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Dit is het Jaarverslag 2015 van SPO Utrecht. SPO Utrecht is de Stichting
openbaar Primair Onderwijs Utrecht: de organisatie voor alle openbare
scholen voor primair onderwijs in Utrecht. In 2015 telde SPO Utrecht 35
openbare scholen, waar ruim 1.100 personeelsleden het onderwijs voor
circa 10.000 kinderen in de stad Utrecht verzorgden.
Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht. Om dat
te realiseren werken we met een meerjaren Koersplan, waarin de doelen
zowel op bestuurs- als schoolniveau geformuleerd zijn. De activiteiten die
gericht zijn op het behalen van de gestelde doelen, worden jaarlijks in een
SPO jaarplan opgenomen. Scholen werken met een meerjaren Schoolplan
en een jaarplan.
Wij willen onze waardering uitspreken voor de vele collega’s die binnen
SPO Utrecht dagelijks met veel kennis en inzet hun werkzaamheden
verrichten. Samen maken zij het onderwijs van SPO Utrecht en zorgen zij
ervoor dat kinderen op een SPO-school een fijne en leerzame tijd hebben.
Dat is een geweldige prestatie!
Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn. In
een korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven welke speerpunten er
in 2015 waren. Deze speerpunten zijn ook in het Koersplan 2014-2018 en
in de meerjarenbegroting opgenomen.
Elk jaar belichten we in ons jaarverslag ook de dagelijkse praktijk achter
het beleid. Dit keer werden acht ouders geïnterviewd over de school van
hun kinderen.
Wij hopen dat u het jaarverslag met genoegen zult lezen en dat het u
inzicht geeft in de aanpak en de resultaten van SPO Utrecht.
Namens SPO Utrecht,
Peter Wouters
Voorzitter Raad van Toezicht
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Thea Meijer en Eric van Dorp,
College van Bestuur

Voorwoord
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Scholen,
bestuur en
organisatie
De scholen
SPO Utrecht telde in 2015 35 scholen waarvan
dertig scholen voor basisonderwijs, een school voor
speciaal basisonderwijs, drie scholen voor speciaal
onderwijs en een internationale school. SPO Utrecht
kent een verscheidenheid aan scholen en schoolconcepten en biedt ruimte voor verschillende werkwijzen
en werksferen. In elke wijk van de stad Utrecht staan
een of meerdere openbare scholen. Op 1 oktober
2015 telde SPO Utrecht 10.336 leerlingen (1 oktober
2014 10.051 leerlingen). Op de scholen werken circa
duizend personeelsleden aan goed onderwijs.
Elke school wordt geleid door een directeur die integraal verantwoordelijk is voor goed onderwijs op de
school. In 2015 ging één directeur met pensioen en
werden drie directeuren benoemd; zij gingen aan de
slag op Daltonschool Rijnsweerd (interne mobiliteit),
obs Waterrijk en Daltonschool Pieterskerkhof.
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 stelde in 2006 voor het eerst een Code
Goed Bestuur vast en onderschrijft thans de Code
Goed Bestuur van de PO-Raad. In verband met de
overgang naar een Raad van Toezicht-model zijn
de statuten in 2011 in overleg met de gemeente
aangepast. De taken en bevoegdheden van het
bestuur en de directeuren zijn vastgelegd in een
managementstatuut dat in 2012 is aangepast aan

04

SPO Utrecht

Jaarverslag 2015

de nieuwe werkwijze met een College van Bestuur
en Raad van Toezicht. De stichting wordt bestuurd
door het bestuur (College van Bestuur). Het bestuur
bestond in 2015 uit Thea Meijer (voorzitter, 0,9 fte)
en Eric van Dorp (lid, 1 fte).
Bestuurskantoor
Raad van Toezicht en bestuur werden in 2015
ondersteund door secretaris Ellen Groten (0,8 fte).
Het bestuur en het schoolmanagement werden
ondersteund door de medewerkers van het
bestuurskantoor. De vaste staf bestond in 2015
uit: 0,8 fte directeur kwaliteitszorg, 1 fte directeur
professionalisering, 4,4 fte beleidsadviseurs
(onderwijs, financiën, personeel en huisvesting);
1,6 fte medewerkers personele zaken, 1 fte interimdirecteur in eigen dienst, 0,7 fte secretaresse, 1 fte
receptioniste en 0,6 fte coördinatie vakleerkrachten
gymnastiek.
Visie en missie
Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor
de algemene uitgangspunten van het openbaar
onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene
toegankelijkheid en actieve pluriformiteit.
SPO Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle
leerlingen, de kern van het bestaansrecht van onze
scholen. Het bieden van optimale ontwikkelkansen
voor alle kinderen staat centraal in het dagelijkse
werk binnen de stichting. De kwaliteit van het
onderwijs is dan ook een belangrijk thema in de
missie en visie van de organisatie, die in 2014
werden vastgelegd in het Koersplan 2014-2018.
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kundig zijn, professioneel betrokken en gericht op
ontwikkeling. Ook moeten zij het vermogen hebben
om in te kunnen spelen op een veranderende
omgeving en een gezond gevoel hebben voor wat
haalbaar is.
Als grote onderwijsorganisatie streeft SPO Utrecht
naar maatwerk op schoolniveau waar mogelijk en
naar centrale aansturing waar nodig. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden bewust in
de basis van de organisatie gelegd waar dat kan.
Binnen de school worden taken en bevoegdheden
verdeeld op basis van deskundigheid, affiniteit en
ontwikkelingsmogelijkheden van personeel. De
gekozen schoolorganisatie past bij de wijze waarop
de school de onderwijsdoelen wil bereiken.
Communicatie
SPO Utrecht streeft naar een open communicatie
en korte lijnen binnen de organisatie. Niet alleen
binnen de scholen maar ook bovenschools.
Veel informatie staat op www.spoutrecht.nl: de
SPO-website met een besloten interactief deel voor
personeel en MR-leden.

06

De kernpunten in de missie ‘Goed onderwijs voor
ieder kind’ richten zich op aspecten van kwalitatief
goed onderwijs. Elke SPO-school:
• biedt een goede structuur
• zorgt voor een goed pedagogisch klimaat
• biedt goed onderwijs
• voedt kinderen op tot burger in de Nederlandse
samenleving

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

Cultuur en werkklimaat
Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect
zijn sleutelwoorden binnen SPO Utrecht: in de klas,
in de school en binnen de organisatie als geheel.
Van alle medewerkers wordt gevraagd dat zij des-

Elke medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) door een ouder of een personeelslid. De GMR
heeft inspraak op het algemene beleid van SPO
Utrecht, dat geldt voor alle scholen. Het dagelijks
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bestuur van de GMR bestond in 2015 uit voorzitters
Misja Heller, ouder van de obs Apollo 11 (tot
1 augustus 2015) en Mirjam van den Berg, ouder
van de Rietendakschool (vanaf 1 augustus 2015) en
secretaris Johan van der Pol, leerkracht van obs Oog
in Al. Het dagelijks bestuur van de GMR bezoekt
elk jaar een aantal medezeggenschapsraden en
ondersteunt medezeggenschapsraden bij vragen
over medezeggenschap.
Het bestuur had periodiek contact en vooroverleg
met het dagelijks bestuur van de GMR. De GMR
kwam in 2015 vier keer bijeen en besprak onder
meer de volgende zaken: meerjaren onderhoudsplan en decentralisatie huisvesting, voorjaarsnota
2015-2019, GMR-begroting 2015, vaststellen van
het SPO Utrecht Functieboek 2015, stand van zaken
passend onderwijs en transitie jeugdzorg, jaarrekening en jaarverslag 2014, de viering van
het Sinterklaasfeest, voordracht van een RvT-lid
per voorjaar 2015, de begroting 2016 en de
meerjarenbegroting 2016-2020, GMR-jaarverslag
2014-2015, de vacature GMR-voorzitter per 
1 augustus 2015, de invoering van de nieuwe cao
PO, invoering van het overlegmodel, de functiemix
en het vakantierooster 2015-2016, actualisering
taakbeleid, SPO-toetskalender en terugkoppeling
commissie vertrouwenspersoon.
Een van de bestuurders was een deel van elke
vergadering van de GMR aanwezig voor informatie,
toelichting en overleg.
Klachten
In 2015 zijn door het bestuur zeven klachten van ouders behandeld, waarvan één gegrond is verklaard,
twee deels gegrond zijn verklaard, twee ongegrond
zijn verklaard en twee niet ontvankelijk waren. Bij
de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zijn vier
klachten ingediend, waarvan er twee ongegrond zijn
verklaard en twee niet ontvankelijk waren.

Een bezwaar dat is ingediend tegen een besluit van
het bestuur is ongegrond verklaard, een bezwaar
tegen datzelfde besluit dat is ingediend bij de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is tevens
ongegrond verklaard.
Meerjarenbeleid: het Koersplan 2014-2018
SPO-scholen streven ernaar om goed onderwijs te
geven en een plezierig en professioneel werkklimaat
te bieden voor het personeel. In het schoolplan staat
het meerjarenbeleid van de school geformuleerd
om dit streven te verwezenlijken. Het bestuur
ondersteunt de scholen met het SPO-beleid.
SPO-beleid wordt voorbereid door werkgroepen,
waarin directeuren, stafmedewerkers en specialisten
participeren. SPO Utrecht werkt met een strategisch
meerjarenbeleidsplan (het Koersplan).
Kort samengevat richt het Koersplan zich op de
realisatie van een duurzaam breed onderwijsaanbod, gebaseerd op een duidelijke pedagogische
visie. Doel is dat kinderen goede basisvaardigheden
ontwikkelen en gestimuleerd worden zich zo goed
mogelijk te ontwikkelen. Hierbij gaat extra aandacht
uit naar het integreren van nieuwe technologie en
21e eeuwse vaardigheden in het onderwijsaanbod
en de onderwijsaanpak.
Administratiekantoor
De afgelopen jaren was er afnemend vertrouwen in
de werkzaamheden van het administratiekantoor.
Dit resulteerde in 2015 uiteindelijk in het vroegtijdig
opzeggen van het contract. Daardoor was het nodig
op korte termijn een nieuw administratiekantoor
te kiezen. Na een aanbestedingsprocedure is een
éénjarig contract afgesloten met een nieuw administratiekantoor. In 2016 is SPO Utrecht verplicht het
contract voor het administratiekantoor opnieuw (en
Europees) aan te besteden.
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

Melchior de Vries (45) is voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van de Prof. Kohnstammschool. Hij maakte deel uit de
van SOLLICITATIECOMMISSIE voor de werving van een nieuwe
directeur. Melchior de Vries heeft een dochter in groep 4 en een
zoon in groep 6, zijn oudste zit al in de brugklas. Hij is manager
bij een onderwijsuitgeverij.
Waarom werd je voorzitter van de MR?
,,Als je ergens bij hoort, bij een club of een school, moet je ook
een bijdrage leveren. Er kwam een plek vrij in de MR. Het leek
me leuk en het past goed, want voor mijn werk kom ik veel op
scholen.’’
Had je een beeld van de taken van de MR?
,,Beetje. Je maakt als ouder niet mee hoe een school wordt geleid,
je weet niet veel van de taken van de directie. Je weet niet veel
meer dan dat de MR instemmingsrecht en adviesrecht heeft op
een aantal zaken. En dat je ook ongevraagd advies kunt geven.’’
Je zat in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe directeur, hoe
ging dat?
,,Bestuursvoorzitter Thea Meijer legde de procedure uit. De
sollicitatiecommissie bestaat uit twee ouders, twee leerkrachten
en iemand namens het bestuur SPO Utrecht. Dan heb je als
ouders best veel gewicht.’’

‘Ik heb ervaren hoe
belangrijk een directeur
voor de school is’
Melchior de Vries, vader van drie en MR-voorzitter van de
Prof. Kohnstammschool
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,,Thea Meijer maakte een voorzetje voor de tekst van de per
soneelsadvertentie, wij vulden dat aan. De leerkrachten vonden
het belangrijk dat de nieuwe directeur de visie van de school
ondersteunt. Als ouders vinden wij het daarnaast fijn dat de
directeur een stevige, realistische persoon is, een manager die de
school kan leiden en zorgt dat het financieel op orde is.’’
Werd jullie inbreng als ouders serieus genomen?
,,Jazeker. Er kwamen vele tientallen brieven. Ouders, leerkrachten
en bestuur hebben ieder hun top 5 gemaakt. Uit die lijstjes kozen
we wie werd uitgenodigd: ouders hebben daarop dus veel invloed. En ook in de gesprekken hebben wij veel kunnen bijdragen.
Leerkrachten stellen andere vragen dan wij, omdat zij immers hun

toekomstige baas voor zich hebben. Wij konden als ouders prikkelender vragen stellen. En als Thea Meijer of de leerkrachten een
vraag stelden, konden wij goed observeren hóe iemand antwoord
geeft. Ik vond het heel interessant, je merkt ook echt dat het ertoe
doet! En dat we dus heel scherp moesten zijn.’’
,,Ik heb nu ervaren hoe belangrijk een directeur voor de school
is. De directeur geeft richting aan het team, dit is een ontzettend
belangrijke functie voor team en ouders. Als je deel uitmaakt van
de commissie, krijg je als ouders een behoorlijke kans om er 
iets over te zeggen, dus die kans moeten we ook nemen. Ik wil
trouwens ook complimenten aan Thea Meijer geven voor de
manier waarop zij handelde. Subtiel sturend en ontspannen.’’
,,Er bleven twee mensen over. Wij hebben tegen de leerkrachten
en de bestuurder gezegd: deze twee zijn allebei benoembaar.
Daar hield onze invloed op. Die uiteindelijke keuze is niet aan de
ouders. Er is iemand uitgekomen die goed past in het profiel dat
we hadden opgesteld. We hebben echt een geweldige kandidaat
binnengehaald.’’
Tip voor andere ouders in een sollicitatiecommissie?
,,Leerkrachten hebben bepaalde wensen over hun nieuwe
directeur. Als ouders moet je nadenken over wat een directeur nog
méér nodig heeft om een school te leiden. Zo vormen de ouders
een aanvulling op de leerkrachten. En: zorg dat je in staat bent om
andere ouders te vertegenwoordigen. Dus niet je eigen ding gaan
doen en geen sterke eigen onderwijsvisie laten gelden.’’
Wat betekent de Prof. Kohnstammschool voor jou persoonlijk?
,,Hier gaan mijn kinderen elke dag met veel plezier naartoe. De
school heeft mijn plek in de wijk versterkt (want ik kom overal
ouders tegen) en heeft zo ook een belangrijke sociale functie.
Deze school is voor mij een vertrouwde en vooral een vrolijke
plek. Want de leerkrachten hebben veel liefde voor kinderen en
dat voel je.’’

