd de gemiddelde score
op de eindtoets door de inspectie gebruikt in
haar jaarlijkse risicobepaling. Vanaf 2020 zal
er, vooruitlopend op de invoer van het nieuwe
onderwijsresultatenmodel in 2020-2021,
vooral worden gekeken naar de behaalde
referentieniveaus op de onderdelen lezen,
rekenen en taalverzorging. Het onderwijs
resultatenmodel is gebaseerd op een gemiddelde van de drie referentieniveaus, berekend
over de eindtoetsen van de laatste drie jaren.
In onderstaande overzichten zijn de scores op
de referentieniveaus voor de eindtoetsen van
2017, 2018 en 2019 op een rij gezet voor de
scholen van SPO Utrecht.

Nederlands lezen

70

2017

75

2018

78

2019

0

20

40

27

3 %

21

4 %

19
60

3 %

80

100

rekenen

49

2017

52

2018

49

2019

0

20

40

42

9

%

40

8

%

43

8

%

60

80

100

▸	
De referentieniveaus taal en rekenen
geven aan wat een leerling zou moeten
kunnen op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende
niveaus:
1F: 	het fundamentele niveau om succesvol
vervolgonderwijs te kunnen volgen
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Voor rekenen geldt, dat we met iets meer kinderen
het fundamentele niveau niet bereikten (8% versus
7% landelijk), en ook dat we met meer kinderen het
streefniveau bereikten (49% versus 45% landelijk).
Voor taalverzorging geldt dat we met iets minder
kinderen het fundamentele niveau hebben bereikt
(94% versus 96% landelijk) en met iets meer kinderen het streefniveau (57% versus 55% landelijk).

De allereerste 22 leerlingen van de
gloednieuwe SPO-school obs Haarzicht, beginnen maandagochtend
2 september met een kringgesprek.
Want zo leer je elkaar goed kennen
natuurlijk! Leerkracht Rianne Olsthoorn: „De eerste dag op onze nieuwe school was echt heel leuk. De
kinderen zijn superlief, de ouders enthousiast. Vaak zitten ze thuis nog
middenin de verhuizing. Ons team en dat van de Kees Valkensteinschool, waar we tijdelijk logeren, hebben samen zingend de ouders
en de kinderen verwelkomd in het nieuwe schooljaar. Obs Haarzicht
werd officieel geopend door een lintje door te knippen."

4 september 2019

Nederlands taalverzorging

52

2017

5 %

43

2018

56

40

4 %

2019

57

38

6 %

0

20

40

60

80

100

1S: 	het streefniveau voor rekenen om succesvol vervolgonderwijs vanaf vmbo tl/
havo te kunnen volgen.
2F: 	het streefniveau voor taalverzorging en
lezen om succesvol vervolgonderwijs
vanaf vmbo tl/havo te kunnen volgen.

Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 2015,
2016 en 2017 zien we dat het fundamentele niveau
lezen ongeveer even vaak niet wordt bereikt als
landelijk het geval is (2%). Ook is zichtbaar dat we
iets meer dan landelijk gemiddeld, het streefniveau
lezen bereiken (78% versus 73% landelijk).

Obs Haarzicht
gaat van start

1F en 2F (taalverzorging en lezen)
1F en 1S (rekenen)

Alleen 1F

<1F

Herderschêe
wordt Lux
Vanaf vandaag heeft de Herderschêeschool een nieuwe naam: Lux.
Locatieleider Harry Van de Berg: „Bij ons gaat het er echt om dat
kinderen gezien worden, met alle mogelijkheden die zij in zich hebben.
En dat we als team goed zicht hebben op hun o
 ntwikkeling. Dat is
waar het om draait op onze school, ook daarom past 'Lux' ( latijn
voor 'licht') zo goed.” Lux is een school voor speciaal onderwijs
(so) aan kinderen die wat langzamer en moeilijker leren. Zij hebben
hierbij extra ondersteuning en begeleiding nodig. Kleinschaligheid,
vertrouwdheid en deskundigheid zijn grote pluspunten van deze
SPO-school.
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Doorstroom naar het VO
In 2019 gaven alle eindtoetsen alleen nog
meervoudige schooladviezen. Omdat de
meeste kinderen, als gevolg van afspraken
binnen de Utrechtse POVO-procedure, een
enkelvoudig advies hebben gekregen, betekende dit een relatief groot en niet altijd
representatief aantal heroverwegingen. Veel
heroverwegingen waren op basis van een
half niveau verschil. Van het aantal verplichte heroverwegingen heeft uiteindelijk
12,9%* van de leerlingen een bijgesteld
advies gekregen. In 2018 werd maar 4,5%
van de adviezen bijgesteld.
Het schooladvies van de afgelopen vier
schooljaren:

Schooladviezen voortgezet onderwijs voor kinderen op SPO-basisscholen

100

30%

32%

33%

30%

vwo

havo / vwo

havo

vmbo gt/havo

vmbo gt

vmbo k/gt

vmbo k

vmbo b/k

vmbo b

pro

80

60
24%

24%

26%

25%

vso

advies niet
mogelijk

40

10%

14%

17%

15%

b
k
g
t

20

* 	Volgens cijfers in Ultimview (geraadpleegd
d.d. 18 juni 2019)
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▴

11%

11%

10%

11%

8%

8%

7%

7%

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
gemengde leerweg
theoretische leerweg

0
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Resultaten sbo en (v)so

niveau uitstroomt. Daarnaast wordt beoordeeld
of na een jaar de leerling nog op de geadviseerde
uitstroomplek zit (bestendiging). De scholen voor
sbo en (v)so stellen zelf eigen schoolnormen vast
en communiceren deze in hun schoolgidsen. Daarnaast hanteert de inspectie, jaarlijks wisselende
relatieve normen voor uitstroom en bestendiging. In
juni van het daaropvolgende schooljaar worden de
resultaten van de opbrengstbevraging in het internet
schooldossier van de betreffende scholen gedeeld.

Voor de scholen voor speciaal basisonderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs bestaan geen landelijke normen op basis van verplichte eindtoetsen
of het behalen van referentieniveaus. De scholen
leggen jaarlijks aan de inspectie verantwoording af
over het percentage leerlingen dat op basis van het
vastgestelde uitstroomprofiel in het ontwikkelings
perspectiefplan (OPP), ook daadwerkelijk naar dit

Uitstroomniveaus sbo en (v)so 2017-2019
Uitstroombestemming 2017

Uitstroombestemming 2018

Uitstroombestemming 2019

onder OPP*

onder OPP

onder OPP

Lux

op OPP

boven OPP

op OPP

boven OPP

op OPP

boven OPP

6%

63%

31%

8%

92%

0%

12%

88%

SO Fier

26%

67%

7%

13%

83%

4%

14%

72%

VSO Krommerijncollege

10%

82%

8%

7%

93%

0%

20%

77%

3%

3%

84%

13%

3%

75%

22%

19%

70%

11%

Sbo Luc Stevens

14%

▴	
OPP: het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling. Hierin wordt de verwachte uitstroom van de leerling weergegeven.

Hoewel nog niet verplicht in 2019, deden de leer
lingen van SO Fier en van sbo Luc Stevensschool in
2019 ook mee aan de eindtoets.
Op SO Fier werd de toets Route 8 gemaakt door
twintig leerlingen, die een gemiddelde totaalscore
haalden van 155,5. Respectievelijk 25%, 10% en
5% van de leerlingen haalde het 2F niveau van
lezen, taalverzorging en rekenen. Respectievelijk
30%, 25% en 40% haalde het 1F niveau van deze
gebieden niet. De toetsadviezen kwamen hiermee
bijna geheel overeen met de schooladviezen van
deze leerlingen.
Bij de Luc Stevensschool deden 31 leerlingen
mee aan de Route 8 eindtoets. Zij scoorden een
gemiddelde van 137,8. Respectievelijk 12,9% 12,9%
en 0% van de leerlingen haalde het 2F niveau van
lezen, taalverzorging en rekenen. Respectievelijk
25,8%, 29% en 74,2% haalde het 1F niveau van deze
gebieden niet. De toetsadviezen kwamen daarmee
voor driekwart overeen met de schooladviezen van
deze leerlingen. De adviezen van deze leerlingen
zijn niet aangepast op basis van het toetsadvies.

4 september 2019

Margrietschool winnaar
Wim Kamuprijs
Het team van de Margrietschool ontvangt de Wim
Kamuprijs 2019 voor hun activerende aanpak van het
taalonderwijs, tijdens de 'opening van het schooljaar'.
Verrast slaat directeur Ingrid Zoer een hand voor haar
mond: „Ooooh!” Samen met Marleen de Vries en Miriam
Odijk, collega's, grondleggers en drijvende krachten
achter deze vernieuwing, neemt ze dolblij de oorkonde,
het kunstwerk en de bloemen in ontvangst. De Wim
Kamuprijs is de tweejaarlijkse innovatieprijs van SPO
Utrecht. 'Taal in een nieuw jasje' is een werkwijze die
al heel snel tot betere resultaten leidt en kinderen én
leraren veel meer werkplezier geeft. Miriam Odijk: „Je
ziet snel resultaat, omdat voor de kinderen nu duidelijk
is aan welk doel ze werken. Er zit veel herhaling in, en
ook heel veel verschillende coöperatieve werkvormen.
Het is activerend, motiverend, coöperatief, divers en
gedifferentieerd.” En daar is de jury enthousiast over!

Bestendiging sbo en (v)so 2017 (over uitstroom in 2016), 2018 (over uitstroom in 2017) en 2019 (over uitstroom in 2018)
Bestendiging 2017
Op uitstroom

Bestendiging 2018

Onder/
boven
uitstroom

Onbekend

Lux

80%

10%

SO Fier

75%

25%

10%

VSO Krommerijncollege

36%

48%

16%

Sbo Luc Stevens

65%

16%

19%

Op uitstroom

Onder/
boven
uitstroom

Bestendiging 2019
Onbekend

Op uitstroom

Onder/
boven
uitstroom

Onbekend
*

75%

12,5%

12,5%

83%

17%

79%

20%

1%

14%

72%

14%

77%*

19%*

4%*

55%

18%

27%

85%

0%

5%

*	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.
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Samenwerking met
professionele partners
SPO Utrecht werkt samen met professionele partners
aan goed onderwijs en een goede doorgaande ontwikkeling voor kinderen. In dat kader werkten we,
op schoolniveau en bestuurlijk, samen met schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, de
gemeente Utrecht, het platform van de Utrechtse
Onderwijs Agenda, kinderopvangorganisaties,
instellingen voor jeugdhulp, sport- en culturele
instellingen, de stuurgroep IKC, vrijwilligers
organisatie Leergaloos en vele anderen. Hieronder
worden de samenwerking met de gemeente Utrecht
en professionele partners voor het bestrijden van
onderwijsachterstanden, met de Hogeschool Utrecht
en met het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht
PO, nader belicht.
Samen met de schoolbesturen uit de G4 en Almere,
vroegen we bij de rijksoverheid in het najaar 2019
maatregelen tegen en specifieke aandacht voor
het oplopende lerarentekort in de grote steden.
Onze gewenste aanpak sloot aan bij de bestaande
samenwerking in ‘Utrecht Leert’. Dat resulteerde
in 2020 in de mogelijkheid om een specifiek actieplan te maken voor het primair onderwijs in de stad
Utrecht, met extra faciliteiten van de overheid om
het lerarentekort tegen te gaan.
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Bestrijden van onderwijsachterstanden
SPO Utrecht werkt samen met de gemeente Utrecht
en professionele partners aan het creëren van
gelijke ontwikkelkansen voor alle leerlingen. Voor
kinderen die in achterstandssituatie verkeren,
ontvangen scholen op basis van hun zogenaamde
schoolgewicht extra middelen van de rijksoverheid
en van de gemeente Utrecht. De scholen zetten
deze middelen in om kinderen maatwerk te bieden
in hun ontwikkeling. Zij werken daarbij nauw
samen met de partners die voorschoolse educatie
bieden, met jeugdhulp en met collega-scholen
binnen de Brede School.
Door de rijksbezuiniging op de onderwijsachterstandsmiddelen voor Utrechtse scholen, ontvingen
veel scholen minder formatie voor deze activiteiten
dan vorig jaar. Dit had tot gevolg dat scholen
keuzes in hun aanbod moeten maken.

Samen opleiden
SPO Utrecht werkt samen met de lerarenopleiding
(pabo) van de Hogeschool Utrecht (HU) aan het
opleiden van studenten. Met andere besturen
wordt samengewerkt onder de noemer Opleiden in
School, waarbij studenten zowel op de pabo als
in de praktijk leren. SPO-scholen werken aan hun
opleidingsfunctie voor zittend en aankomend personeel. Het lerarenkort maakte versterking van de
opleidings- en begeleidingskracht van de scholen,

Samenwerking met professionele partners
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Opening schooljaar
Lerarentekort en onderwijsvernieuwing staan centraal tijdens de
eerste 'opening van het schooljaar' bij SPO Utrecht, met collega’s,
directeuren, MR- en RvT-leden. Thea Meijer ziet het toenemende
leraren- en directeurentekort in de groeiende stad Utrecht met zorg
tegemoet. „Maar tijden van tegenslag en krapte maken mensen ook
creatief, innovatief. Zeven SPO-scholen onderzoeken dit schooljaar
bijvoorbeeld hoe ze hun onderwijs anders kunnen organiseren.
Zulke stappen vereisen visie, lef, leiderschap en teamwork! Het is
zoeken naar een andere organisatie, die meer recht doet aan wat
kinderen vragen én het vakmanschap van leraren meer kans geeft.
Ik ben heel benieuwd wat ons dat gaat brengen.”