Interview
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Jaarverslag
Raad van
Toezicht
Inleiding
De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht ziet er op
toe dat doelstellingen die wettelijk en maatschappelijk van de SPO Utrecht mogen worden verwacht,
worden behaald. Ook ziet de RvT er op toe dat de
algemene gang van zaken plaatsvindt op een te
verantwoorden wijze.
SPO Utrecht is er voor ieder Utrechts kind in de
basisschoolleeftijd en voor oudere kinderen die zijn
aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs of
internationaal onderwijs. Voor iedere leerling biedt
SPO Utrecht de mogelijkheid zich maximaal te ontwikkelen: emotioneel, verstandelijk en in creativiteit.
Iedere leerling verwerft de noodzakelijke kennis en
de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden,
die in de samenleving zijn vereist. De ontplooiing
van ieder kind biedt optimale aansluiting op het
vervolgonderwijs.
De RvT ziet er op toe dat het College van Bestuur (CvB)
de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht op
adequate wijze bestuurt op het gebied van onderwijs,
kwaliteit, huisvesting, financiën en bedrijfsvoering.
Ook bewaakt de RvT dat onder bestuur van het CvB
geen beleid wordt gevoerd of praktijken plaatsvinden
die onwettig zijn, in strijd zijn met de statuten, in strijd
zijn met de gangbare ethische opvattingen of het
gezond verstand. Het toezicht vindt integraal plaats.
De RvT gebruikt een toezichtkader (dat verderop is
beschreven) en de code Goed Bestuur van de PO-Raad
als leidraad voor haar toezichthoudende taak.
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Omvang en samenstelling
De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven
leden. De leden nemen zitting voor een termijn van
vier jaar. Zij treden af volgens een door de RvT vastgesteld rooster. Leden zijn herkiesbaar na de eerste
termijn van vier jaar. Leden kunnen niet langer dan
acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de RvT.
De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden
onafhankelijke en kritisch kunnen opereren ten
opzichte van elkaar en het CvB. Leden van de RvT
vertegenwoordigen verschillende expertisegebieden,
financieel, juridisch en onderwijsinhoudelijk.

Jaarverslag Raad van Toezicht
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In 2015 bestond de Raad van Toezicht uit:
Rol in RvT

Hoofdfunctie in 2015

Benoemd
op voor
dracht van

Benoemd tot

Aftredend
(herkiesbaar tot)

Voorzitter en
werkgeverscommissie

Partner bij Change
Management Consultants

RvT

01-03-2015
(herbenoemd)

2017

Hans Lijten (1956)

Vicevoorzitter en
auditcommissie

Programma Management
Officer ABN AMRO Bank N.V.

GMR (O)

01-03-2015

2015

Ben Noy (1964)

Lid en audit
commissie

Directeur private banking
Van Lanschot Bankiers

RvT

01-06-2019

2023

Heleen Dammingh (1975)

Lid

Partner bij Van Bladel
Advocaten

GMR (P)

01-03-2016

2020

Nikki Hoop (1979)

Lid

Managing Consultant
Capgemini Consulting

RvT

01-03-2015
(herbenoemd)

2017

Albert Jan Krikke (1975)

Lid en werk
geverscommissie

Regiodirecteur Wellant
college

GMR (O)

01-03-2015
(herbenoemd)

2019

Clemens van Neerven (1944) Lid en werk
geverscommissie

Directeur/bestuurder,
organisatieadviseur

RvT

01-03-2015

2015

Bert Lubbinge (1951)

Lid en audit
commissie

Trainer/consultant APS

GMR (O)

01-06-2019

2023

Martin van Reeuwijk (1964)

Lid en audit
commissie

Trainer/consultant APS

GMR (O)

01-03-2015
(herbenoemd)

2019

Naam (geboortejaar)

Peter Wouters (1969)

Na vele jaren actief te zijn geweest, zijn de heren
Lijten en Van Neerven in 2015 teruggetreden.
Beiden hebben de afgelopen jaren een belangrijke
bijdrage geleverd aan de transitie van bestuur naar
Raad van Toezicht en zetten hun expertise in voor
de financiën van de stichting en de huisvesting.
Na een zorgvuldige wervingsprocedure, waarbij
intensief is samengewerkt met de GMR en het CvB,
zijn de heren Noy en Lubbinge in mei 2015 door de
gemeenteraad van Utrecht benoemd als lid van de
Raad van Toezicht. Belangrijk bij de werving was
dat de nieuwe leden: affiniteit hebben met de stad
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Utrecht, affiniteit hebben met openbaar primair
onderwijs en beschikken over financiële expertise
en bestuurlijke ervaring.
Werkwijze en toezichtkader
De RvT houdt op actieve wijze intern toezicht op de
organisatie. Op basis van de principes van Policy
Governance heeft de RvT ijkpunten vastgesteld,
waarop het interne toezicht gebaseerd is. Deze
ijkpunten omvatten: interne organisatie, structuur
en processen, financiën, huisvesting, personeel,
behandeling leerlingen en omgang met ouders. De

RvT vervult tevens de werkgeversrol voor de
bestuursleden en is adviseur en sparringpartner
voor het bestuur. De taken van de RvT zijn expliciet
beschreven in de statuten van de stichting en het
hierop gebaseerde reglement van de RvT.
Informatiebronnen die de RvT hanteert, zijn:
rapportages van het CvB, inspectierapporten,
benchmarks, media, eigen waarnemingen,
schoolbezoeken, het accountantsverslag en
overleg met de accountant, gesprekken met
leidinggevenden en medewerkers van de stichting
en gesprekken met stakeholders als gemeente en
andere besturen.
De RvT werkt met twee commissies: een werkgeverscommissie en een auditcommissie. Beide
commissies functioneren als adviescommissie
voor de RvT. De leden van de RvT komen tot een
eigen oordeel na de adviezen en bevindingen van
de commissies.
De werkgeverscommissie richt zich op de benoeming,
het functioneren, de arbeidsvoorwaarden en de
beloning van de leden van het college van bestuur.
De auditcommissie heeft een voorbereidende taak
bij: de opdrachtverlening aan de accountant, het
goedkeuren van de jaarrekening en (meerjaren)
begroting, de werking van interne risicobeheer- en
controlesystemen en de naleving van de aanbe
velingen van de externe accountant.
Werkzaamheden en beoordeling
In 2015 kwam de Raad van Toezicht vijf keer bijeen
voor een vergadering, in het bijzijn van het college
van bestuur. De vergaderingen vonden plaats op
basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke
jaarplanning, met specifieke agendapunten, thema
besprekingen en presentaties. Daarnaast had de
voorzitter van de RvT regelmatig bilateraal (voor-)
overleg met het CvB. In 2015 had de RvT twee studie-

dagen, een in het voorjaar en een in het najaar, en
twee informele bijeenkomsten.
In 2015 is de auditcommissie verschillende keren
bijeen geweest, in het bijzijn van de controller en
het bestuurslid met financiën in portefeuille. Aan de
orde kwam onder andere:
• de jaarrekening 2014, het accountantsverslag en
de adviesbrief van de accountant,
• de begroting 2016 en de externe ontwikkelingen
in relatie tot de prognose 2015 en de meerjarenbegroting vanaf 2016,
• de keuze voor een nieuwe accountant.

Jaarverslag Raad van Toezicht

13

De volgende onderwerpen kwamen in de ver
gaderingen van de RvT aan de orde.
De RvT heeft zijn vertrouwen hierover uitgesproken.

In 2015 heeft de werkgeverscommissie de volgende
onderwerpen ter hand genomen:
• het voeren van een functioneringsgesprek met
beide leden van het CvB;
• herijking arbeidsvoorwaarden CvB-leden op basis
van de nieuwe cao voor bestuurders PO 2015.
De bestuurders van SPO Utrecht worden conform
de cao voor bestuurders in het primair onderwijs
2015 gehonoreerd. De positie van het pensioendeel
was naar mening van de Raad van Toezicht niet
duidelijk verwoord in de cao en gaf ruimte voor
meerdere interpretaties rond het vaststellen van het
werkgeversdeel. Dit heeft de RvT aangekaart bij de
VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen), die aangaf een en ander eenduidiger
te zullen verwoorden.
De honorering van toezichthouders blijft ongewijzigd.
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Leerlingen en kwaliteitszorg
De RvT heeft in 2015 uitgebreid gekeken naar de
manier waarop het CvB werkt aan de kwaliteit van
onderwijs en de wijze waarop zij deze kwaliteitszorg
borgt in de organisatie. In de afgelopen jaren heeft
het bestuur stevig geïnvesteerd in kwaliteit en in
het kunnen meten van kwaliteit. De combinatie
van opbrengstgericht en handelingsgericht werken
met het werken volgens een kwaliteitscyclus,
maakt sturen op kwaliteit steeds beter mogelijk. De
manier waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt
beoordeeld is in de RvT structureel onderdeel van
gesprek en soms discussie. De kwaliteit van het
onderwijs is ten slotte een ruim begrip dat op zeer
verschillende manieren is uit te leggen. De RvT kijkt
structureel naar verschillende parameters, zoals de
inspectierapporten van de verschillende scholen en
de resultaten op de Cito-eindtoets. Om een breder
beeld van de geleverde kwaliteit te krijgen is echter
ook andere, aanvullende informatie nodig. Door
het afleggen van schoolbezoeken, gesprekken met
verschillende stakeholders (leerkrachten, GMR,
directeuren, stafmedewerkers, wethouder, ouders)
vormt de RvT zich een breder beeld van de kwaliteit
van het onderwijs bij SPO Utrecht. De RvT constateert
dat kwaliteit van onderwijs de rode draad vormt in
het bestuur van SPO Utrecht en in de scholen. Dit
komt ook tot uiting in het gegeven dat alle scholen
een basisarrangement hebben ontvangen van de
Inspectie van het Onderwijs.
Huisvesting
Bij de bestuursoverdracht van de gemeente naar
SPO Utrecht in 2003 is, conform artikel 49 van
de WPO, bepaald dat bij de overdracht van het
bestuur van de openbare scholen ook de rechten

ten aanzien van gebouwen en terreinen per
notariële akte worden overgedragen. In 2013 is
het merendeel van de gebouwen en terreinen
overgedragen. Nu de afbakening van zowel terrein
als gebouwen voor Apollo 11, de Anne Frankschool
en De Kleine Dichter bekend zijn, zijn ook deze
gebouwen en gronden in eigendom overgedragen.
Bij een eventueel beëindigen van een school wordt
het gebouw weer overgedragen aan de gemeente.
Bij het bespreken van de stand van zaken van
huisvesting, is teruggeblikt op tien jaar huisvesting
in relatie tot de in 2004 vastgestelde notitie
Huisvesting. De uitvoering van het gemeentelijke
Masterplan Onderwijshuisvesting is voor SPO
Utrecht een goede ontwikkeling geweest. De
afgelopen jaren is aan het (forse) achterstallige
onderhoud bij alle scholen van SPO Utrecht een
einde gemaakt. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat
er nog veel werk ligt. De multifunctionele accommodaties in Leidsche Rijn vragen aandacht om ze
bouwkundig op orde te krijgen en de nieuwbouw
van de scholen in Overvecht gaat nog traag.
Er is vooruitgeblikt op het nieuwe huisvestingsbeleid en de aandachtspunten en dilemma's die
daarmee samenhangen. SPO Utrecht heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met bouw, verbouw en
onderhoud van gebouwen. De RvT heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat deze leerervaringen
goed worden vastgelegd voor later.
Tenslotte is uitgebreid gesproken over de samenhang tussen het ontwerpen van een gebouw en
het pedagogisch-didactisch klimaat van de school.
Hoe wordt in het ontwerp van een gebouw rekening
gehouden met het te geven onderwijs en het borgen
van de kwaliteit van het onderwijs? In het proces
van totstandkoming van een schoolgebouw speelt
de visie op onderwijs een belangrijke rol. De architect realiseert in samenspraak met SPO Utrecht een

ontwerp dat voorziet in de wensen en verwachtingen
ten aanzien van onderwijs. Bij schoolbezoeken
heeft de RvT extra aandacht besteed aan de vraag
of de gebouwen ook voldoen aan de verwachtingen
ten aanzien van het pedagogisch en didactisch
klimaat.
Jaarrekening en jaarverslag 2014
De accountant gaf een goedkeurende verklaring af.
Er is geconstateerd dat de jaarrekening een getrouw
beeld van de werkelijkheid geeft. De cijfers zijn juist
en volledig er is financieel rechtmatig gehandeld.
Het beeld van de financiële positie is in lijn met
die van de begroting, de geplande investeringen
zijn uitgevoerd. De RvT gaf goedkeuring aan de
jaarrekening en het jaarverslag 2014.
Personeel en interne organisatie
Een directeur en een locatieleider van SPO-scholen
hebben de RvT een toelichting gegeven (en hun
ervaringen gedeeld) over de wijze waarop zij zich
verantwoorden tegenover het College van Bestuur.
Verder is met het College van Bestuur ingegaan
op de manier van leidinggeven binnen SPO
Utrecht, het realiseren van de speerpunten uit het
Koersplan rond goed werkgeverschap, secundaire
arbeidsvoorwaarden en een professionele cultuur.
Ook was er aandacht voor ziekteverzuim, waarbij
is vastgesteld dat het gemiddelde verzuimcijfer is
gedaald tot onder het landelijk gemiddelde.
Begroting 2016
Het College van Bestuur heeft bij het opstellen
van de begroting het Koersplan 2014-2018 als uitgangspunt genomen met het oogmerk ‘beleidsrijk’
te begroten. Op die manier wordt inzicht gegeven
in het SPO-beleid en de bijbehorende (verdeling
van) middelen. De RvT constateerde dat er een
heldere, beleidsrijke begroting is opgesteld en gaf
goedkeuring aan de begroting 2016.

Jaarverslag Raad van Toezicht
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Overige punten
•  Overdracht De Pels per 1 januari 2015. Na het
doorvoeren van structurele verbeteringen is De
Pels per 1 januari 2015 overgedragen aan SPO
Utrecht. De RvT van De Pels heeft in goed onderling overleg haar werkzaamheden overgedragen
aan de RvT van SPO Utrecht. In gesprek met de
RvT van De Pels en het bestuur van SPO Utrecht,
constateert de RvT van SPO Utrecht dat De Pels
weer beter functioneert en dat de overdracht
naar SPO Utrecht goed is gegaan. De RvT van
SPO Utrecht dankt de voorzitter en leden van de
RvT De Pels voor hun enthousiaste en meer dan
betrokken inzet in deze periode.
• De ontwikkeling van de International School
Utrecht (ISU) in samenwerking met NUOVO
Scholengroep (voor Utrechts openbaar voortgezet
onderwijs). De RvT had ook in 2015 veel aandacht
voor de oprichting en groei van de ISU. Vanuit de
RvT zijn twee leden benoemd om zitting te nemen
in de commissie van toezicht ISU. De leden van
de commissie houden intensief contact met hun
RvT over de verantwoording en besluitvorming.
De RvT constateert met tevredenheid dat de
internationale school flink groeit en daarmee in
een behoefte voorziet. Ook is de school inmiddels geaccrediteerd. Eind 2015 heeft de RvT een
bezoek gebracht aan de ISU om zich uitgebreid
te laten voorlichten over de inhoud en werkwijze
van de school.
• Ook dit jaar heeft de RvT met veel interesse de
landelijke discussie over Zwarte Piet gevolgd. In
het najaar is het besluit genomen om vanuit SPO
Utrecht niet meer te ‘werken’ met Zwarte Piet en
ruimte te laten voor een andere invulling van de
sinterklaasviering. Een moedig besluit, dat past
bij de uitgangspunten van openbaar onderwijs
en probeert zoveel mogelijk recht te doen aan
alle leerlingen van SPO Utrecht. In de uitwerking
van dit besluit was het voor scholen, ouders
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en leerlingen soms zoeken naar hoe de sinterklaasviering dan wél moet worden ingevuld. Het
besluit kon rekenen op veel maatschappelijke en
media-aandacht. De ervaringen worden in 2016
geëvalueerd.
Horizontale verantwoording
Op diverse manieren is de RvT met stakeholders
van SPO Utrecht in overleg. Jaarlijks overlegt de RvT
met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en met de wethouder Onderwijs van
de gemeente Utrecht. Daarnaast bezoekt de RvT
jaarlijks een aantal scholen en is ze twee keer per
jaar aanwezig bij het directeurenoverleg (DOPO).
• I n het voorjaar vond overleg plaats tussen RvT
en het dagelijks bestuur van de GMR. Centraal
stond de rol van Zwarte Piet bij het sinterklaasfeest.
• In juni presenteerde een delegatie van de RvT
haar werkwijze en actuele bezigheden tijdens
een vergadering van de GMR. De GMR gaf een
toelichting op het functioneren van de mede
zeggenschapsraden per school.
• In november sprak de RvT met onderwijswet
houder Jeroen Kreijkamp en twee beleids
ambtenaren van de gemeente Utrecht. Onder
werpen op de agenda waren de ontwikkeling
van de RvT in algemene zin, het toezicht op de
kwaliteit van scholen en op de financiën, de
overname van stichting De Pels, Zwarte Piet en
het toezicht op samenwerkingsverbanden.
• Tijdens de studiedag in maart 2015 zijn de leden
van de RvT ontvangen en rondgeleid op de
Maaspleinschool, Daltonschool Pieterskerkhof,
De Koekoek en de Luc Stevensschool.
• Op uitnodiging schuift de RvT aan tijdens de
tweedaagse van het directeurenoverleg (DOPO).
In maart en november 2015 hebben enkele RvTleden de tweedaagse bezocht.