wenselijk en noodzakelijk. We streefden ernaar dat
elke school over een gecertificeerde schoolopleider
beschikt. Daarnaast wilden we de instroom op de
pabo verhogen.
Vanwege het belang van een stevige begeleidingskracht van de scholen, kozen veel scholen voor het
opleiden van een tweede of derde schoolopleider
om sterker en minder kwetsbaar te zijn. In 2019
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rondden zeventien schoolopleiders de opleiding
tot schoolopleider van de HU-pabo af.
Najaar 2019 begon de opleiding ‘beeldcoaching
voor schoolopleiders’ met dertig deelnemers!
Boeien en binden van de ervaren schoolopleiders
is een voortdurende uitdaging voor ons. Zeker in
deze tijden van lerarentekort zijn er veel externe
kapers op de kust. Met het gezamenlijk bezoeken
van het meerdaagse VELON-congres (VELON is de
beroepsorganisatie voor lerarenopleiders) en het
stimuleren om het BRLO-traject te doen, (BRLO is de
beroepsregistratie voor lerarenopleiders) lukt dit tot
nu toe goed. In 2019 zijn drie SPO-schoolopleiders
opgenomen in de BRLO.
Ook hebben we het kwaliteitsproces rond Opleiden
in School, met audits voor het keurmerk Opleidings
school en her-certificeringen, geactualiseerd. In
2019 behaalden de volgende scholen het keurmerk
opleidingsschool: obs Tuindorp, De Meander, de
Prinses Margrietschool, De Kaleidoskoop en odbs
Puntenburg. In het najaar 2019 hadden 28 SPOscholen het keurmerk Opleidingsschool.
Met de HU-pabo is de samenwerking versterkt
rond werving, opleiding en begeleiding van zijinstromers. Zo leverde SPO Utrecht een bijdrage
aan de open dagen van de HU-pabo. De eerste
zij-instromers op onze scholen stelden nieuwe
eisen aan de begeleiding door de schoolopleiders.
Daarom is in 2019 het nieuwe ‘netwerk voor schoolopleiders met zij-instroom’ begonnen.
In 2019 rondden we het project ‘Werk maken van
Leren’ af. Hierin werkten we, samen met vijf regionale besturen en de HU-pabo, aan het goed vormgeven van de opleiding zij-instroom in het primair
onderwijs. Voorts sloten we aan bij de stedelijke
samenwerking po-vo-mbo onder de noemer ‘Utrecht
Leert’. Door de extra subsidie van het Rijk om het

lerarentekort te bestrijden, werd deze samenwerking
in 2019 geïntensiveerd. Vanuit ‘Utrecht Leert’
kregen dertien SPO-scholen de gelegenheid om
hun schoolopleider een dag extra in te zetten, ter
versterking van de opleidingsfunctie van de school.
Deze middelen gingen vooral naar scholen waar al
zij-instromers werden opgeleid.

Samenwerking en verantwoording
middelen (arrangementen) SWV
Utrecht PO
In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO
werken schoolbesturen samen aan passend onderwijs in de gemeente Utrecht. Het SWV wil expertise
en middelen optimaal inzetten voor kinderen die
iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Het SWV
faciliteert de scholen om passend onderwijs aan
ieder kind te bieden, en zorgt voor een dekkend en
passend aanbod van onderwijs en ondersteuning in
de stad Utrecht.

Om bij te dragen aan het bereiken van deze doelstellingen en het aanbod van het samenwerkings
verband verder te ontwikkelen, was SPO Utrecht dit
jaar actief in het bestuur van het SWV (als voorzitter
tot 1 augustus 2019, daarna als lid) en in de beleidsgroep (als beleidsadviseur). Daarnaast hebben
directeuren van SPO-scholen en SPO-beleids
adviseurs, bijgedragen aan de werkgroep ‘Sterke
basis’ en de werkgroep ‘Meer- en hoogbegaafden’.
SPO-scholen ontvingen in 2019 € 1.278.374,60 van
het samenwerkingsverband (in 2018: € 1.280.494)
voor de basisondersteuning. Begroot was
€ 1.165.600. Het bedrag per leerling is € 130. 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, € 502.416
(begroot was € 560.000 ) in de vorm van arrangementen.

Ondersteuningsgegevens SPO Utrecht in aantallen, kalenderjaar 2019
Arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen
extra ondersteuning
maatwerk

Toegekend in 2019

Aangevraagd in 2019

152

Lopend in 2019
291

1

2

toelaatbaarheidsverklaring sbo

84

261

toelaatbaarheidsverklaring so

40

127

Consulten
eenmalig consult

120

170

analyse en ondersteuning

160

282

68

68

startgesprek
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Ontwerp Jules Verne
Het ontwerp van het schoolgebouw voor obs Jules Verne in Ondiep
is af. Het wordt een school die klaar is voor de toekomst. Een
volledig energieneutraal gebouw, met een heel flexibele indeling.
Speels, licht en vrolijk, met overal spannende en gezellige plekjes.
Verhuizen naar zo'n school wordt een feest! Architect Suzanne Ellis
van Brique architecten: „In de loop van het proces verschoof het
onderwijs van een meer klassikaal concept naar een meer flexibel
concept, met leerpleinen om groepsoverstijgend te werken.”
Noviteit voor basisscholen in Utrecht zijn de 'overhead-deuren':
doorzichtige wanden tussen de klaslokalen en de gangen. Die
wanden zijn ‘deuren’ van 3,40 meter breed en met een druk op de
knop verdwijnen ze binnen 15 seconden in het plafond.

7 oktober 2019

Interne directeurenopleiding
van SPO Utrecht
Doelgericht en ambitieus, zo kun je Joeri Baartscheer (29) wel omschrijven.
Hij was na de pabo drie jaar leerkracht op De Klimroos, nam het vierde jaar
ook de taak van bouwcoördinator erbij en nu is hij directeur op zijn school.
Joeri: „Het leukst aan directeur zijn vind ik om samen met het team verder
te komen. De Klimroos moet de beste school van de wereld worden!” Joeri
is een van de leerkrachten die was geselecteerd voor de interne schoolleidersopleiding, die precies een jaar geleden van start ging. „Dit is de
leukste studie die ik ooit heb gedaan,” zegt hij beslist. „Omdat er allemaal
gemotiveerde mensen in de groep zitten, die willen praten over onderwijs.
Je wordt echt uitgedaagd.”
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Ontwikkelingen in de organisatie
Planning & control cyclus

Optimaliseren administratie

Om goed zicht te hebben en om greep te houden
op de financiële cijfers, kent de stichting een planning & control cyclus. Op bestuursniveau worden
een keer in de vier jaar de strategische doelen
geformuleerd in het Koersplan. Dit Koersplan is het
uitgangspunt voor de schoolplannen. De jaarlijks
opgestelde schoolbegrotingen en personeels-
formatieplannen, vormen de taakstellende budgetten van de scholen. Per kwartaal wordt de voortgang
hiervan gemonitord en worden afwijkingen
geanalyseerd.
Omdat SPO Utrecht afgelopen jaren verder gegroeid
is, moeten we de organisatie van de ondersteuning
en de administratieve organisatie aanpassen. Door
de teams Financiën en HR van het bestuurskantoor,
werd gewerkt aan een verbetering van de administratieve organisatie en aan interne controlemaatregelen (AO/IC). Dit proces loopt in 2020 door.