• T en behoeve van de eigen ontwikkeling hebben
individuele leden van de RvT verschillende
scholingsbijeenkomsten gevolgd. De RvT heeft
in gezamenlijkheid in 2015 twee studiedagen
georganiseerd. Tijdens deze dagen werden
schoolbezoeken afgelegd en werd gesproken
over casuïstiek en het eigen functioneren van
de RvT. De RvT heeft een evaluatie uitgevoerd
naar zijn functioneren. Daarnaast volgen leden
cursussen of hebben zij het VTOI-jaarcongres
bezocht. Alle leden zijn lid van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).
Honorering en professionalisering
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij
de landelijke adviesregeling van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)1 en
past binnen de Wet Normering Topinkomens.
Bezoldiging van bestuurders
De beloning van T. Meijer en E. Van Dorp is
gebaseerd op de cao 2015 voor bestuurders in het
primair onderwijs.
Naam

2015
T. Meijer
E. van Dorp

€ 105.403,€ 117.026,-

Eric van Dorp was in 2015 bestuurder van het Vervangingsfonds/Participatiefonds. SPO Utrecht ontving
voor zijn werkzaamheden de volgende vergoeding:
€ 5.303,De vergoeding van de leden van de RvT bedroeg in
2015:

Rol in RvT

Honorering incl BTW

Peter Wouters

Voorzitter en werkgeverscommissie

€

9.680

Hans Lijten

Vicevoorzitter en auditcommissie

€

750

Heleen Dammingh

Lid

€

4.235

Nikki Hoop

Lid

€

3.500

Albert-Jan Krikke

Lid, CvT ISU en werkgeverscommissie

€

5.500

Clemens van Neerven

Lid en werkgeverscommissie

€

750

Martin van Reeuwijk

Lid, CvT ISU en auditcommissie

€

6.655

Ben Noy

Lid, auditcommissie

€

2.625

Bert Lubbinge

Lid

€

2.470

€

31.165

Totaal

1

De VTOI adviseert de
leden van de Raden van
Toezicht een vergoeding
van maximaal 10% van de
honorering van de bestuurder van hun instelling toe
te kennen en de voorzitter
van de Raad van Toezicht
maximaal 15%. Bovenop
het bedrag van de vergoeding dient de instelling de
21% BTW te vergoeden aan
de toezichthouders (indien
de toezichthouder BTW
verschuldigd is).
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Stichting openbaar Primair

Elke school
heeft een MR

GMR

De Meander

Pieterskerkhof

Waterrijk

Apollo 11

De Panda

Prinses Margrietschool

Wittevrouwen

De Cirkel

Dr. Bosschool

Prof. Kohnstammschool

Het Zand

De Hoge Raven

Jules Verne

Puntenburg

SBO Luc Stevensschool

De Kaleidoskoop

Kees Valkensteinschool

Rietendakschool

SO Herderschêeschool

De Kleine Dichter

Maaspleinschool

Rijnsweerd

SO Fier

De Klim

Oog in Al

Tuindorp

Kromme Rijn College

De Klimroos

Overvecht

Voordorp

International School Utrecht

De Koekoek

Pantarijn

Vleuterweide

Raad van Toezicht
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Dit organogram geeft
de situatie weer
vanaf 1 september 2015.
Vanaf die datum is de
vso-afdeling van de
Herderschêeschool (die
deel uitmaakte van Stip
VSO) opgeheven.

Anne Frankschool

College van
Bestuur
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Onderwijs Utrecht

Directieberaad
DOPO

a/s WORKS
administratieve
ondersteuning

Staf
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

Osima Aissati (32) is CONTACTOUDER van groep 4 van obs
Pantarijn. Ze is ook lid van de activiteitencommissie, leesmoeder
en helpt bij veel activiteiten. Osima Aissati heeft een dochter in
groep 4 en een zoon in groep 6. Ze is huisvrouw, heeft recent de
opleiding onderwijsassistent afgerond en zoekt werk.
Wat doet een contactouder?
,,Vooral ouders regelen voor de begeleiding van uitstapjes. Je
houdt contact met de leerkracht en je weet wat op school gebeurt.
Ik ben een tussenpersoon, een intermediair tussen school en
ouders.’’
Hoe geef jij daar invulling aan?
,,Op een persoonlijke manier. De school geeft informatie via
mail, of via de Klasbord-app of de nieuwsbrief. Daarin wordt een
verzoek om hulp gedaan aan ouders. De leerkracht vraagt dan
aan mij: ‘Weet je nog ouders die mee kunnen helpen?’ Ik spreek
mensen persoonlijk aan op het schoolplein, want ik weet dat
sommigen niet op de mail zullen reageren, terwijl ze best mee
willen. Als ik zelf door iemand word aangesproken, vind ik dat ook
veel leuker. Ik ben vaak op school, ken veel ouders en weet hoe
je iemand kunt overtuigen: tegen de een zeg ik ‘jij gaat mee’. Een
ander zou dat als dwingend ervaren, dus aan haar vraag ik het
weer anders...’’
Waarom ben je contactouder geworden?
,,Je maakt school makkelijker voor kinderen. Als bijvoorbeeld alle
kinderen in de klas fruit meekrijgen en één kind een chocoladereep, dan spreek ik die moeder aan. ‘Je kunt beter geen chocolade
meegeven naar school, want dan willen de andere kinderen dat
ook!’

‘Ik ben intermediair
tussen school en ouders’
Osima Aissati, moeder van twee en contactouder op Pantarijn
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En ik vind het heel belangrijk dat mijn eigen kinderen zien
dat je iemand kunt helpen om te helpen, zonder iets terug te
verwachten.

stimuleren? Ik maakte er een spel van. De juf zag dat ik interesse
had in leerlingen en ze vroeg of ik ook met hen wilde lezen. Dat
vond ik leuk!’’
,,Ik ben ook lid van de activiteitencommissie. Wij zorgen voor
alle activiteiten buiten de lessen om, zoals de sinterklaasviering,
schoolreisjes, de fotograaf op school... Ik probeer ook steeds
nieuwe ouders bij school te betrekken. Een school heeft veel
ouders nodig! Bij sinterklaas voor het versieren, opruimen,
cadeautjes inpakken, wat lekkers en drinken kopen, uittellen en
inschenken... eigenlijk nemen we de juf alles uit handen, zodat zij
met de kinderen bezig kan zijn.’’
Hoe reageert de school op je hulp?
,,Meestal krijg je een terugkoppeling van de juf of een bedankkaartje.
Dat persoonlijke contact is voor mij heel belangrijk. En één keer
per jaar is er een bedankavond voor alle ouders die actief zijn.
Met hapjes en drankjes, helemaal door de leerkrachten zelf georganiseerd. We zijn dan echt samen een school. Je hebt als ouders
en leerkrachten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en
een gezamenlijk doel: we willen onze kinderen sterk maken voor
de maatschappij, zodat ze kunnen kiezen wie ze willen zijn.’’

Wat betekent obs Pantarijn voor jou persoonlijk?
,,Heel veel. Dat openbare is mooi, dat je, ongeacht je geloof, bent
wie je bent en er mag zijn. Mijn kinderen zitten zes uur per dag,
acht jaar lang op obs Pantarijn, dat is een heel lange leerperiode.
Het is fijn om te zien dat je kind verandert.
Ik leer zelf ook. Ze zijn nu bezig met de Vreedzame School en
dat neem ik mee naar huis. Met de duidelijke regels op school
is het makkelijker om evenwicht te vinden in de opvoeding. En
ik ben mijn eigen opleiding gaan doen door mijn ervaringen als
leesmoeder. Ik merkte dat ik professionaliteit miste en dat stimuleerde mij om de opleiding tot onderwijsassistent te gaan doen.’’

Ik begon als bibliotheekmoeder, met het uitlenen van boeken
aan leerlingen en ze terugzetten in de kast. Ik dacht: moet je
kinderen dwingen om te lezen of kun je dat op een andere manier

Interview
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Goed passend
onderwijs voor
ieder kind
Om goed onderwijs te geven steekt SPO Utrecht
circa 95% van haar middelen rechtstreeks in de
scholen. De directeur van de school is verant
woordelijk voor de inzet van deze middelen ten
behoeve van de school. In de schoolbegroting en
het schoolformatieplan wordt deze inzet verantwoord. De inzet van personeel gebeurt binnen het
kader van de cao PO en de wettelijke verplichtingen
tot het aantal lesuren voor leerlingen.
SPO Utrecht geeft goed onderwijs. Daar wordt
door SPO-personeel dagelijks aan gewerkt. Wat
goed onderwijs is, is moeilijk te definiëren. Er is
geen recept voor, maar er is wel veel informatie
over wat werkt, wat zou kunnen werken en
wat meestal niet werkt. SPO Utrecht vindt het
belangrijk dat kennis over goed onderwijs goed
wordt benut. Daarbij geldt ook: onderwijs =
mensenwerk. De leraar is een belangrijke factor
als het gaat om kwaliteit, de interactie tussen
leraar en leerling is van grote invloed op wat het
kind leert. Daarom vindt SPO Utrecht de kwaliteit
van leraren belangrijk.
SPO-scholen werken actief aan schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Het schoolplan en jaarplan
van de school zijn daarbij richtinggevend. Elke
school heeft eigen speerpunten en accenten,
passend bij de situatie van de school. In dit
jaarverslag gaan we vooral in op de realisatie van
school-overstijgende gezamenlijke doelstellingen.
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SPO Utrecht werkt zowel op school- als op bestuursniveau aan de uitwerking van het Koersplan
2014-2018. In het Koersplan ligt het accent op
de schoolontwikkeling waarin de 21e eeuwse
vaardigheden centraal staan. Als randvoorwaarden
zijn daarvoor van belang: ouderbetrokkenheid,
personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, onderwijshuisvesting en het samenwerken met gemeente en
andere maatschappelijke partners.
De wijze waarop door ons aan het realiseren van de
doelen voor de komende periode wordt gewerkt,
wordt jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Het
jaarplan is richtinggevend voor de werkzaamheden
van staf en bestuur.
In het jaar 2015 werd specifiek ingezet op het
realiseren van onderstaande speerpunten en doelen,
naast de reguliere werkzaamheden van SPO Utrecht.
21e eeuwse vaardigheden
In het Koersplan 2014-2018 ligt de focus op 21ste
eeuwse vaardigheden als het gaat om onderwijs,
innovatie en professionalisering. Kort samengevat
werken SPO-scholen de komende jaren aan een
duurzaam breed onderwijsaanbod, gebaseerd
op een duidelijke pedagogische visie. Doel is dat
kinderen goede basisvaardigheden ontwikkelen
en gestimuleerd worden zich zo goed mogelijk
te ontwikkelen, met extra aandacht voor het
integreren van nieuwe technologie en 21ste eeuwse
vaardigheden in het onderwijsaanbod en de
onderwijsaanpak.
Wat hebben we bereikt?
In 2015 hebben we ons gericht op kennisverwerving
en professionalisering van alle medewerkers met
betrekking tot inhoud en aanpak van 21ste eeuwse
vaardigheden.
We hebben de groep scholen die hieraan al daadwerkelijk werkt met proeftuinen en experimenten,

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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•

•

•

•

uitgebreid van negen scholen naar twintig scholen.
De volgende stap, verankering van de 21ste eeuwse
vaardigheden in het curriculum, vindt al plaats bij
zes scholen.
Wat hebben daarvoor gedaan?
• We begeleiden het traject ‘Leren in de 21ste
eeuw’ waarin scholen van en met elkaar leren.
Het netwerk ‘Leren in de 21ste eeuw’ zorgt er voor
dat de kartrekkers van de verschillende scholen
elkaar informeren en inspireren.
• We informeren en inspireren directeuren, onder
meer. door van en met elkaar leren tijdens
DOPO-bijeenkomsten, opdat zij samen met
de teams de innovatie op hun school kunnen
vormgeven.
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 e hebben op 16 maart 2015 een SPO-persoW
neelsdag georganiseerd, met als hoofdthema
21ste eeuwse vaardigheden. De inleiders en de
activiteiten voor alle personeelsleden, sloten
voor een belangrijk deel bij dit thema aan.
Negen nieuwe SPO-scholen zijn in ons jaar
traject ’Leren in de 21ste eeuw’ gestapt. Onder
begeleiding van APS hebben deze scholen
de eerste stap gezet in het vormgeven van
onderwijs met 21ste eeuwse vaardigheden.
Vanuit het traject ‘Leren in de 21ste eeuw’
hebben, vanwege de grote belangstelling voor
de derde keer, leerkrachten en directeuren een
studiereis gemaakt naar High Tech High San
Diego. In 2015 zijn ruim twintig SPO’ers geïnspireerd en enthousiast voor onderwijsvernieuwing
teruggekomen op hun school. Op veel van de in
totaal twintig SPO-scholen die door San Diego
geïnspireerd raakten, is het resultaat van deze
studiereis zichtbaar in de klas. De kosten voor
deze reis waren niet begroot.
We houden landelijke en internationale
ontwikkelingen scherp in het oog. Zodra we
kansen zien, proberen we die te verbinden met
SPO-scholen (bijvoorbeeld met LeerKRACHT,
Deep Learning, Computing).

Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit Begroot 2015

Werkelijk 2015

Personeel: CvB, directeur €
professionalisering

15.000 €

15.000

Studiereis High Tech High €
San Diego

- €

88.400

€

150.000 €

150.000

€

165.000 €

253.400

Materieel:
SPO-personeelsdag

Totaal

Ouderbetrokkenheid
Onderwijs biedt kinderen veel kansen voor
ontwikkeling en ontplooiing. Maar het succes van
kinderen hangt ook af van de goede samenwerking
tussen school en de ouders van leerlingen. Ouders
hebben immers veel invloed op de ontwikkeling
van hun kinderen. Vanuit de uitgangspunten van
handelingsgericht werken (HGW) geven SPOscholen ouderbetrokkenheid vorm. Zij streven naar
een goede samenwerking met ouders, door samen
en in goed overleg elkaar te informeren en na te
gaan welke aanpak het beste is voor het kind. Ook
kinderen zelf worden, zodra zij dat kunnen, in deze
aanpak betrokken. Zij zijn zelf immers vaak ook
goed in staat om aan te geven wat zij nodig hebben
of wat hen belemmert.
Een goede samenwerking en vertrouwen tussen
ouders en school is van cruciaal belang, zeker als
de ontwikkeling van het kind extra aandacht vraagt,
bijvoorbeeld als er een beroep op het Samenwerkingsverband PO gedaan moet worden.
Stedelijk heeft de samenwerking met ouders onder
andere aandacht in het Utrechtse Kwaliteitskader
voor het Jonge Kind; niet in de laatste plaats
vanwege de aanbevelingen uit het inspectierapport
VVE (voor- en vroegschoolse educatie).
Landelijk is de samenwerking met ouders ook een
onderwerp dat in beweging is. Er worden verschillende niveaus onderscheiden, nieuwe inzichten
ontwikkeld en ervaringen opgedaan met andere
manieren van werken. Een aantal scholen heeft
afgelopen jaar ervaring opgedaan met het traject
‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ (CPS), waarin verwach
tingen over en weer tussen ouders en personeel
wordt geconcretiseerd.

Wat hebben we bereikt?
Alle SPO-scholen hebben zicht op hoe ouderbe
trokkenheid kan worden vormgegeven op basis
van hun (hernieuwde) visie op samenwerking met
ouders, in relatie tot stedelijke ontwikkelingen en in
een doorgaande lijn van 4 tot 12 jaar.
Wat hebben daarvoor gedaan?
• Het onderwerp (visievorming, implementatievraagstukken en uitvoering) is aan bod
gekomen binnen verschillende netwerken, op
het niveau van directie en interne begeleiding.
• In de verantwoording van directeuren aan het
bestuur is ouderbetrokkenheid een thema. Het
bestuur heeft als ijkpunt geformuleerd: ‘Het
schoolklimaat draagt bij aan het realiseren van
goed onderwijs, waarbij de samenwerking met
ouders er op is gericht om het kind maximaal te
ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling’.
In het schooljaar 2014-2015 is door directies
aan het bestuur verantwoord op welke wijze
ouderbetrokkenheid op de school vormgegeven
wordt. Scholen hebben zich vooral gericht op het
beter afstemmen van wederzijdse verwachtingen
van ouders en leraren, op samenwerking met
betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en op
een goede en tijdige wederzijdse communicatie.
Omschrijving activiteit Begroot 2015

Werkelijk 2015

Personeel: CvB, staf

€

1.000 €

Materieel:
inhuur externen

€

5.000

€

6.000 €

Totaal

1.000

-

1.000

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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Kwaliteitsbeleid, werken met audits
De kwaliteit van het onderwijs op SPO-scholen
willen we onder andere verbeteren door visitatie
en auditing. Het gaat hierbij om interne visitaties
op een school en om visitaties/auditing tussen een
aantal scholen.
SPO-scholen werken duurzaam aan kwaliteitszorg
op basis van de PDCA-cyclus. In 2015 hebben we
een volgende stap gemaakt in kwaliteitszorg, door
te gaan werken met audits. Het organiseren van
audits is een vervolg op de reeds ingezette ontwikkeling van werken met leerteams van directeuren en
het doen van onderlinge visitaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We hebben een SPO-werkwijze ontwikkeld,
waarin ruimte is voor visitaties en audits in
verschillende vormen.
• Er is een passend scholingsaanbod bij deze
SPO-werkwijze georganiseerd. Het scholingsaanbod zal voor het grootste deel in 2016
worden uitgevoerd.
• Er is ervaring opgedaan met de boven
genoemde verschillende vormen van bezoek/
visitaties/audits.
• Er zijn verschillende audit-teams gevormd (van
schoolopleiders en van directeuren).
Wat heeft dat gekost?

Nieuw toezichtkader inspectie
Naar verwachting wordt vanaf augustus 2017 een
nieuw toezichtkader ingevoerd. Hierin komt meer
ruimte voor niveauverschillen in waardering, maar
er zal ook sprake zijn van een zwaardere normering.
Hierop anticiperend hebben we verschillende interventies gedaan om de kwaliteit van de SPO-scholen
verder te ontwikkelen van voldoende naar goed.
Wat hebben we bereikt?
Bij het begin van 2016 waren er geen zwakke of
dreigend zwakke scholen. Alle SPO-scholen zijn
geïnformeerd over het nieuwe toezichtkader en over
onze werkwijze op het gebied van kwaliteitsontwikkeling. De scholen waar de inspectie in 2015 al met
het nieuwe toezichtkader op bezoek is geweest,
zijn door de adviseur kwaliteit ondersteund bij de
voorbereiding van het bezoek.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
• Op bestuursniveau is een analyse gemaakt
van de rapportages van de inspectiebezoeken.
Bovenschools en op schoolniveau is er, waar
nodig, een plan van aanpak ter verbetering
opgesteld.

26

SPO Utrecht

Jaarverslag 2015

•

•

 anuit de staf zijn scholen ondersteund bij
V
schoolontwikkeling en verbetering. Hiertoe
zijn plannen van aanpak voor de schooljaren
2014-2015 en 2015-2016 gemaakt en (deels)
uitgevoerd.
Verschillende SPO-scholen hebben, als
proefscholen voor de inspectie, actief in
klankbordgroepen en pilots meegewerkt aan de
vorming van het nieuwe toezichtkader.

Het werken met schoolaudits houdt in dat direct
euren uit een leerteam een school bezoeken, om
deze school op een kwaliteitsaspect feedback
te geven. De school maakt, voorafgaand aan het
bezoek, een zelfevaluatie als onderdeel van de
kwaliteitscyclus en stelt aan de hand daarvan een
aantal vragen aan het audit-team. De school krijgt
van het audit-team een spiegel voorgehouden over
de stand van zaken op school. En de school kan
deze input weer gebruiken voor schoolontwikkeling.

Wat heeft dat gekost?
Begroot 2015

Werkelijk 2015

€

7.500 €

7.500

     adviseur onderwijs          €
en zorg

10.000 €

10.000

     A-Team

€

10.000 €

10.000

Materieel

€

- €

-

Totaal

€

27.500 €

27.500

Personeel:
     directeur kwaliteit

Omschrijving activiteit Begroot 2015

Werkelijk 2015

Personeel:
     directeur kwaliteit

€

7.500 €

6.000

     directeur
     professionalisering

€

10.000 €

10.000

Materieel: scholing voor
auditoren

€

35.000 €

-

€

52.500 €

16.000

Totaal

De auditteams zullen op termijn worden uitgebreid
met IB’ers en andere specialisten uit de scholen.
In 2015 is een begin gemaakt met het informeren
van de leerteams over de audits en met de
voorbereiding op de trainingen. Daarnaast is door
de werkgroep kwaliteit een referentiekader voor de
audits ontwikkeld. De daadwerkelijke trainingsbijeenkomsten voor de voorbereiding op de audits,
alsmede de uitvoering en begeleiding bij de audits,
zullen in 2016 plaatsvinden.
Wat hebben we bereikt?
In 2015 hebben alle SPO-scholen scholen met een
vorm van visitatie of audits gewerkt.

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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Achterstandenbeleid
SPO Utrecht levert een actieve bijdrage aan het
bereiken van de gezamenlijke doelen rond de
ontwikkeling van (kansarme) kinderen in Utrecht.
Hiertoe werken we samen met de gemeente Utrecht
en maatschappelijke partners in de Utrechtse
Onderwijs Agenda (UOA).
Wat hebben we bereikt?
Elf scholen hebben (met behulp van gewichtenmiddelen in de lumpsum en met gemeentelijke
subsidie) gewerkt aan extra activiteiten om onderwijsachterstanden te bestrijden. In overleg met de
gemeente Utrecht is gekeken naar meer samenhang
en een doorgaande lijn in het achterstandbeleid.
Gewerkt wordt aan een doorgaande lijn van
voorschool naar en in de basisschool. We zetten
in op kansen en talenten, naast het bestrijden van
achterstanden.
Wat hebben daarvoor gedaan?
• Samen met de directeuren is gekeken naar
samenhang in de aanpak van de bestrijding
van achterstanden en naar actuele inzichten
op dit terrein. We organiseerden een periodiek
directie-netwerk Onderwijskansen, met als
thema’s onder meer ouderbetrokkenheid, professionalisering van leraren en het stimuleren
van motivatie bij leerlingen.
• Extra inzet voor achterstandskinderen: tien
scholen kozen voor inzet in de vroegschool, elf
scholen hebben ingezet op schakelklassen en
drie scholen werkten met verlengde leertijd.
• SPO Utrecht heeft bijgedragen aan het tot stand
komen van het Utrechts Kwaliteitskader voor
Educatie van het Jonge Kind. Deze visie op
onderwijs aan het jonge kind (0-7 jaar) is een
leidraad voor scholen en voorscholen die goed
taalonderwijs willen geven aan jonge kinderen.
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 innen ‘Versterken Taal’ is door de gemeente
B
ruimte gegeven om de voorheen gescheiden
subsidiebedragen, in samenhang te benutten.
Een drietal scholen heeft hiervan gebruik
gemaakt door het coachen van leerkrachten in
de klas, door een taalspecialist.
Professionalisering van teams en directies op
deelgebieden zoals VVE, coaching on the job,
leertijdverlenging en schakelklassen.
In samenwerking met andere schoolbesturen
organiseerden we wederom de Brede School
Academie (BSA) voor talentvolle kinderen met
een taalachterstand. Ook werd vanuit de BSA
een zomerschool in de zomervakantie opgezet.

Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015

Werkelijk 2015

Personeel

€

2.921.000 €

2.439.000

Materieel

€

68.000 €

71.000

Totaal

€ 2.989.000 € 2.510.000

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

Aisha Sinnema (40) is een van de twee ‘kartrekkers’ van de
stuurgroep VREEDZAAM 2.0 op OBO de Watertoren, de bakermat
van de Vreedzame School. Hier organiseren ouders zelf hun
verdieping. Aisha Sinnema heeft een zoon in groep 1-2, een zoon
in groep 4 en een dochter in groep 6. Ze ondersteunt haar man
bij de administratie van zijn taxibedrijf en is lid van de ouderraad.
Waarom ben je lid van de ouderraad en de stuurgroep?
,,Mijn kinderen zitten hier op school, ik vind het belangrijk om
te weten wat hier gebeurt en wil daar ook mijn steentje aan
bijdragen. Mijn kinderen vinden het ook prettig dat mama op
school komt. Ik heb sociologie gestudeerd en deed vóór de
geboorte van mijn dochter projectmatig werk in de zorg. Vanuit
mijn achtergrond vind ik het vanzelfsprekend om betrokken te
zijn. En ik vind het ook leuk en nuttig.’’
Wat doe je voor de stuurgroep Vreedzaam 2.0?
,,Ik notuleer en ben verantwoordelijk voor de afspraken. Samen
met voorzitter Ayse Ardic, een pittige dame, bespreek ik wie
wat gaat doen. Onze stuurgroep bestaat uit tien vrouwen en
we zijn zeer actief. We merkten bijvoorbeeld dat onder ouders
belangstelling was voor een EHBO-cursus. We lopen als ouders
ook pleinwacht en ze zeiden ‘stel je voor dat er dan iets gebeurt’.
Ayse heeft uitgezocht wat het kost en hoe het zat. Toen hebben
we besloten zelf een eerste hulp-training te geven aan de andere
ouders. We hebben ook al twee keer een cursus ‘Vreedzaam voor
ouders’ gegeven.’’

‘Ik weet nu hoe je
contact moet leggen’
Aisha Sinnema, moeder van drie en actief in de Stuurgroep
Vreedzaam 2.0 op De Watertoren.
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Hoeveel mensen bereiken jullie zo?
,,Ik denk dat minstens 25 procent van de ouders actief betrokken
is op OBO de Watertoren. 25 tot 50 procent. Op de reguliere
ouderavonden is vrijwel 100 procent van de ouders aanwezig. Dat
is leuk, zoveel verschillende mensen, ook vaders zie je dan op
school.’’

sen. Door bij conflicten te vragen wat er is gebeurd, door op de
buurvrouw of op buurtkinderen af te stappen.’’
,,‘Vreedzaam’ heeft me veranderd. Ik ben niet meer geneigd
dingen over de schutting te gooien. Ik zeg niet meer: díe kinderen
kunnen niet spelen, zij zijn de schuld. Daar was ik vroeger wel toe
geneigd. Ik word nog weleens boos hoor, maar nu weet ik hoe je
contact moet leggen en ik stap er op af.’’
Wat betekent dat voor jou?
,,Ik merk dat ik meer serieus word genomen, meer word
gerespecteerd. Ik realiseer me nu ook dat je niet alles metéén
kunt oplossen. We praten als ouders veel over ‘Vreedzaam’ en we
hebben afgesproken dat we ook elkáárs kinderen moeten kunnen
aanspreken op hun gedrag. Nu we zo’n mooi schoolplein hebben,
blijven moeders vaak na schooltijd op het plein zitten praten
en blijven ook hun kinderen spelen. Als er nú conflicten tussen
kinderen zijn na schooltijd, stapt een van de moeders er op af.
Voor zo’n oplossing moet er veel vertrouwen in een groep zijn.
Het is mooi dat we dat hebben bereikt. Ik vind het leuk om hier
onderdeel van te zijn en er een bijdrage aan te leveren.’’
Hoe zie je de toekomst van Vreedzaam?
,,Ik hoop dat Vreedzaam een olievlek wordt. In Overvecht zijn al
veel vreedzame organisaties. Ik hoop dat het niet stopt bij de
basisschool. Ik hoop dat we het verschil kunnen maken, dat we
een sterke tegenbeweging vormen in de maatschappij. Het is zo
makkelijk om negatief te zijn... maar we willen allemaal dat onze
kinderen opgroeien in een veilig klimaat.’’
,,Als je kind dit meeneemt, kan het dit óók uitdragen en kan
Vreedzaam dóórgaan. Het móet doorgaan... Andere bewegingen
bloeden makkelijk dood als de voortrekker stopt, maar Vreedzaam wordt gedragen door zoveel mensen...‘’

Merk jij persoonlijk effect van Vreedzaam?
,,Ik merk dat ik ook in de buurt probeer vreedzaam te handelen.
Ik ben actiever geworden in het proberen om dingen op te los-

Interview
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2

Personeel

Wat zijn onze totale personele uitgaven?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

SPO Utrecht voert een integraal personeelsbeleid
dat is gericht op een aantrekkelijk en professioneel
werkklimaat, waarin samenwerken en professionaliseren centraal staat.

Salarislasten onderwijspersoneel lesgebonden

€ 21.254.000 € 21.686.000

Salarislasten
onderwijspersoneel
niet-lesgebonden

€ 18.461.000 € 18.849.000

In 2014 is het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs en de cao PO vastgesteld. Centraal
in deze twee akkoorden staan de verdere professionalisering van het personeel en een strategisch
HRM-beleid, afgestemd op de onderwijskwaliteit,
een professioneel verzuim- en vervangingsbeleid
en verlaging van de werkdruk.
In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het stelsel
van flexibele arbeid en ontslag hervormd. Inmiddels is duidelijk dat de WWZ voor het openbaar
onderwijs nog niet van toepassing wordt verklaard.
Dit heeft te maken met het feit dat medewerkers in
het openbaar onderwijs de status van ambtenaar
hebben en dit ambtenarenrecht op hen van toe
passing is.