In 2019 is in samenwerking met een bureau, Infinite
bv, begonnen met de beschrijving en (indien nodig)
aanpassing van de administratieve organisatie.
We onderzochten de mogelijkheid om de huidige
administratie, die nu is uitbesteed bij a/s Works,
in eigen beheer te doen. Doel is te komen tot een
efficiënte en effectieve administratieve organisatie.
Een werkgroep van directeuren, staf en bestuur,
werkt aan een voorstel met nieuwe uitgangspunten
van financieel beleid. Doel is om een transparante
en duurzame aanpak te realiseren binnen de
organisatie, ten behoeve van de verdeling van de
middelen tussen scholen en bestuurskantoor.

Ontwikkelingen in de organisatie
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Financieel beleid
Balans in euro

31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

8.900.393

8.502.032

Financiële vaste activa

233.550

2.365.337

9.133.943

10.867.369

4.978.521

4.603.374

0

704.512

Totaal vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

7.796.478

5.075.964

12.774.999

10.383.850

Totaal activa

21.908.942

21.251.219

PASSIVA

Eigen vermogen

11.423.065

10.991.361

Voorzieningen

2.217.473

2.038.517

Kortlopende schulden

8.268.404

8.221.341

Totaal passiva
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21.908.942

21.251.219
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Inleiding

Staat van baten en lasten in euro
Realisatie

Begroot

Realisatie

2019

2019

2018

BATEN

Rijksbijdrage OCW

67.849.826

64.788.590

64.225.910

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

3.384.290

2.024.301

3.176.631

Overige baten

1.955.473

1.374.389

2.569.099

73.189.589

68.187.280

69.971.640

60.614.417

57.288.730

58.945.553

Totaal baten

LASTEN

Personeelslasten
Afschrijvingen

1.688.988

2.072.613

1.491.590

Huisvestingslasten

4.967.100

4.524.617

4.854.858

Overige lasten

5.509.560

4.838.204

5.484.996

72.780.065

68.724.164

70.776.997

409.524

-536.884

-805.357

22.180

61.500

28.525

431.704

-475.384

-776.832

431.704

-475.384

-776.832

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Resultaat

Netto resultaat

De jaarrekening 2019 is voorzien van een
goedkeurende accountantsverklaring en geeft een
getrouw beeld van het vermogen, de financiële
positie en het resultaat over 2019. Het resultaat is
€ 431.704 positief.
Het hogere resultaat ten opzichte van de begroting
wordt met name veroorzaakt door de extra bekostiging die we hebben ontvangen in december 2019.
Deze extra bekostiging is bedoeld ter dekking
van de hogere loonkosten die voortvloeien uit de
nieuwe cao PO 2020. De extra bekosting die we in
december 2019 hebben ontvangen, bedraagt totaal
€ 1.507.299.
In de Richtlijnen Jaarverslaggeving is bepaald dat
deze extra bekostiging in 2019 moet worden verwerkt,
terwijl de hogere kosten (hogere loonkosten plus
extra loonuitkering in februari 2020) in 2020 vallen.
Als we de extra bekostiging buiten beschouwing
zouden laten, zou het resultaat dus € 1.075.595
negatief bedragen.
Het verschil tussen het gerealiseerde resultaat en
het begrote resultaat laat zich verklaren in verschillende groepen.

Opbrengsten:

Lasten:

Hogere rijksbijdragen € 67.849.826 gerealiseerd
tegenover € 64.788.590 begroot, waarvan extra
rijksbijdragen € 1.507.299 gerealiseerd tegenover
€ 0 begroot.

Hogere personeelslasten € 60.614.416 gerealiseerd
tegenover € 57.288.730 begroot.
Lagere afschrijvingen € 1.688.988 gerealiseerd
tegenover € 2.072.613 begroot.
Hogere huisvestingslasten € 4.967.100 gerealiseerd
tegenover € 4.524.617 begroot.
Hogere overige lasten € 5.509.561 gerealiseerd
tegenover € 4.838.204 begroot.

Hogere overige rijksbijdragen € 3.384.290
gerealiseerd tegenover € 2.024.301 begroot.
Hogere overige baten € 1.955.473 gerealiseerd
tegenover € 1.374.389 begroot.

De bovengenoemde verschillen worden in de tekst
hierna per onderdeel toegelicht.
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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.
Naast deze maatregelen zijn we in 2019 begonnen
met het voorbereiden van het inbesteden van de
administratie. Daarbij wordt ook veel aandacht
besteed aan het (inrichten van) de financiële
processen, waaronder het beschrijven van de AO/
IC (administratieve organisatie & interne controle).
In 2020 wordt dit verder uitgewerkt.

10 oktober 2019

De bouw van het eerste integraal kindcentrum in Utrecht is vandaag begonnen. Tientallen leerlingen waren erbij. Directeur Annelies Meijer: „Het is
leuk voor de kinderen om nu de plek te zien waar we straks naartoe gaan.
Iedereen kan de bouw de komende
maanden goed volgen.” Nadat Eric
van Dorp (SPO Utrecht) en Bertus
Koot (KMN Kind & Co) samen een
symbolische eerste paal hadden
geslagen, begroeven Elif-Mira, Lisa
en Celeste een buis met tekeningen
van alle kinderen. En daarna was
er warme chocolademelk, tot grote
vreugde van de kinderen. De zon
scheen en de lucht was blauw: een
mooi begin van de bouw.

SPO Utrecht

Zowel de baten als de lasten wijken sterk af
van de begroting. Dit wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt doordat in de begroting geen
rekening is gehouden met aanpassingen van de
bekostiging door OCW, met formatiewijzigingen 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 (+ € 3.061.000)
De rijksbijdragen vielen hoger uit dan begroot.
Naast de extra bekostiging (hierboven genoemd)
is dit met name een prijsindexatie ter compensatie
van hogere salariskosten en andere kosten.
De hogere baten kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Bouw van kindcentrum
Rijnvliet begint officieel
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Rijksbijdragen
Hogere personele bekostiging

€

Lagere bekostiging voor materiële
instandhouding

-€

Extra bekostiging

€

1.003.000

Hogere subsidies

€

135.000

Hogere vergoeding vanuit het Samenwerkingsverband

€

336.000

€

3.061.000

Totaal

1.677.000
90.000

Per 1-8-2019 is de structuur van de personele
bekostiging inhoudelijk iets gewijzigd. Vanaf die
datum worden de onderwijsachterstanden op een
andere manier beoordeeld en vastgesteld. De
onderwijsachterstandenbekostiging zat hiervoor
nog verpakt in het PAB-budget (voor personeels- en

arbeidsmarktbeleid), maar wordt vanaf genoemde
datum op een aparte regel bekostigd.
Ook de werkdrukgelden zijn vanaf 1-8-2019 op een
aparte regel opgenomen.
Bovengenoemde twee wijzigingen zien we niet terug
in het overzicht (het blijft personele bekostiging),
maar ze hebben wel invloed op, enerzijds, de
ontwikkeling van de bekostingsregels, en anderzijds onze interne verdeling van de middelen.
De interne tariefsverdeling voor de allocatie van
de middelen, is in 2019 ongewijzigd gebleven. Ook
in de begroting 2020 is deze ook nog ongewijzigd.
Voor 2021 zijn we bezig met een andere tariefs
verdeling in deze.

Overige baten
Hogere verhuur opbrengsten
(medegebruik lokalen door derden)

€

128.000

Hogere detachering

-€

200.000

Lagere ouderbijdragen

-€

33.000

Hogere projectsubsidies
(onder andere zomerschool, muziek
onderwijs, opleiding schoolleiders)

€

249.000

Hogere bijdragen van derden
(International School Utrecht)

€

250.000

Hogere overige baten

€

187.000

€

581.000

Totaal

Overige overheidsbijdragen en subsidies
(+ € 1.360.000)
In verband met de onzekerheid over de voortzetting
van de gemeentelijke subsidies, zijn alleen de
subsidiebaten in de begroting van 2018 opgenomen
waarover zekerheid bestond. In 2019 zijn door
de gemeente Utrecht uiteindelijk meer subsidies
beschikbaar gesteld. Deze extra baten hebben
uiteraard ook tot extra lasten geleid.

Overige baten (+ € 581.000)
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:

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

Personeelslasten (totaal + € 3.325.000)
In 2019 hebben we op 1 januari een lichte verhoging
van de lasten gezien in de hogere treden van de
loonschalen L10 en L11. Deze verhoging werd niet
gecompenseerd met een hogere bekostiging.
In het totale personeelsbestand van SPO Utrecht zit
ongeveer tweederde van het personeel boven in de
loonschaal. Dit zorgt dus voor een verzwaring van
de salariskosten ten opzichte van de begroting.
De loonkosten van ISUtrecht zijn ongeveer
€ 900.000 hoger dan begroot. Dit is verwerkt in de
afrekening met ISUtrecht, en hiervoor hebben we
dus ook een hogere vergoeding ontvangen.
De kosten voor externe inhuur bedroegen totaal
€ 2.581.000 tegenover € 1.667.000 begroot.
Hiervan dragen we op het bestuurskantoor de
kosten voor de externe inhuur voor vervanging

Financieel beleid

55

vanwege ziekte. Dit geeft hogere lasten als gevolg
van interim-directievoering op scholen en overige
externe inzet. Deze last was € 556.000, waarvan
€ 350.000 begroot.
De overige externe inhuur vindt plaats op de
scholen. Deze kosten houden in principe verband
met de arrangementen en de extra ondersteuning
op de scholen, en 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 overige personeelskosten waren ongeveer
€ 300.000 hoger dan begroot. Hierbij is ongeveer
€ 200.000 meer uitgegeven aan scholing en op
leidingskosten. De bedrijfsgezondheidsdienst was
ongeveer € 50.000 duurder.

Huisvestingslasten (+ € 442.000)

Overige lasten (+ € 671.000)

De huisvestingslasten 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:

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.

Huisvestingslasten
Huurlasten

€

66.000

Hogere onderhoudskosten (klein
onderhoud)

€

168.000

Energie* en water

€

84.000

Schoonmaak

€

50.000

Belastingen en heffingen

€

15.000

Dotatie voorziening groot onderhoud**

€

0

Overige huisvestingslasten

€

59.000

€

442.000

Totaal

Afschrijvingen (-/- € 384.000)
Per school en ook ten behoeve van het bestuurskantoor, wordt een meerjaren-investeringsbegroting opgesteld. Deze begrotingen worden jaarlijks
geactualiseerd.
In 2019 zien we dat de werkelijke investeringen
(totaal € 2.087.000) iets lager uitpakken dan de
begrote investeringen (totaal begroot € 2.203.000).
Ook zien we dat de investeringen veelal worden
begroot per 1 januari, en in werkelijkheid pas later
in het jaar worden gedaan. Beide zijn een verklaring voor de lagere afschrijvingslasten..

*	SPO Utrecht investeert veel in (bijna) energieneutrale gebouwen (BENG & ENG). Hiermee
probeert zij enerzijds een bijdrage te leveren
aan een goed milieu, en anderzijds ook de
energiekosten op langere termijn te beperken.
De gemeente Utrecht financiert, conform het
bouwbesluit, de BENG-norm. Het verschil
tussen BENG en ENG is onze eigen investering.
Deze investering drukt op korte termijn op de
begroting en hopen we op lange termijn terug
te verdienen.
** 	De dotatie voorziening voor groot onderhoud is
in 2019 conform de begroting verwerkt.
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De belangrijkste overschrijdingen zijn op administratie en accountancy (€ 61.000), deskundigenadvies (€ 22.000), communicatie (€ 19.000), ict
(€ 245.000), leermiddelen (€ 16.000), culturele
vorming (€ 61.000), projecten (€ 122.000) en
International School Utrecht* (-/- € 176.000).

Financiële baten en lasten (- € 39.000)
De financiële baten en lasten bestaan uit rentebaten,
bankkosten en waardevermindering van effecten.
De financiële baten zijn circa € 39.000 lager dan
begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage
rente en hiermee verband houdende koersdaling
van de uitstaande obligaties.
Omdat we in 2019 opnieuw geconstateerd hebben
dat het rendement op de obligaties nagenoeg nihil
was, hebben we besloten om alle obligaties te
vervreemden.

*International School Utrecht betreft een samenwerking met NUOVO. Het PO-deel van ISUtrecht
wordt doorbelast in zowel de kosten als de
opbrengsten (zie: ‘overige baten’).

Treasury beleid
SPO Utrecht had begin 2019 nog de ‘langdurig
overtollige liquiditeiten’ belegd in obligaties. In
de loop van 2019 is besloten om de obligaties te
verkopen. Enerzijds omdat is gebleken dat het
rendement hierop nagenoeg nihil was, en anderzijds omdat we zo sneller de beschikking hebben
over de liquide middelen.
De beleggingen waren 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
voldeed aan deze voorschriften.
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Voorzieningen
Personele voorzieningen
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.

Voorziening onderhoud
Deze voorziening wordt gevormd om in de
toekomstige jaren het groot onderhoud aan de
schoolgebouwen te kunnen financieren. Hiervoor is
een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld.
Het MOP is in 2019 opnieuw bijgesteld, zodat wij
voldoen aan de basiskwaliteit voor onderhoud, maar
tekorten worden voorkomen.