Salarislasten schooldirec- €
tie en administratie

3.540.000 €

3.650.000

Salarislasten ziektevervanging

€

2.350.000 €

1.218.000

Salarislasten duurzame
inzetbaarheid

€

950.000 €

800.000

Salarislasten ouderschapsverlof

€

318.000 €

210.000

Salarislasten bovenschools kantoor incl.
interim-directeur

€

1.075.000 €

1.146.000

Totaal

€ 47.948.000 € 47.559.000

Vanuit het Koersplan 2014-2018 en de twee landelijke akkoorden, heeft SPO Utrecht in het kader van
personeelsbeleid de volgende speerpunten voor
2015 opgepakt.
Professionalisering
Professionalisering is een belangrijke pijler binnen
de ontwikkeling van goed onderwijs. Teams die
een professionele, lerende organisatie vormen,
bereiken de beste resultaten met hun onderwijs en
met hun school.
Wat hebben we bereikt?
In 2015 hebben veel SPO-scholen een (vervolg-)stap
gezet in professionalisering. Ze hebben (verder)
gewerkt aan de vormgeving van een professioneel
werkklimaat. Daarbij gaat het om professionele
samenwerking en communicatie, alsmede ei32
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genaarschap, vakmanschap en professionele
ontwikkeling.
Steeds meer leerkrachten volgen een masterop
leiding of een post hbo- jaartraining en geven daarmee een impuls aan de kwaliteit van een school.
Samenhangend met de functiemix stimuleren we
dit op tal van manieren. Eind 2015 was 39 procent
van de leraren als LB en LC werkzaam, onder hen
zijn veel specialisten (senior-leraren).
Daarnaast hebben we het HRM-beleid geactuali
seerd. Volgens het nieuwe beleid faciliteren we
medewerkers om zich zo te professionaliseren, dat
zij hun beroep goed kunnen uitvoeren.
Wat hebben daarvoor gedaan?
• We hebben medewerkers en directeuren
gestimuleerd om een master of post hboopleiding te volgen, door gebruik te maken van
de Lerarenbeurs of andere professionaliseringsmiddelen. We hebben post hbo-opleidingen
georganiseerd voor coördinatoren en specialisten, via Partners in Professionaliseren (PIP).
We hebben de deelname aan het project Vierslagleren gepromoot. In dit project volgen een
zittende leerkracht en een pas afgestudeerde
leerkracht beiden een master, waarbij de jonge
leerkracht een deeltijd aanstelling krijgt.
• Om te stimuleren dat teams professionele,
lerende organisaties vormen, boden we medewerkers vier keer de gelegenheid om deel te
nemen aan trainingen in ‘Human Dynamics’.
Jaarlijks worden trainingen met open inschrijving en trainingen specifiek voor schoolteams
georganiseerd. In 2015 zijn weer drie volledige
schoolteams getraind.
• We hebben wederom begeleide netwerken
georganiseerd voor medewerkers met
eenzelfde taak of functie. Daarnaast hebben we
directeuren gefaciliteerd om in leerteams
te werken.
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 e onderzoeken of het lesobservatieW
instrument Icalt voor SPO Utrecht effectief is om
de didactische vaardigheden van de leraar in
kaart te brengen.
We hebben een begin gemaakt met het
actualiseren van de notitie ‘Introductie en
begeleiden startende leerkrachten’. Deze is
gericht op planmatige begeleiding van beginnende leerkrachten op basis van een jaarlijkse
vaardigheidsmeter.

Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel:
     directeur
     professionalisering

€

20.000 €

20.000

     personeelsadviseur

€

7.500 €

1.980

Materieel:
     hbo-master

€

50.000 €

-

     netwerk leerteams

€

15.000 €

15.000

     Vierslagleren

€

6.000 €

-

€

98.500 €

36.980

Totaal

Opleiden
Binnen SPO Utrecht is veel aandacht voor opleiding.
Enerzijds levert dat een belangrijke bijdrage aan
de kwaliteit van het onderwijs, anderzijds ziet SPO
Utrecht het als goed werkgeverschap. Persoonlijke
groei en ontwikkeling zijn immers een belangrijke
basis voor een duurzame loopbaan.
Wat hebben we bereikt?
De scholing van directeuren heeft met het instellen van het Schoolleidersregister een impuls
gekregen. De opbouw van het register vordert
gestaag, datzelfde geldt voor de registratie van

de schoolleiders bij SPO Utrecht. Ruim tweederde
van de SPO-schoolleiders is geregistreerd of bezig
met de administratieve afhandeling daarvan. De
overigen werken via assessment of een EVC-traject
aan de voorwaarden voor registratie. Een aantal
schoolleiders deed al ervaring op met trajecten die
deel uitmaken van de herregistratie, die elke vier
jaar verplicht is.
SPO Utrecht participeerde met zeventien scholen
in het project ‘Versterking samenwerking’, met de
pabo van de Hogeschool Utrecht. We deden dat om
de kwaliteit van de opleiding en het werkplekleren
te verbeteren en om de begeleiding tijdens de
eerste werkperiode van beginnende leerkrachten te
verbeteren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
• Tijdens DOPO-bijeenkomsten en in de gesprekken in het kader van de gesprekscyclus, is de
(her)registratie van schoolleiders gestimuleerd.
We hebben hierover met directeuren afspraken
gemaakt.
• Door te participeren in klankbordgroepen van
het Schoolleidersregister, is meegedacht over
de vormgeving van dit register. Zo ontstaat
een modern, bij de laatste inzichten passend
register.
• We hebben de vorming van leerteams door
directeuren gefaciliteerd. In deze leerteams
komen intervisie en persoonlijke leervragen aan
de orde.
• Individuele directeuren zijn geadviseerd bij
opleidingsvragen. Op verzoek zijn voor hen,
bij een professionele ontwikkelingsvraag,
coachingstrajecten gefaciliteerd.

Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015
€

20.000 €

20.000

     coördinator vakleerlkr.     €
gymnastiek

5.000 €

5.000

€
Materieel:
     assesments en
     scholing schoolopleider

120.000 €

95.000

     nieuwe schoolopleiders        €
opleiden

50.000 €

26.375

195.000 €

146.375

Personeel:
     directeur
     professionalisering

Totaal

€

Personeel
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Invoering cao PO
In 2015 werd een nieuwe cao voor het primair
onderwijs van kracht, die een aantal veranderingen
met zich meebracht.
Wat hebben we bereikt?
Per augustus 2015 is op elke school de cao PO
2014-2015 ingevoerd. In elk team is nagegaan op
welke wijze de concrete cao-afspraken passen bij
het professionele werkklimaat op de school.
Wat hebben daarvoor gedaan?
• Directeuren hebben samen met de personeelsadviseur besproken hoe de cao ondersteunend
kan zijn voor het werk op de scholen.
• Het bestaande Integraal Personeels Beleid (IPB)
is op het gebied van taakbeleid en werkdruk
geactualiseerd en is opgenomen in het nieuwe
HRM-beleid.
• Het bestuur heeft, in overleg met de GMR, gekozen voor de invoering van het overlegmodel.
Het overlegmodel op vrijwel alle scholen per
1 augustus 2015 ingevoerd. Twee scholen kozen
voor het basismodel.

Werkgelegenheidsbeleid
SPO Utrecht voert een actief werkgelegenheids
beleid, waarbij diversiteit en kwaliteit leidend is.
Wat hebben we bereikt?
Demografische ontwikkelingen hebben naar
verwachting een dempend effect op de instroom
van nieuwe personeelsleden. Met strategische
personeelsplanning wilden we bereiken dat de
instroom van nieuw personeel bijdraagt aan ons
streven naar breed samengestelde schoolteams
en een hoger opleidingsniveau van leerkrachten
(met universitaire bachelors en hbo- of universitaire
masters).

Personele kengetallen
Hieronder staan de belangrijkste personele
kengetallen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen onderwijs ondersteunend personeel (OOP),
onderwijzend personeel (OP), directies (DIR),
geslacht en leeftijd. Voor de getoonde gegevens is
gebruik gemaakt van het personeelsbestand per
31 december 2015.

Personeelsoverzicht man/vrouw per
leeftijdscategorie

53
0-24 jaar

In 2015 was 63% van het personeel jonger en 37 %
ouder dan 45 jaar.
jonger dan 45 jaar

297
43

45+

Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel:
     personeelsadviseur

€

10.000 €

Materieel

€

- €

-

Totaal

€

10.000 €

11.000

11.000

In 2015 is 17% van het personeel man.
vrouw

man

256

171
26
45-54 jaar
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55-59 jaar
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Personeel:
     personeelsadviseur

€

7.500 €

     medewerker werving
en selectie

€

- €

8.000

€

7.500 €

16.250

59

8.250

60 jaar
en ouder

Totaal

SPO Utrecht

36

90

Omschrijving activiteit

Totaal

36

25-34 jaar
35-44 jaar

Wat hebben daarvoor gedaan?
• We hebben deelgenomen aan het project
Vierslagleren. Hierbij volgen een zittende
leerkracht en een pas afgestudeerde leerkracht
beiden een master, waarbij de jonge leerkracht
een deeltijd aanstelling krijgt.
• We hebben tijdelijke leerkrachten met een
goede beoordeling, per 1 augustus 2015 laten
instromen in vacatures.
Wat heeft dat gekost?

Wat heeft dat gekost?
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Man

Vrouw

191

926
1117

Personeel

37

In 2015 heeft 39% van het onderwijzend personeel
de LB of LC schaal. In 2014 was dat 32%. Het
streven is om 46% van het onderwijzend personeel
benoemd te hebben in een LB schaal.
Dit is conform de afspraken in de cao.

Personeelsoverzicht per functiegroep in fte

99
52

Percentage van onderwijzend personeel in de LB
schaal of hoger

fte's
Dir.

50%

792

40%

Oop.

99

Op.

643

Totaal

792

Ziekteverzuim cijfers 2015

30%

20%

Dir.

Personeel met een directiefunctie

Op.

Onderwijzend personeel

Oop.

10%

0%

52

Onderwijs ondersteunend personeel

10

2011
2012

8

2013
6

2013

2014

2015 streven

2014
2015

4
2

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan het
terugdringen van het ziekteverzuim door preventie
en gerichte aandacht daar waar het ziekteverzuim
lijkt op te lopen. Hoewel het ziekteverzuim op dit
moment iets onder het landelijk onderwijsgemiddelde ligt proberen we het percentage nog steeds
verder terug te dringen.
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

Jacquelijne Schraven (46) is een van de ouders van Jenaplanschool Wittevrouwen die gebruik maakt van de SCHOOL
PLANNER. Enkele ouders van Jenaplanschool Wittevrouwen
hebben dit digitale systeem zelf ontwikkeld. De Schoolplanner is
hier uitgeprobeerd, werkt nu goed en wordt inmiddels door deze
ouders als professioneel product aan andere scholen verkocht.
Jacquelijne Schraven heeft een zoon in groep 6 en een zoon die
nu in de brugklas zit. Ze is psychotherapeut jeugd bij Altrecht.
Hoe was het vóór de Schoolplanner werd ingevoerd?
,,We kregen heel veel mails van school, terwijl we in het leven
toch al overspoeld worden door mails. Met zoveel mails mis je
dingen. Ik had bijvoorbeeld eens de mail over de koffieochtend
in de klas niet gesignaleerd. Tijdens deze koffieochtenden laten
kinderen zien waar ze aan werken. Dat is leuk en belangrijk voor
ze en ik ga er graag naartoe. Maar ik had de mail gemist en moest
naar mijn werk: kind verdrietig en ik in de stress... dus ik ben heel
blij dat school vrijwel geen mails meer stuurt.’’

‘Contact met school
gaat nu echt over
je kind, niet over
regeldingen’
Jacquelijne Schraven, moeder van twee en enthousiast
gebruiker van de Schoolplanner van Jenaplanschool
Wittevrouwen
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Wat betekent dit systeem voor je?
De Schoolplanner is mijn bijbel! Ik weet nog dat-ie het een keer
niet deed, ik voelde totale paniek!
We hebben nu eenmaal een heel druk bestaan, werken allebei,
we hebben veel sociale afspraken, de sportclubs en school... We
hebben thuis allemaal een eigen telefoon en daarmee koppelen
we onze privé-agenda’s. De Schoolplanner zit in onze gekoppelde
agenda.
Het is nu heel overzichtelijk, je ziet alles in de agenda staan. Kijk:
schoolproject, tafeldictee, bezoek aan de schooltuintjes... De
schoolvakanties staan er in, de afscheidsdag van Marjolein...Alles
wat relevant is voor de groep van mijn zoon, want de informatie
wordt gefilterd.’’
En rapportbesprekingen?
,,Je ziet ook wanneer het weer tijd is voor de verslag-gesprekjes.
Via een mail word je doorgelinkt en zie je de tijdstippen die nog
beschikbaar zijn. Je hebt dus zelf de regie over het inplannen van
zo’n rapportgesprek, dat is echt prettig. En als het later toch niet

uitkomt in mijn agenda, kan ik zelf mijn gesprek verplaatsen, dat
is ook heel fijn.’’
Is het contact met de leerkracht anders geworden?
,,Als je nu contact hebt met de leerkracht, gaat het echt over je
kind en niet meer over de regeldingen.
En niet alles gaat digitaal, hoor! De intekenlijst voor ouders
om mee te gaan met het schoolkamp of een schoolreis is nog
ouderwets: een papier op de deur van de klas. Er zijn altijd te veel
ouders die meewillen, dus er wordt geloot. Voor de kinderen is
de voorpret heel groot en die papieren intekenlijst en de loting
maken daarvan deel uit.’’
Maakt de planner het contact met school niet heel individueel?
,,Nee, het is juist handig dat je ziet wat er op school gebeurt. Ik
weet nu bijvoorbeeld welke kinderen meedoen aan toernooien.
Voorheen wist ik dat nooit. Dan las je pas achteraf, in de nieuwsbrief, dat ze kampioen waren geworden. Nu kan ik kinderen
vooraf succes wensen of vragen hoe volleybal is gegaan. Ik vind
dat heel fijn. Door de Schoolplanner is de betrokkenheid juist
veel groter geworden. Deze school is een gemeenschap. Dát
maakt deze school zo bijzonder: het gezamenlijk sporten, elkaar
aanmoedigen. Ik geloof heel erg dat je daar een sociaal mens van
wordt.’’
Wat betekent school voor jou?
,,Dit is echt een gemeenschapsschool met een sociaal en veilig
klimaat voor de kinderen. Ook de ouders maken deel uit van
deze gemeenschap. Mijn oudste zoon had een heel hechte vriendengroep op de basisschool en ook hun ouders matchten heel
goed: we zijn vrienden geworden. Kinderen doen hier vrienden
voor het leven op, hoop ik tenminste, en wij als ouders ook. De
basisschool betekent verbondenheid, meeleven met en hetzelfde
meemaken als andere ouders. En ook de leerkrachten leer je in de
loop der jaren kennen, je maakt samen een proces door. Met hen
hebben we leuk contact, ook ouders en leerkrachten vormen met
elkaar een gemeenschap.’’
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Samenwerking
met partners
De scholen van SPO Utrecht werken aan goede
ontwikkelmogelijkheden voor kinderen. Dat doen
we samen met maatschappelijke partners, jeugdzorg en de gemeente Utrecht. Hiermee levert SPO
Utrecht een actieve bijdrage aan het bereiken van
de gezamenlijke doelen van de Utrechtse Onderwijs
Agenda (UOA), die gaan over het stimuleren van
de ontwikkeling van kinderen en het creëren van
kansen voor hen.
Om de ontwikkeling en de doorgaande lijn van
educatie van jonge kinderen te verbeteren en te
stimuleren, werkten we samen met schoolbesturen,
Spelenderwijs (voorscholen), kinderopvang
organisaties en de gemeente in ‘Nu voor Later’.
Naast overleg, om afstemming en doorgaande lijn
te bevorderen, waren er in 2015 ook allerlei activiteiten op schoolniveau. Leraren werkten samen
in lerende netwerken aan de doorgaande lijn en
volgden masterclasses voor verdere ontwikkeling.
Onderbouwcoördinatoren kregen een jaartraining
specifiek gericht op het leiding geven aan kwali
tatief hoogstaande educatie van jonge kinderen.
Met andere schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs werkte SPO Utrecht samen aan
een goede overgang van leerlingen van (speciaal)
basis- naar (speciaal) voortgezet onderwijs (POVO).
In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO
werkten besturen samen in het ondersteunen
individuele scholen bij het realiseren van passend
onderwijs en extra ondersteuning. Bij de vorming
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van dit samenwerkingsverband werd samengewerkt
met de gemeente Utrecht (verantwoordelijk voor
jeugdzorg), met Lokalis (bestuur van de buurtteams) en met het samenwerkingsverband Sterk
VO. Doel van deze samenwerking is kinderen met
een extra behoeften een goede ondersteuning in
het onderwijs te bieden, die ook nauw aansluit bij
de hulpverlening vanuit jeugdzorg.
Samen met de gemeente en culturele partners,
werken we komende jaren aan een impuls in
kunst- en cultuureducatie. Doel is kunst- en cultuureducatie tot een vast en volwaardig onderdeel van
het curriculum van scholen te maken.
Wij oriënteerden ons op de wijze waarop dag
arrangementen voor kinderen het beste kunnen
worden vormgegeven en participeren daarom ook in
landelijke activiteiten rond dit thema. SPO Utrecht
ondersteunt initiatieven van scholen met ketenpartners als kinderopvang, buitenschoolse opvang en
voortgezet onderwijs. Wij streven daarbij, in overleg
en in samenwerking met maatschappelijke partners, naar een aantal scholen (clusters) in Utrecht
die samen integrale kindcentra (ikc’s) vormgeven.
Samenwerken aan passend onderwijs
Doel van het SWV Utrecht PO is het ondersteunen
van scholen bij het realiseren van passend onder
wijs en bij het bieden van extra ondersteuning
voor kinderen met specifieke hulpvragen. Met
het samenwerkingsverband is afgesproken dat
alle scholen de basisondersteuning bieden. Het
samenwerkingsverband biedt indien nodig, extra
ondersteuning in de vorm van een arrangement of
een plek in het speciaal (basis)onderwijs.
Wat hebben we bereikt?
Scholen hebben, met hulp van het samenwerkings
verband, extra ondersteuning geboden aan
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kinderen. 21 SPO-scholen vroegen voor dit doel een
arrangement aan.
Scholen hebben in een schoolondersteunings
profiel de wijze waarop ze ondersteuning aan leerlingen geven, beschreven. Het bleek lastig om dit
vooraf te concretiseren. Ieder kind is uniek en vaak
spelen meer variabelen een rol, zoals de groepsgrootte en samenstelling van de klas, eventuele
‘extra handen’, de aanpak van de leerkracht en de
kwaliteit van de samenwerking met de ouders.
Wat hebben daarvoor gedaan?
•    SPO Utrecht participeert in het bestuur (voor
zitterschap) en in de beleidsgroep van het SWV
Utrecht PO.
• Scholen hebben in samenwerking met het
samenwerkingsverband geprobeerd om zoveel
mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden.
• Scholen hebben de middelen die zij van

het samenwerkingsverband ontvingen voor
basisondersteuning, ingezet op ambulante tijd
voor de intern begeleiders, op ondersteuning in
de groep en op extra expertise in de school.
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel

€

832.000 €

884.000

Basisondersteunings
bekostiging SWV

€

800.000 €

885.000

Materieel

€

377.000 €

339.000

Totaal

€

2.009.000 €

2.108.000

Aansluiting onderwijs - jeugdzorg
Vanaf januari 2015 zijn buurtteams actief. Zij bieden
wijkgericht eerstelijns jeugdzorg en werken hierbij
samen met scholen en huisartsen.
Wat hebben we bereikt?
De meeste scholen hebben inmiddels goede af
spraken over de samenwerking met hun buurtteam.
De meeste buurtteams zijn ook al zichtbaar in
school aanwezig (bijvoorbeeld met een spreekuur).
Er zijn goede contacten met Lokalis en de eerste
evaluatie in het najaar 2015 onder scholen en
buurtteams, liet een positief resultaat zien.
Wat hebben daarvoor gedaan?
We bevorderden de samenwerking tussen
scholen en de buurtteams middels overleg
met de gemeente Utrecht, Lokalis en het SWV
Utrecht PO. We stimuleerden de communicatie en
samenwerking tussen scholen en buurtteams.
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel

€

1.300 €

1.300

Gemeentelijke subsidie
leerlingzorg

€

386.176 €

386.176

Materieel

€

5.000 €

-

Totaal

€

392.476 €

387.476

Cultuureducatie
Om de kwaliteit van cultuuronderwijs te versterken,
wordt in Utrecht vanaf schooljaar 2014-2015 een
nieuw stelsel voor cultuureducatie ingevoerd.
Scholen worden gestimuleerd om meer regie te
nemen op het gebied van cultuureducatie.
Wat wilden we bereiken?
Kunst- en cultuureducatie wordt een vast en volwaardig onderdeel van het curriculum van scholen.
Het aanbod aan kunst en cultuur wordt afgestemd
op de vraag vanuit onze scholen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
• We hebben in het bestuur van Cultuur & School
Utrecht geparticipeerd.
• Tweederde van onze scholen hebben
gemeentelijke subsidie aangevraagd voor
cultuureducatie. Hiermee kunnen de scholen
zelf cultuuraanbod inkopen waaraan zij
behoefte hebben.
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•

•

I n het directieoverleg DOPO is met elkaar
onderzocht welke meerwaarde cultuureducatie
in het curriculum heeft, en op welke manier
dit aansluit bij de eigen schoolontwikkeling.
Er is verbinding gelegd met diverse subsidiemogelijkheden, zoals die van de gemeente
(Cultuur voor ieder kind), en het Fonds voor
Cultuurparticipatie (Impuls muziekonderwijs en
professionalisering cultuureducatie).
Er is een netwerk voor Intern Cultuur
Coördinatoren (ICC'ers) opgezet, de eerste
bijeenkomst is in het eerste kwartaal van 2016.

Ontwikkeling dagarrangementen voor kinderen
SPO Utrecht stimuleert het aanbod van dag
arrangementen voor kinderen. Uitgangspunt is dat
samenhang en een doorgaande lijn in het aanbod
voor kinderen, hun ontwikkeling stimuleert.

Overgang van PO naar VO en centrale eindtoets
Met de schoolbesturen voor primair en voortgezet
onderwijs werkte SPO Utrecht samen aan een goede
overgang van leerlingen van (speciaal) basis- naar
(speciaal) voortgezet onderwijs in de stedelijke- en
in de bestuurlijke werkgroepen POVO.

Wat hebben we bereikt?
Binnen SPO Utrecht is ruimte voor scholen om
verschillende vormen van dagarrangementen te
ontwikkelen, passend bij de school, de leerlingen en
schoolomgeving, te ontwikkelen. Een aantal scholen
werkte actief met partners aan de vorming van ikc’s.
Zeven scholen participeerden in brede scholen.

Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel

€

5.000 €

24.000

Materieel

€

267.000 €

195.700

Totaal

€

272.000 €

219.700

Wat hebben daarvoor gedaan?
• We participeerden in landelijke initiatieven
zoals Kindcentra 2020 en in de stedelijke ikctafel van het platform UOA (Utrechtse Onderwijs
Agenda).
• We ondersteunen scholen in het ontwikkelen
van hun ikc. In 2015 betrof dat onder meer De
Koekoek en de Dr. Bosschool.
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel

€

15.000 €

-

Materieel

€

- €

-

Totaal

€

15.000 €

-

Wat hebben we bereikt?
De veranderde wetgeving ten aanzien van de
eindtoets en de rol van basisscholen bij de
advisering naar het voortgezet onderwijs, heeft
geleid tot aanpassingen in de POVO-procedure. Het
basisschooladvies werd het belangrijkste criterium
bij toelating. Het afnemen van een eindtoetsbasisonderwijs werd wettelijk verplicht voor alle
scholen en verplaatst naar een later tijdstip in het
schooljaar (april).
In 2015 hebben alle SPO-scholen de centrale
eindtoets Cito afgenomen. Op advies van een
werkgroep van directeuren en intern begeleiders, is
besloten om scholen in 2016 de keuze te geven om
desgewenst een andere dan de Cito-eindtoets af te
nemen.
57 leerlingen kregen bij de verplichte heroverweging
(gevolg van een hoger uitvallende Cito-eindtoets)
een bijstelling van hun eerdere schooladvies. De
overgang naar het voortgezet onderwijs is in 2015
voor vrijwel al onze leerlingen soepel verlopen.
De meeste kinderen zitten op een vo-school naar
keuze.

Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel

€

3.500 €

3.500

Materieel

€

- €

-

Totaal

€

3.500 €

3.500

Wat hebben daarvoor gedaan?
• Deelname aan de werkgroep en bestuurlijk
overleg POVO.
• De nieuwe regelgeving rond de eindadvisering
is met scholen voorbereid en de procedures zijn
aangepast.
• Scholen oriënteerden zich op de nieuwe
eindtoetsen.
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

Hind Dhassi (34) vertelt over haar ervaringen met het start
gesprek waarmee de Prinses Margrietschool elk schooljaar
begint. Hierin draagt de ouder kennis en ervaring over het kind
over aan de ‘nieuwe’ leerkracht. Hind Dhassi heeft een dochter in
groep 1-2 en een zoon in groep 4. Haar oudste dochter zit in
de brugklas. Ze werkt als sociaal makelaar in Overvecht.
Wat vind je ervan het schooljaar te beginnen met een gesprek?
,,Het startgesprek is een mooie, participerende vorm van
samenwerking tussen ouders en school. Je krijgt als ouder ruimte
om te vertellen over je kind, over hoe je kind thuis is, op straat,
in de speeltuin. De communicatie met de leerkracht is open en
interactief. Dat zie je ook terug in de uitnodiging: die is digitaal en
je kunt als ouder intekenen op een tijdstip dat jou goed uitkomt.
Dat ervaar ik als prettiger dan het ‘top-down’ ontvangen van een
briefje met een tijdstip waarop je wordt verwacht.’’
Hoe verloopt het in de praktijk?
,,Het startgesprek is echt heel open. De leerkracht vraagt ‘vertel
over je kind’ en ‘wat maakt jouw kind bijzonder’ en ‘wat helpt hem
om zich beter te ontwikkelen’. De leerkracht luistert echt door
vragen te stellen en toont oprechte interesse. Het uitgangspunt is
dat jij als ouder meer weet van het kind dan de leerkracht.’’

‘Ik merk dat mijn
informatie serieus
wordt genomen’
Hind Dhassi, moeder van drie, over het Startgesprek
op de Prinses Margrietschool
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Wat is de waarde?
,,Thuis bereiden mijn man en ik het gesprek voor. Wij werken
samen in de opvoeding van onze kinderen dus we praten sowieso
met elkaar over het overbrengen van onze normen en waarden.
We zien de school als een extra samenwerkingspartner in de
opvoeding. Dus voorafgaand bespreken wij thuis hoe wij vinden
dat ons kind zich ontwikkelt, cognitief en sociaal.
Door met de leerkracht over je kind te praten, kom je tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kies je een gezamenlijk doel:
waaraan gaan we werken dit jaar? Je kunt immers niet aan alles
werken. Iedere ouder wil een perfecte schoolsituatie voor zijn
kind, dus je legt de lat hoog. Door het startgesprek is duidelijk wat
je van school kunt verwachten, omdat je samen die verwachtingen
bespreekt en er afspraken over maakt.’’

Zie je verschil met de tijd dat er nog geen startgesprekken
waren?
,,In de periode voor het werd ingevoerd, had je als ouder pas in
december je eerste formele gesprek op school. Dan duurt het héél
lang voor je weet hoe het gaat met je kind op school. Dus soms
dacht ik bij de rapportbespreking: dit had ik eerder willen weten!
Bijvoorbeeld als de leerkracht gedrag ziet bij mijn kind dat ik niet
herken. Dat leidt dan tot onbegrip en weerstand van mijn kant. Nu
hebben we al in het begin van het schooljaar een check gedaan.’’
Doet de school ook echt iets met je informatie?
,,Jazeker! Ik voel dat de informatie die ik geef serieus wordt
genomen en ik heb dat trouwens ook in de praktijk ervaren.
Toen ik aangaf dat mijn kind meer aankon dan in de klas werd
aangeboden, heeft de school dat serieus onderzocht. Ik merk het
positieve effect daarvan aan mijn kind. Het is een mooie participerende manier van samenwerken tussen ouder en leerkracht. De
dialoog levert heel veel op!’’
Wat betekent dit startgesprek voor jou persoonlijk?
,,Het is voor mij het moment dat je als ouder gezien wordt. Het is
de erkenning dat de ouder een belangrijke rol speelt. Als ouder
kijk je toch tegen de juf op, nu merk je dat je er voor haar toe doet.
Het maakt dat ik me zekerder voel over mijn rol als ouder, het
geeft me meer zelfvertrouwen.’’
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49

4

Rand
voorwaarden
Onderwijshuisvesting
In 2015 kreeg een locatie van De Kaleidoskoop
een nieuw schoolgebouw aan de Marco Pololaan.
We werkten aan de nieuwbouw voor obs Oog in Al
(locatie Montessori), die in 2016 gereed zal zijn.
In de wijk Overvecht werd eindelijk de eerste nieuwbouw opgeleverd voor een van de vier locaties van
obs Overvecht: De Watertoren kreeg een prachtig
nieuw gebouw.
We bereidden ons in 2015 voor op een adequate
aanpak van het meerjaren onderhoud, van renovaties en van duurzaamheid van gebouwen. Ook
onderzochten we de wijze waarop de doordecentralisatie van de huisvesting kan worden uitgevoerd
en onderzochten we wat dit financieel en materieel
betekent voor SPO Utrecht. Vanaf 2015 werden
schoolbesturen namelijk verantwoordelijk voor het
buitenonderhoud, voor die tijd was de gemeente
hiervoor verantwoordelijk.
Wat zijn onze totale lasten voor exploitatie en
beheer van de gebouwen?
Omschrijving activiteit
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Nieuwbouw
SPO Utrecht werkt nauw samen met de gemeente
Utrecht bij de realisatie van het Masterplan Onderwijshuisvesting.
Wat hebben we bereikt?
Het Masterplan Onderwijshuisvesting po/(v)so
2007-2014 werd afgerond.
Wat hebben daarvoor gedaan?
We realiseerden de nieuwbouw van De Kaleidoskoop locatie Marco Polo (begin 2015) en nieuwbouw voor obs Overvecht locatie De Watertoren
(medio 2015).
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Personeel (incl. externe
inhuur)

€

150.000 €

160.000

Materieel

€

50.000 €

45.000

Totaal

€

200.000 €

205.000

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Huur

€

148.252 €

145.292

Onderhoud

€

1.362.035 €

1.434.347

Energie en water

€

1.259.385 €

1.007.841

Schoonmaakkosten

€

1.377.600 €

1.455.464

Heffingen

€

115.300 €

95.309

Overige

€

291.225 €

516.332

€

4.553.797 €

4.654.585

Totaal huisvestingslasten

Binnen onderwijshuisvesting gelden voor SPO
Utrecht in 2015 de volgende speerpunten, onder het
motto ‘Bouwen en Beheersen’.
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Onderhoud en renovatie
Vanaf 2015 is SPO Utrecht verantwoordelijk
voor het onderhoud en de renovatie van al haar
schoolgebouwen, met uitzondering van de multifunctionele accommodaties (MFA’s), die eigendom
zijn van de gemeente Utrecht. De gemeente is dan
ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de
MFA’s. Wij dragen voor dit doel wel een deel van
onze MI-vergoeding (materiële instandhouding) af,
omdat we die via het Rijk krijgen.
Wat hebben we bereikt?
We creëerden een zo optimaal mogelijke conditie
van de schoolgebouwen voor acceptabele en
marktconforme prijzen.