Leraren en besturen in actie
tegen lerarentekort
Honderden SPO-leraren en ook collega's van het SPO-kantoor staan vandaag
samen met 1500 andere collega's om 12.05 uur stil op het Utrechtse Stationsplein,
tijdens de freeze-flashmob. Na afloop trekt een grote groep leraren demonstrerend
naar Kanaleneiland, waar hun bestuurders een gezamenlijke persverklaring
uitbrengen. Utrechtse schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs steunen
deze landelijke actiedag van het onderwijs. In aanwezigheid van de pers en
ongeveer 300 actievoerende leraren, spreken zij een verklaring uit, die heel kort
samengevat luidt: structurele problemen vragen om structurele oplossingen.
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De systematiek voor het vormen van de voorziening
zoals we die nu hanteren, staat ter discussie. Echter, de nieuwe wetgeving hieromtrent is opnieuw
uitgesteld. Wij continueren vooralsnog de huidige
werkwijze.

Inzet van werkdrukmiddelen
De werkdrukmiddelen zijn onderdeel van de rijksbekostiging. Voor het schooljaar 2018-2019
bedroegen de werkdrukmiddelen € 155,55 per
leerling. Voor het schooljaar 2019-2020 bedragen
de werkdrukmiddelen € 225 per leerling.
Schoolteams moeten voor de inzet van deze middelen
een bestedingsplan maken, waarop de personeels
geleding van de MR instemmingsrecht heeft.
Middelen die in een schooljaar niet worden benut,
kunnen in een volgend schooljaar worden ingezet.
In het schooljaar 2019-2020 heeft de stichting de
volgende bedragen ontvangen en besteed:

6 november 2019

18 november 2019

Werkdrukmiddelen
Ontvangen werkdrukmiddelen
2019-2020

€ 2.204.527

Restant uit vorig schooljaar

€

Inzet personeel

€ 2.149.665

Inzet materieel

€

48.045

Inzet professionalisering

€

2.000

Inzet overig

€

7.369

Totale inzet

€ 2.207.079

Saldo / restant

€

138.632

136.080

Financiële ruimte binnen de lumpsum
De voorziening voor onderhoud wordt betaald
uit de inkomsten die SPO Utrecht krijgt vanuit de
lumpsum component ‘materiële instandhouding’.
SPO Utrecht betaalt uit de materiële instand
houding onder meer de exploitatie, leermiddelen
en het onderhoud, en doet dit zo efficiënt
mogelijk. Hierbij staan kwaliteit van het onderwijs
en het welzijn van kinderen en personeel altijd
centraal.
Inmiddels is duidelijk, uit onze eigen ervaring en
uit onderzoek (zie de website van de PO-Raad)
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
al meer dan acht jaar niet meer toereikend voor
bekostiging van de materiële lasten.
SPO Utrecht ontvangt circa 8,4 miljoen euro voor
materiële bekostiging. De lasten zijn circa 11,7
miljoen euro.

SPO Utrecht biedt
10-14 onderwijs
Het is maandagmorgen, 9 uur, in een halve kring zitten de leerlingen
rond het digibord. Ze vertellen hun weekendverhalen. Dit is het
begin van de week in groep 7-8 van Mariëlle Roks. Haar groep maakt
formeel deel uit van obs Het Zand én is in de praktijk onderdeel van
Academie Tien. Achttien kinderen van 10 en 11 jaar oud, ingebed in
de onderbouwafdeling
van de school voor mavo,
havo en vwo. Doel van
deze Utrechtse pilot met
10-14 onderwijs, waarin
NUOVO en SPO Utrecht
samenwerken, is de overgang tussen basis- en
voortgezet onderwijs voor
de kinderen vloeiend te
laten verlopen.

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.
Het tekort van 3,3 miljoen euro wordt gefinancierd
uit het personele deel van de rijksbijdrage. Dat
betekent dat scholen minder personele middelen
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ter beschikking hebben voor personele inzet, dan
de norm die de lumpsumbekostiging hanteert.
Wij vinden dit zeer ongewenst. SPO Utrecht hoopt
dan ook dat de overheid komt tot een realistische
grondslag voor toekenning van de lumpsum
middelen.

Interne allocatie van middelen
In het primair onderwijs worden de scholen op basis
van de zogenaamde lumpsum bekostigd. Voor een
bovenschools bestuurskantoor is geen bekostiging.
In dit verband worden de middelen binnen de stichting herverdeeld, zodat we ook de bovenschoolse
(gezamenlijke) activiteiten kunnen betalen. De
herverdeling vindt plaats door een inhouding op de
verschillende rijksbekostigingsregels. De inhouding
is als volgt:

Bekostiging
Personele bekostiging regulier
Personele bekostiging groei
Personeels- en arbeidsmarktbeleid excl. werkdrukgelden
Personeels- en arbeidsmarktbeleid werkdrukgelden
Impulsbaten
Prestatiebox

De hieronder vermelde inhouding gaat alleen over
de rijksbekostiging. Op bijdragen van het Samenwerkingsverband, subsidies en overige inkomsten,
wordt niets ingehouden.
De totale inhouding bedraagt (begroting 2019)
8,7% van de totale inkomsten.
Naast de procentuele inhouding op de rijks
bekostiging zoals hierboven vermeld, vindt op de
scholen ook een inhouding plaats ter behoeve van
de voorziening voor groot onderhoud. Dit is een
vast bedrag, variërend per school. Van dit bedrag
wordt de voorziening gevormd en het groot onderhoud van de gebouwen betaald.

Werkelijk

Inhouding
4,67%
0%
40%
0%
12% per 1-8-19 gestopt
0%
9,05% vanaf 1-8-19

Materiële instandhouding

16,3%
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Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Onder/
Bovengrens

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,54

1,04

1,08

1,22

1,41

1,58

0,5 - 1,5

Solvabiliteit
eigen vermogen

52,1%

48,7%

47,4%

47,4%

48,4%

49,6%

20%

Kapitalisatie factor
totaal passiva/totale baten

29,9%

29,7%

29,1%

28,8%

28,8%

29,3%

35%

0,6%

-0,9%

-0,7%

0,0%

0,5%

0,7%

0% - 5%

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Rentabiliteit
exploitatie resultaat /totale baten

0%

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de
organisatie in staat is om op korte termijn aan haar
verplichtingen te voldoen.

Binnen de kapitalisatiefactor worden een drietal
functies onderscheiden, namelijk de transactiefunctie, de financieringsfunctie en de bufferfunctie.

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.

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 finan
cieel management, met mogelijke consequenties
in de komende jaren. De afgelopen jaren en de
komende jaren zal SPO Utrecht gebruik maken
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.

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan van
het geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde
omzet. Een hoge waarde duidt op overkapitalisatie,
een lage waarde duidt op een tekort aan kapitaal.
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Continuïteitsparagraaf

Onderwijsachterstandenbeleid (Rijk)

Materiële instandhouding groei

Kengetallen
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Risico’s en onzekerheden
Risico’s ten aanzien van leerlingen
Bij een daling of stijging van het aantal leerlingen
is sprake van een vertraagd effect, omdat de
bekostiging per schooljaar is gebaseerd op het
aantal en soort leerlingen op de peildatum 1 oktober
van het voorafgaande kalenderjaar.
Daarnaast wordt de hoogte van de groeibekostiging
vanaf het moment waarop de eerste groeidrempel
(groei 3% + 13) op stichtingsniveau wordt behaald,
aangepast bij elke volgende behaalde drempel van
13 leerlingen. Hoe eerder de groeidrempel wordt
behaald, hoe hoger de groeibekostiging.
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 totaal aantal leerlingen, veroorzaakt een afname van baten van circa € 1.800.000.
Bij groeibekostiging kan het voorkomen, dat
enkele scholen wel 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 overplaatsing
van krimpscholen naar groeischolen mogelijk is.

Risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs
SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan onderwijskwaliteit en een systematische kwaliteitszorg.
De kwaliteit van het onderwijs is voor ouders van
belang bij schoolkeuze. Als de kwaliteit in het geding
is, kan dat leiden tot een afname van leerlingen.
En natuurlijk is het huidige groeiende lerarentekort,
een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.
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Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken aan risico’s op het gebied
van ziekteverzuim, wachtgeld, krapte op de arbeids
markt 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 FLEX-pool 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. Echter,
het personeelstekort vormt vanzelfsprekend een
direct risico voor de continuïteit en de kwaliteit van
het onderwijs.

25 november 2019

Risico’s ten aanzien van de werking van het
interne risicobeheersing- en controlesysteem
Een niet voldoende voor haar taak toegerust
management en een onvoldoende functionerende
planning & control cyclus, zullen 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
personeelsformatieplannen vormen de taak
stellende budgetten van de scholen. Per kwartaal
wordt de voortgang hiervan gemonitord en worden
afwijkingen geanalyseerd. Daarnaast wordt door
de teams Financiën en HR van het bestuurskantoor,
gewerkt aan een verbetering van de administratieve organisatie en aan interne controlemaatregelen
(AO/IC).

Meeloopdagen tegen
lerarentekort
Er zijn zes ‘Meelopers’ bij SO Fier vandaag. Hester,
Laura, Anne Marjon, Marianna, Wieke en Esther
maken gebruik van deze kans om een schooldag
‘live’ mee te maken. In tweetallen bezoeken ze drie
verschillende groepen. SPO-scholen doen deze week
mee met de Utrechtse Meeloopdagen. In totaal zo’n
140 herintreders, pas-afgestudeerden en potentiële
zij-instromers, ervaren hoe het is om (weer) les te
geven in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.
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Risico’s ten aanzien van huisvesting
De scholen zijn thans gevestigd in totaal 44 gebouwen. Het onderhoud komt voor rekening van SPO
Utrecht. Deze activiteiten zijn beschreven in een
meerjaren onderhoudsplan (MOP). Voor de financiering van dit MOP is een onderhoudsvoorziening
gecreëerd. Jaarlijks wordt op basis van dit MOP
aan deze voorziening gedoteerd. Dit risico betreft
hoge onverwachte onderhoudslasten die niet uit de
voorziening gefinancierd kunnen worden.

4 december 2019

Fiscale risico’s

Meeste SPO-scholen
gebruiken duurzame
energie
De stevig ingezette duurzaamheidsstrategie werpt zijn
vruchten af. SPO Utrecht loopt nu (ook landelijk) voorop.
In februari 2020 voorziet 63 procent van de SPO-scholen
zichzelf van zonne-energie. De Maaspleinschool is
4 december de eerste in de volgende reeks SPO-scholen
waar -nog meer!- zonnepanelen worden geplaatst. In
februari hebben 24 van de 38 SPO-scholen in totaal 4061
zonnepanelen op hun schooldaken. Eric van Dorp: „Wij
vinden dat de openbare basisschool in de wijk het goede
voorbeeld moet geven, ook als het gaat om duurzaamheid.” Voorwaarde voor SPO Utrecht is altijd dat de
duurzame investeringen rendabel zijn en zichzelf binnen
de afgesproken termijn terugverdienen.
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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 belastingdienst is
in 2016 een individueel ‘convenant horizontaal
toezicht’ gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd
om te streven naar een permanent actueel inzicht
in relevante gebeurtenissen en snelle standpunt
bepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten.

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 ongeveer 3,1 miljoen euro in
2019 naar 2,5 miljoen euro in 2023.
Ook is er minder zicht op de ontwikkeling van de
mate van onderwijsachterstanden 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 bepaald door, en op basis van CBS-gegevens. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek hanteert meerdere criteria. Dit zijn met
name: opleidingsniveau van de ouders, land van

herkomst van de ouders, schuldsanering, verblijfsduur van de moeder, gemiddeld opleidingsniveau
van moeders op school. Op basis van de genoemde
criteria wordt een onderwijsscore berekend.
Vervolgens berekent het CBS aan de hand van het
landelijk gemiddelde van alle onderwijsscores en
beschikbare middelen, de achterstandsscore per
school. Op basis van deze achterstandsscore worden
de middelen toegekend aan de scholen. De bepaling
van achterstand is hiermee anoniem geworden.
Er is tot en met schooljaar 2021-2022 een overgangsregeling ingevoerd, waarbij het verschil tussen
het nieuwe bedrag en het oude bedrag voor respectievelijk 75%, 50% en 25% wordt gecorrigeerd.
Het grootste risico van deze nieuwe regeling zit voor
SPO Utrecht in het feit dat we hierdoor minder zicht
hebben op het vaststellen van de achterstandsscore,
en op de (verdeling van) de beschikbare middelen.

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

Risico ten aanzien van de uitbraak van
het COVID-19 virus
In de regio Wuhan in China begon in december 2019
de uitbraak van het coronavirus (COVID 19). Medio
februari 2020 was het virus in heel Europa en ook
in Nederland, doorgedrongen. Om het virus zo goed
mogelijk in bedwang te houden heeft de Nederlandse regering maatregelen getroffen. Wereldwijd
zijn vergelijkbare maatregelen getroffen.
De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus
vormen een extra onvoorzien risico en worden
daarom beschreven in deze risicoparagraaf van het
jaarverslag.

De gevolgen van de uitbraak hebben we duidelijk
kunnen merken in de eerste helft van 2020.
Scholen zijn gesloten en het onderwijs is deels stil
gevallen en heeft deels op afstand plaatsgevonden.
Dit heeft een directe invloed op de kinderen, en
ook op het personeel.
Hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen,
en welke invloed dat zal hebben, kunnen we niet
voorspellen. Omdat de bekostiging is gebaseerd
op leerlingaantallen, verwachten we hier niet direct
een grote financiële impact. In eerste instantie
verwachten we dus dat de (hoofd)opbrengsten
gewoon door zullen gaan.
Uiteraard zullen er ook secundaire (latere, lang
durige) effecten zijn van het coronavirus. De
effecten hoeven niet alleen negatief te zijn. Een
economische recessie zou bijvoorbeeld een positieve invloed kunnen hebben op de omvang van
het lerarentekort.
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Meerjarenbegroting (bedragen X € 1.000)

Meerjaren balans (bedragen X € 1.000)
Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2020