Wat hebben daarvoor gedaan?
Op basis van het meerjaren onderhoudsplan (MOP)
zijn onder meer de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:
• Groot binnen- en buitenschilderwerk € 55.000,(onder andere Jenaplanschool Wittevrouwen en
obs Oog in Al).
• Renovaties en aanpassingen van gebouwen
€ 59.000,- (SO Fier, Rietendakschool,
Herderschêeschool).
• Vervangen van cv-installaties € 60.000,(Herderschêeschool, obs Tuindorp, obs De 		
Cirkel).
• Herstellen en vervangen van dakgoten en
rioleringen € 25.000,- (obs De Koekoek, obs
Overvecht).
• Aanpassingen schoolpleinen en toestellen
€ 20.000,- (obs Vleuterweide, De Kaleidoskoop).
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit

Begroot 2015 Werkelijk 2015

Inhuur begeleiding
onderhoud

€

80.000 €

87.000

Regulier onderhoud obv.
contracten

€

185.000 €

180.000

Jaarlijkse dotatie groot
onderhoud obv. MOP

€

450.000 €

407.000

€

715.000 €

674.000

Totaal

Doordecentralisatie
SPO Utrecht is verantwoordelijk voor het volledige
onderhoud van haar eigen gebouwen. Via de
rijksmiddelen wordt dit vergoed.
Wat hebben we bereikt?
We beheersen de kosten van het buitenonderhoud
binnen de daarvoor door het rijk per 1 januari 2015
beschikbaar gestelde middelen.
Wat hebben daarvoor gedaan?
• Met de gemeente Utrecht hebben we afspraken
gemaakt over de wijze waarop de overdracht
van deze onderhoudsverantwoordelijkheid
plaatsvond, inclusief de reserveringen voor
achterstallig onderhoud. In dit overleg is
vastgelegd dat scholen met groot achterstallig
onderhoud zijn opgenomen in het masterplan
voor nieuwbouw/verbouw/renovatie.
• Het totaalonderhoud van binnen- en buitenkant
gebouwen is door HEVO in kaart gebracht.
• Via aanbestedingen hebben we partijen gecontracteerd voor het onderhoud, waarbij prijs- en
prestatieafspraken leidend zijn. Jaarlijks
worden door het bestuur prioriteiten gesteld
op basis van deze categorisering: wettelijk
verplicht, noodzakelijk en gewenst.
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit
Personeel

€

20.000 €

22.000

Jaarlijkse dotatie groot
onderhoud obv MOP

€

750.000 €

750.000

€

770.000 €

772.000

Totaal
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

‘Het voelt als
lobbyen voor
de school’

Ayse Duraksahin (38) is de drijvende kracht achter het
OUDERLOKAAL van de Rietendakschool. Zij organiseert hier
bijeenkomsten. Daarnaast doet ze veel meer op school. Ayse
Duraksahin heeft een tweeling in groep 1-2, een zoon in groep
5 en een dochter in groep 6. Ze is boekhoudkundig medewerker
(werkzoekend).

Ayse Duraksahin, moeder van vier
en actief in het ouderlokaal van de
Rietendakschool.

Wat doe je voor het ouderlokaal?
,,Activiteiten organiseren: de ouderbijeenkomsten. Dat doe ik
samen met leerkracht Ineke Dekker en nog een ouder. We kijken
waar belangstelling voor is en pikken daar onderwerpen uit.
Dan prikken we een datum voor elk onderwerp en gaan we er
informatie over verzamelen.’’
Waar gaan de bijeenkomsten over?
,,Gisteren hadden we mediawijsheid, voor de tweede keer, omdat
er veel belangstelling voor is. En de Vreedzame School komt elk
jaar terug. En het gaat over logopedie voor meertalige kinderen,
we hebben de wijkagenten uitgenodigd en de bibliotheek. Gewone ouderavonden gaan om informatie die de school verstrekt.
Wij geven informatie die de ouders zelf verlangen.’’
Hoe weet je waarvoor ouders belangstelling hebben?
..Dat hoor ik in de wandelgangen, ik heb heel veel contact met
ouders! Ik behoor bijna tot het meubilair van de school.’’
Hoe zorg je ervoor dat mensen ervan weten?
,,Drie dagen van tevoren beginnen we met promoten en op de dag
zelf staat Ineke in de gang, voor de trap, zij spreekt ouders aan.
Iemand kan op de dag zelf zó bedenken: ik ga ook even naar de
ouderbijeenkomst. Het is altijd op woensdagochtenden van 8.30
uur tot 9.45 uur. De opkomst is heel erg gemengd, met Nederlandse en buitenlandse ouders, hoogopgeleide en laagopgeleide
ouders. We proberen altijd ook meer buitenlandse ouders mee te
trekken. Ik ben van oorsprong Turks, ik schiet mensen aan als ik
denk dat ze er iets aan hebben, zodat ze een idee hebben waar
het over gaat. En als ze vragen hebben, komen ze naar mij toe.’’
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Hoeveel mensen komen naar deze bijeenkomsten?
,,Tot nu toe zijn de ouderbijeenkomsten een succes geweest.
Gisteren waren er twintig, maar soms zijn er ook dertig ouders. Er
komen steeds verschillende mensen, ook omdat de onderwerpen
natuurlijk steeds anders zijn, en er komt een klein vast groepje
van vijf à zes ouders. Dus als je dat optelt: vijf bijeenkomsten per
schooljaar, dan bereiken we wel zo’n 75 à 100 ouders! Dat is mijn
beloning!’’ (De school telt 220 leerlingen uit ruim 150 gezinnen.)
Waarom ben je actief voor het ouderlokaal?
,,Het voelt als lobbyen voor de school. Ik vind het boeiend om
dingen uit te zoeken, om informatie te zoeken. Ik verdiep me
graag in een onderwerp en daar leer ik zelf ook van. Ik vind de
onderwerpen die aan de orde komen interessant. Sommige
ouders hebben nog moeite om de drempel van de school over
te gaan en ik ken inmiddels iedere ouder en ieder kind, dus dat
helpt. En het is leuk en gezellig om contact met andere ouders te
hebben. We bouwen ook vriendschappen op, we kennen elkaar
al zo lang! Onze kinderen zitten bij elkaar in de klas. Het is voor
de kinderen ook leuk, dat hun moeders goed contact met elkaar
hebben.’’
Wat betekenen de bijeenkomsten voor jou persoonlijk?
,,Dat ik informatie op tafel kan leggen die ik graag met anderen
wil delen. Daarom ben ik hiermee begonnen: zodat andere ouders
ervan kunnen profiteren. En ze zijn positief over het ouderlokaal,
dus zo wordt mijn inzet beloond!
Ik ben zelf ook wijzer geworden door de onderwerpen die aan
de orde komen. Het is ontwikkeling voor mij, het zijn leerzame
ochtenden. Bij de eerste kennismaking met een onderwerp heb ik
een eerste oordeel. Dan verdiep ik me er in en daarna zie ik, oh,
mijn eerste oordeel klopte niet.
We hebben de gelegenheid gekregen om een ouderlokaal te
gebruiken, dus waarom zou je dan informatie niet delen met
andere ouders? Meer informatie kan geen kwaad.’’

Interview
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Leerlingen
Leerlingen van SPO Utrecht komen uit alle wijken
van de gemeente Utrecht. In elke wijk staan één of
meer SPO-scholen. Op de basisscholen van SPO
Utrecht zijn in principe alle kinderen welkom die
toelaatbaar zijn voor basisonderwijs. SPO-scholen
bieden daardoor aan alle kinderen de mogelijkheid
voor ontmoeting, samen spelen en samen leren.
Op enkele scholen wordt een toelatingsbeleid
gehanteerd, omdat het schoolgebouw onvoldoende
is toegerust om aan de vraag te voldoen en er
geen mogelijkheden zijn om uit te breiden. In dit
hoofdstuk schetsen we een aantal ontwikkelingen
met betrekking tot de leerlingenpopulatie in 2015.
Ontwikkeling van leerlingenaantallen
Op 1 oktober 2015 had SPO Utrecht 10.336
leerlingen. Van hen zaten 172 leerlingen op de Luc
Stevensschool voor speciaal basisonderwijs, 58
leerlingen op de Herderschêeschool voor speciaal
onderwijs, 124 leerlingen op SO Fier en 94 leerlingen op het Kromme Rijn College voor voortgezet
speciaal onderwijs.

Dit was een stijging van 285 leerlingen ten opzichte
van 1 oktober 2014. Dit verschil wordt verklaard
door een stijging van 136 leerlingen in het regulier
basisonderwijs. In het speciaal onderwijs is de
vso-afdeling van de Herderschêeschool afgebouwd.
Vanaf 1 januari 2015 maken SO Fier en het Kromme
Rijn College deel uit van SPO Utrecht.

Ontwikkeling van het leerlingenaantal van 2003 tot en met 2015
Totaal
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Aantal leerlingen verdeeld naar ‘leerlinggewicht’.
10000

0
0,3
1,2

Dat het aantal leerlingen met een gewicht blijft
dalen, blijkt uit de volgende grafiek waarin het
percentage kinderen met een gewicht over de
afgelopen jaren is weergegeven:

8000

20,00%
6000

15,00%
4000

10,00%
2000

5,00%
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

De afname wordt met name veroorzaakt door een
andere methodiek voor het bepalen van de weging,
dit betekent niet dat de achterstanden zelf ook
minder worden.
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

Jasper Wamsteker (44) geeft op de school van zijn dochters
lessen over ruimtevaart en sterren. Ouders die hun deskundigheid inzetten, zijn PARTNERS IN ONDERWIJSINNOVATIE. Jasper
Wamsteker heeft een dochter in groep 6 van obs De Kleine
Dichter en een dochter in de brugklas. Hij is eindverantwoordelijk
voor communicatie en educatie bij Netherlands Space Office.
Waarom koos je voor De Kleine Dichter?
,,De school is dichtbij en gaf ons een goed en welkom gevoel. Mijn
dochters zijn zij-instromers, de oudste kwam twee jaar geleden
halverwege groep 7 en de jongste volgde een half jaar later in
groep 5.’’
Waarom deel je jouw vakkennis met kinderen?
,,Ruimtevaart is een is natuurlijk een geweldig onderwerp voor het
basisonderwijs. Ik vind het ontzettend leuk om te doen en ik heb
er plezier in te bedenken hoe je moeilijke dingen makkelijk kunt
overbrengen. Het is zo dankbaar als je kinderen enthousiast ziet
worden van de kennis die jij aanreikt...
Ik vind het belangrijk dat kinderen leren, ervaren en zien hoe leuk
en spannend wetenschap en techniek is! Ervaring in dit domein is
heel erg welkom in de basisschool, zeker als je op toegankelijke
wijze kennis overdraagt. Het is mooi dat de school hiervoor ook
ouders uitnodigt.’’

‘Onderwerpen gaan
leven als je de echte
wereld de klas
binnenhaalt’
Jasper Wamsteker, vader van twee, geeft gastlessen
op De Kleine Dichter
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Wat heb je gedaan op de school van je dochters?
,,Toen ruimtesonde Rosetta landde op een komeet, werd daar
veel aandacht aan besteed in de media. Ik heb bij mijn oudste in
de klas een komeet gemaakt met spullen die ik zelf bij elkaar had
gezocht, zoals vloeibare stikstof, dat ging roken en smeulen... de
kinderen vonden het geweldig.’’
,,Bij de zonsverduistering van vorig jaar heb ik met de kinderen
met schoenendozen een camera obscura gemaakt, zodat ze de
zon konden projecteren. Helaas was ‘t bewolkt, maar via het digibord konden we de zonsverduistering mooi op internet bekijken.’’
,,Pas geleden heb ik nog een les gegeven in groep 6 over de maan
en eb en vloed en het weer. Het leuke is: je krijgt duizend vragen,
die je met je volwassen hoofd niet kunt bedenken. Ik vind het
heerlijk om mee te gaan in die kinderwereld... ‘’

Wat vinden je eigen kinderen ervan?
,,Hoe jonger de kinderen, hoe leuker zij het vinden. Ik praat niet
zo over mij werk als we samen thuis aan tafel zitten, maar ik merk
dat mijn dochters het leuk vinden als hun vader op school over
zijn vak vertelt.’’
Hoe zie je jouw rol op school?
,,Ik zie het als een kans en iedereen vindt het leuk. Ik ben geen
vervanger van de juf. De school is verantwoordelijk voor het hele
curriculum. Wat ouders zoals ik doen, zie ik als extra. Ik krijg twee
uurtjes met de klas. Het is mijn eigen verhaal, mijn eigen ervaring,
dat is voor kinderen anders dan leren uit een boek en daarom
altijd leuker.’’
Waarom zijn ouders voor de klas belangrijk?
,,Ik denk dat veel onderwerpen gaan leven zodra de echte wereld
de klas wordt binnengehaald. Het is leuk om te horen hoe het
werk van volwassenen kan zijn. Mijn kinderen komen thuis met
verhalen van andere ouders die indruk hebben gemaakt. Laatst
was een Syrische vluchteling op school om over zijn ervaringen te
vertellen. Zijn bezoek heeft grote waarde, want kinderen maken
immers deel uit van die echte wereld.’’
Wat betekent De Kleine Dichter voor jou persoonlijk?
,,Dit is vooral de plek waar mijn kinderen het fijn en goed hebben,
waar ze zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Ik
voel me welkom, we hebben goed contact met de leerkrachten:
professioneel, maar heel hartelijk. En ik word enthousiast omdat
hier op school een klimaat is waar nieuwsgierigheid kan gedijen.
Kinderen zijn op deze leeftijd zó ontvankelijk voor alle dingen.’’

Linda Wildeman, leerkracht en bovenbouwcoördinator
,,Jasper Wamsteker heeft zijn expertise ingezet en dat was
waanzinnig waardevol. Ik wil als leerkracht de kinderen prikkelen
en nieuwsgierig maken. Als we hierin samenwerken met ouders,
bied je kinderen het hoogst haalbare. Soms weten ouders meer
over een onderwerp dan ik. Ik geloof heel erg in samenwerking, zo
bereik je veel meer!’’