2021

2022

2023

2024

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ACTIVA

BATEN

64.683

65.132

66.180

67.285

68.095

Materiële vaste activa

8.900

9.406

8.612

7.445

6.237

5.329

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.926

1.370

1.160

1.125

1.040

Financiële vaste activa

234

2.365

2.365

2.365

2.365

2.365

Overige baten

1.781

1.616

1.591

1.638

1.498

Vlottende activa

4.979

4.603

4.603

4.603

4.603

4.603

70.633

Liquide middelen

7.796

3.959

4.243

5.405

6.976

8.371

21.909

20.333

19.823

19.818

20.181

20.668

11.423

9.912

9.401

9.397

9.760

10.247

2.217

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

8.269

8.221

8.221

8.221

8.221

8.221

21.909

20.333

19.822

19.818

20.181

20.668

Rijksbijdragen

Totaal baten

68.390

68.118

68.930

70.048

Totaal activa

LASTEN

Personeelslasten

57.453

57.097

57.575

58.430

59.201

PASSIVA

Afschrijvingen

2.233

2.162

1.979

1.826

1.528

Huisvestingslasten

4.452

4.473

4.450

4.476

4.471

Eigen vermogen

Overige lasten

4.898

4.932

4.967

4.988

4.982

Voorzieningen

Totaal lasten

69.035

68.664

68.971

69.721

70.182

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Saldo baten en lasten

-646

-546

-41

328

452
Totaal passiva

Financiële baten en lasten

Resultaat

42

36

36

36

36

-604

-511

-6

363

487

De meerjarenbalans is gebaseerd op een continuïteitsprincipe. De begrote
investeringen zijn opgenomen in de materiële vaste activa. En de begrote
resultaten zijn verwerkt in het eigen vermogen. Er zijn verder geen andere aannames die grote invloed hebben op de meerjarenbalans.

De financiële (meerjaren)begroting is het totaal van alle schoolbegrotingen en de
bovenschoolse begroting. De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen
per 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. De tarieven van de bekostiging
zijn gebaseerd op het prijspeil 2019-2020 (Publicatie Staatscourant 25 maart
2019, nr. 15904).
De loonkosten zijn gebaseerd op de cao PO van 2018-2019.
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Financiële kengetallen
Werkelijk

Begroot

Begroot

Begroot

2019

2019

2020

2021

KENGETALLEN EXPLOITATIE
(Rijks)bijdragen OCW / totale baten
Overige overheidsbijdragen / totale baten

92,7%

95,0%

94,6%

95,6%

4,6%

3,0%

2,8%

2,0%

Overige baten / totale baten

2,7%

1,9%

2,5%

2,3%

Financiële baten / totale baten

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

Personele lasten / totale lasten

83,3%

83,4%

83,2%

83,2%

Afschrijvingslasten / totale lasten

2,3%

3,0%

3,2%

3,1%

Huisvestingslasten / totale lasten

6,8%

6,6%

6,4%

6,5%

Overige lasten / totale lasten

7,6%

7,0%

7,2%

7,2%

Personele lasten / totale lasten

83,3%

83,4%

83,2%

83,2%

Materiële lasten / totale lasten

16,7%

16,6%

16,8%

16,8%

(Rijks)bijdragen OCW

€

7.089

€

5.920

€

6.314

€

6.240

Overige overheidsbijdragen

€

353

€

365

€

188

€

131

Overige baten

€

204

€

177

€

174

€

155

Financiële baten / lasten

€

2

€

7

€

4

€

3

Personele lasten

€

6.334

€

5.714

€

5.608

€

5.471

Afschrijvingslasten

€

176

€

207

€

218

€

207

Huisvestingslasten

€

519

€

451

€

435

€

429

Overige lasten

€

576

€

482

€

478

€

473

Personele lasten

€

6.334

€

5.714

€

5.608

€

5.471

Materiële lasten

€

1.271

€

1.141

€

1.131

€

1.108

Baten - Lasten

€

45

€

-47

€

-59

€

- 49

SPO Utrecht
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17 december 2019

Wijkwethouder Linda Voortman opent het nieuwe plein van obs Voordorp
samen met alle kinderen. Volop planten en bomen trekken nuttige
insecten, zijn mooi om te zien en bieden de spelende kinderen schaduw
op hete zomerdagen. Directeur Thamar Henneken herinnert de leerlingen
aan hun inspanningen: zij verkochten loten voor Jantje Beton (dat leverde
2000 euro op), renden tijdens een sponsorloop 3000 euro bij elkaar, en
met een groots pleinfeest haalde de school nog eens 4000 euro op.
Met een extra bijdrage door de school, kon het plein met 10.000 euro extra
groen worden ingericht. En alle kinderen in de buurt profiteren ervan.

Meerjarenoverzicht leerlingen en personeel

BATEN / LASTEN PER LEERLING
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Groen schoolplein in Voordorp

Leerlingprognoses
Soort onderwijs

basisonderwijs

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

9.414

9.177

9.022

9.247

9.438

9.660

9.791

(voortgezet) speciaal onderwijs

344

324

363

368

369

373

374

speciaal basisonderwijs

141

150

169

170

170

170

170

9.899

9.651

9.554

9.785

9.977

10.203

10.335

Totaal

(per 1 oktober van dat kalenderjaar)
(exclusief International School Utrecht)

De prognoses zijn door de scholen zelf opgesteld. Hierbij wordt per school een inschatting
gemaakt. Die is gebaseerd op de gemeenteprognoses (onder andere demografische ontwikkelingen), maar ook op de eigen ervaringen en op bekende in- en uitstroomgegevens.
Een aantal SPO-scholen begroot een duidelijke groei en er zijn ook scholen die een
sterke daling begroten. De nieuwe scholen Rijnvliet en Haarzicht begroten vanzelfsprekend
een sterke groei.
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Personele bezetting in fte

Werkelijk

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuur

2

2

2

2

2

2

Directie

47

44

43

42

41

41

Onderwijzend personeel

672

650

627

629

623

621

Ondersteunend personeel

116

90

89

89

79

79

Subtotaal

837

786

761

762

745

743

36

36

36

36

36

36

873

822

797

798

781

779

International School Utrecht

Totaal

Bovengenoemde aantallen zijn gebaseerd op een
gemiddeld aantal voltijdsbanen (fte) per kalenderjaar. De cijfers 2019 zijn gerealiseerd. De cijfers
voor 2020 tot en met 2022 zijn overgenomen uit
de meerjarenbegroting.
De formatie op scholen wordt bepaald per school
jaar (niet kalenderjaar). Dat betekent dat 1 augustus het enige moment is dat effectief kan worden
bijgestuurd in de formatie.
Als we het aantal fte per maand bekijken, dan
zien we ook dat de afname vooral plaatsvindt per
1 augustus, en dat dus het aantal fte in de eerste
zeven maanden van het kalenderjaar hoger is dan
de laatste vijf maanden.
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Op totaalniveau (stichtingsniveau SPO Utrecht)
zien we het leerlingenaantal stabiliseren.
De bekostiging stijgt beperkt en een aantal
subsidies stijgen niet, of stoppen.
Deze effecten samen, zorgen ervoor dat er minder
middelen (door bekostiging en subsidies) beschikbaar zijn, voor de materiële en personele lasten.
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