Interview
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Financieel beleid
Balans per 31-12-2015

31-12-15

31-12-14

x € 1.000

x € 1.000

Inventaris en apparatuur

4.880

4.602

Leermiddelen

1.395

1.469

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

342

391
6.617

6.462

3.800

5.785

10.417

12.247

Financiële vaste activa
Effecten

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

1.660

2.030

Ministerie van OCW

3.012

3.059

810

893

1.921

715

Overige vorderingen
Effecten
Overlopende activa

Liquide middelen
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415

519
7.819

7.216

3.756

3.269

11.574

10.485

21.991

22.733
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Balans per 31-12-2015

31-12-15

31-12-14

x € 1.000

x € 1.000

Staat van baten en lasten

Passiva

Eigen vermogen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

56.759

56.346

56.349

4.050

2.989

3.448

Baten

Eigen vermogen

13.116

12.615
Rijksbijdrage OCW

Voorzieningen

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

Overige voorzieningen

1.917

1.421

Overige baten
Totaal baten

1.776

760

1.485

62.585

60.095

61.281

Kortlopende schulden
Crediteuren

Lasten

633

1.071

0

321

2.053

2.140

50.799

50.268

50.724

492

522

Afschrijvingen

1.630

1.692

1.728

Overige kortlopende schulden

1.752

502

Huisvestingslasten

4.654

4.554

3.785

Overlopende passiva

2.028

4.141

Ministerie van OCW
Belastingen, sociale premies en verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen

Personeelslasten

Overige lasten
Totaal lasten

6.958

8.697

21.991

22.733

Saldo baten en lasten

5.139

3.825

3.795

62.222

60.340

60.031

363

-245

1.250

232

252

218

Financiële baten en lasten

Jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 is voorzien van een goed
keurende accountantsverklaring en geeft een
getrouw beeld van de stand van zaken in 2015.
Het resultaat is € 501.000 positief.
SPO Utrecht voert een aantal maatregelen uit om ‘in
control’ te zijn. Per kwartaal stellen de scholen een
financiële rapportage op. Deze wordt, indien nodig,
door de controller met de directeur besproken,
waarna bijstelling van het uitgavepatroon van de
school volgt. Deze bijstelling beperkt zich echter
veelal tot de materiële lasten. Periodiek worden
financiële rapportages op bestuursniveau verstrekt
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en met het College van Bestuur besproken.
In 2015 hebben de ouders en de besturen van SPO
Utrecht en de PCOU besloten de vso-leerlingen van
de Herderschêeschool per 1 augustus 2015 in te
schrijven bij de vso-school van de PCOU. Hiervoor
is een overeenkomst van overdracht opgesteld.
Vanaf die datum heeft de Herderschêeschool voor
speciaal onderwijs geen vso-leerlingen meer.
Aangezien de personele bekostiging voor het
schooljaar 2015-2016 is gebaseerd op het aantal
leerlingen per 1 oktober 2014 (en SPO Utrecht dus
de rijksbijdrage ontvangt), wordt deze rijksbijdrage
overgedragen aan de PCOU. Ook de schoolreserve

Financiële baten
Financiële lasten

93

15

23

Saldo financiële baten en lasten

139

237

195

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

501

-7

1.445

501

-7

1.445

Netto resultaat

Financieel beleid
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werkelijke cijfers ten opzichte van de begroting
laten grote verschillen zien, die veelal zijn ontstaan
door gebeurtenissen die zowel effecten hebben op
baten als op de lasten, maar in veel gevallen vrijwel
resultaat-neutraal zijn. Zoals vermeld, is bewaking
van de positieve exploitatieresultaten een belangrijk onderdeel van de ‘planning en control cyclus’.

is overgedragen. De overdracht van de rijksbaten
zijn als ‘overige onderwijslasten’ verwerkt. De
overdracht van de schoolreserve is als ‘bijzondere
last’ verwerkt.
Per 1 augustus 2015 zijn door SO Fier zeventien
leerlingen met een onderwijs-zorgarrangement
(oza) van de Berg en Boschschool overgenomen.
Een deel van het onderwijzend personeel (1,1 fte)
van de Berg en Boschschool is kosteloos uitgeleend. Voor het restant van de kosten die voor deze
leerlingen wordt gemaakt, is een vordering op deze
school opgenomen. Hierover vindt nog bestuurlijk
overleg plaats.
De jaarcijfers 2014 van stichting De Pels zijn opgenomen in de balans per 31 december 2014 en deze
cijfers zijn ook opgenomen in de staat van baten en
lasten 2014.
Resultaat analyse
De begroting van SPO Utrecht is opgebouwd
uit 36 deelbegrotingen. De opstelling van deze
begroting vindt plaats in het derde kwartaal van
het voorafgaande jaar. De vergelijkingen van de
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Op het moment van opstellen van de begrotingen
is nog sprake van een aantal onbekende factoren,
zoals ontwikkelingen van leerlingenaantallen,
personele formaties en cao-maatregelen. De
kalenderjaar-begroting, die voor ruim 80% bestaat
uit personele lasten, is mede gebaseerd op het
personeels-formatieplan 2014-2015 en voor
5/12 deel gebaseerd op het in het voorjaar 2015
opgestelde formatieplan 2015-2016. Dit leidt
onvermijdbaar tot verschillen tussen de begroting
en de realisatie.
De laatste drie jaarrekeningen laten een positief
exploitatieresultaat zien. Het benodigde eigen
vermogen vertoont hierdoor een surplus. Dit wordt
toegelicht in de continuïteits-paragraaf. SPO Utrecht
zal in de komende begrotingen de verwachte
toename van de rijksbaten minder defensief begroten, met als uitgangspunt een neutraal, of klein
negatief, exploitatieresultaat.
Baten
Personele baten € 579.000
Deze baten zijn hoger dan begroot door hogere
groeibaten en hogere personele baten als gevolg
van het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA). Het
verschil ten opzichte van 2014 wordt voornamelijk
veroorzaakt door afname van de baten van ambulante begeleiding bij stichting De Pels.
Vergoeding materiële kosten - € 166.000
De vergoeding voor de materiële kosten is te hoog

begroot ten opzichte van de werkelijke baten vanuit
DUO. Aanpassingen van het model hebben geleid
tot andere uitgaven. De stijging ten opzichte van
2014 wordt veroorzaakt door de toevoeging van de
vergoeding voor het buitenonderhoud.
Gemeentelijke subsidies € 1.061.000
In 2015 heeft de gemeente Utrecht extra gelden
beschikbaar gesteld voor onder meer versterken
van taalontwikkeling, talentontwikkeling en
cultuureducatie. Deze vergoedingen hebben
geleid tot hogere baten en lasten. Het verschil ten
opzichte van 2014 wordt tevens veroorzaakt door
bovengenoemde zaken.
Opbrengst medegebruik € 312.000
Bij medegebruik van lokalen door derden worden
huisvestingskosten in rekening gebracht. Door
toename van het medegebruik zijn de opbrengsten
hoger dan begroot.
Detachering personeel - € 108.000
Dit betreft de opbrengst van personeel dat door
SPO Utrecht extern is gedetacheerd. In 2015 zijn
een aantal detacheringscontracten voortijdig
beëindigd, deze waren wel begroot.
Overige baten € 811.000
Er waren hogere baten als gevolg van meer
arrangementen ad € 328.000, nieuwe (tijdens
het jaar begonnen) projecten ad € 111.000, een
extra bijdrage van de verhuiskosten ad € 40.000,
gastleerlingen ad € 43.000, een uitkering vanuit
de stichting Reactys in verband met opheffing ad
€ 48.000, ouderbijdragen ad € 36.000 en diverse,
niet begrote baten ad € 205.000 uit sponsoring van
schoolpleinen, gymzalen en uit acties zoals oud
papier, sponsorlopen, U-pas bijdrage, etc.

Lasten
Lonen en salarissen - € 374.000
De salarislasten zijn in 2015 € 374.000 lager dan
begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
de overdracht van de vso-leerlingen van de Herderschêeschool ad € 602.000. Het merendeel van
het personeel van deze school is in dienst getreden
van PCOU. De overdracht van de rijksbijdrage 2015
ad € 602.000 is als ‘overige onderwijslasten’
verantwoord. Het verschil is in werkelijkheid kleiner
door de verhoging van de salarissen volgens de
nieuwe cao, ad € 230.000.
Overige personele lasten € 905.000
Bij dit onderdeel zijn er hogere lasten voor extern
personeel (€ 725.000) en overige personele
lasten ad € 447.000. De hogere lasten voor extern
personeel worden grotendeels veroorzaakt door de
inhuur van expertise ten behoeve van huisvestingszaken (€ 83.000), interim-directeuren (€ 160.000),
vervanging (€ 122.000), inzet arrangementen
(€ 72.000) en besteding van projectsubsidies ad
€ 275.000, zoals hiervoor genoemd onder het kopje
‘gemeentelijke subsidies’.
De hogere uitgaven voor overige personele lasten
worden veroorzaakt door hogere uitgaven voor de
werving van personeel (€ 27.000), schoolbegeleidingsdiensten (€ 87.000) en een dotatie personele
voorziening ten behoeve van de terugvordering
ww-uitkeringen door het participatiefonds ad €
360.000. Zie ook de toelichting onder het kopje
‘voorzieningen’.
Er waren ook lagere lasten door het vrijvallen
van de voorziening jubilea (€ 31.000), cursus- en
scholingskosten (€ 80.000) en personele premies
(€ 190.000), waarbij onder andere een claim van
het Vervangingsfonds is gehonoreerd.
De lagere lasten ten opzichte van 2014 worden
grotendeels veroorzaakt door lagere uitgaven voor
extern personeel.
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Afschrijvingen
Per school zijn meerjaren-investeringsplannen opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd.
Hierbij zijn verschuivingen tussen activa mogelijk. In
2015 is er minder dan begroot geïnvesteerd in inventaris en apparatuur, in leermethoden en meubilair,
maar er is meer geïnvesteerd in ict en installaties.
In 2014 zijn ‘overige activa’ versneld afgeschreven,
door de sluiting van twee gebouwen van stichting De
Pels. In totaal is in 2015 voor € 2.095.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa.

de Herderschêeschool aan PCOU ad € 81.000 en
de hogere lasten voor diverse posten, waaronder
medegebruik gemeenschappelijke gebouwen.

Huisvestingslasten
Onderhoud en dotatie onderhoudsvoorziening €
€ 64.000
Dit betreft het klein onderhoud en de dotatie aan
de voorziening groot onderhoud. De stijging ten
opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door de dotatie
aan de voorziening onderhoud ad € 803.0000 ten
behoeve van buitenonderhoud.

Kleine inventaris, apparatuur en leermiddelen €
€ 262.000
Deze overschrijding wordt vrijwel geheel veroorzaakt
door hogere lasten voor ict, (beheer en software
licenties).

Energie en water - € 251.000
In 2015 zijn de energiekosten lager dan begroot en
zij waren € 85.000 lager dan 2014. Dit wordt wellicht
deels veroorzaakt door de zachte winter en het
gebruik van zonnepanelen.
Schoonmaakkosten € 68.000
Door ingebruikname van nieuwbouw zijn ook in
2015 incidenteel extra schoonmaakkosten gemaakt.
Verder is de toename veroorzaakt door de groei van
het aantal leerlingen.
Overige huisvestingslasten € 221.000
Deze post bevat lasten voor afvalverwijdering,
zuiveringsheffing en medegebruikskosten in schoolgebouwen met meer gebruikers. De overschrijding
wordt veroorzaakt door de extra verhuiskosten van
SO Fier van € 69.000, de afboeking oude posten in
verband met de overdracht activa vso-afdeling van
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Overige instellingslasten
Administratie en beheerslasten - € 66.000
Bij dit onderdeel zijn er lagere kosten voor de accountant en lagere administratiekosten (€ 100.000),
telefonie (€ 21.000) en planmatig onderhoudsbeheer (€ 37.000). Daar tegenover staan hogere lasten
voor inhuur deskundigen (€ 73.000).

rentebaten uit de rekening courant en spaarrekening
zijn lager dan begroot. Dit wordt grotendeels veroor
zaakt door de daling van de percentages voor rentevergoeding en de afgenomen liquiditeiten.In 2015 is
een deel van de beleggingsportefeuille afgelost.
Treasurybeleid
SPO Utrecht beschikt over een treasurystatuut dat
voldoet aan de regeling Beleggen en Belenen uit
2009. Beleggingen vinden alleen plaats in financiële
instellingen met minimaal een AA-rating. Tevens zijn
deze instellingen lid van de Europese Unie of een
partij inzake de overeenkomst E.E.R. In 2015 is het
gevolgde beleid gebaseerd op het treasurystatuut.
Liquiditeitsoverschotten op lange termijn zijn in
effecten belegd, overschotten met een korte looptijd
worden op de meest effectieve en rentegevende
wijze weggezet.

Overige instellingslasten € 1.119.000
De post ‘overige instellingslasten’ bevat een verzameling van beheersmatige posten en lasten ten bate
van leerlingactiviteiten. De hogere lasten worden
veroorzaakt door de volgende posten: culturele
vorming ad € 169.000 (gefinancierd uit niet-begrote
subsidies), sportdagen en schoolreisjes (€ 33.000),
afdracht van geld voor ambulante begeleiding aan de
Fritz Redlschool (€ 107.000), projecten ad € 74.000
(zie hiervoor ook de projectbaten onder het kopje
‘overige baten’), bijzondere lasten (€ 160.000) en
overige onderwijslasten (€ 592.000). De laatste twee
posten hebben betrekking op de overdracht van de
vso-leerlingen van de Herderschêeschool naar de
PCOU.

Prestatie-box gelden
SPO Utrecht heeft in 2015 circa € 916.000 aan
prestatie-box baten ontvangen. Deze gelden zijn
onder meer ingezet voor:
• de aanschaf van taal- en rekenmethodes,
• het verbeteren taal- en rekenprestaties van
leerlingen,
• het ondersteunen van personeel bij het geven
van meer maatwerk in het onderwijs door
	coaching van leerkrachten, collegiale consultatie
en scholing voor de functie van opleider in 		
school,
• het vormgeven van een deel van het curriculum
van de school (culturele vorming).

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten - € 98.000
Op deze posten worden de rentebaten en bankkosten geboekt, maar ook de koersverschillen van de
obligatieleningen. Op de lasten worden aangekochte
rente, provisiekosten en koersverliezen geboekt. De

Voorzieningen
Personele voorzieningen € 993.173
Bovenschools worden voorzieningen gevormd voor
personele voorzieningen zoals spaarverlof, jubilea,
etc. De hieruit voortvloeiende risico’s zijn in de
personele voorzieningen opgenomen. De lasten die

het gebruik van duurzame inzetbaarheid met zich
meebrengt, worden als periodelasten in de exploitatie verwerkt. Bij SPO Utrecht worden deze lasten
bovenschools gedragen en gefinancierd middels
een algemene inhouding op de lumpsum personele
lasten. Het verwachte gebruik van de duurzame inzet
wordt frequent gemonitord.
In 2015 heeft het Participatiefonds met terugwerkende kracht ww-uitkeringen bij de schoolbesturen
in rekening gebracht. Het betreft ww-uitkeringen
vanaf 2012, waarvan volgens het Participatiefonds
de ‘instroomtoets’ niet correct is toegepast. SPO
Utrecht kon deze instroomtoets na vier jaar niet
meer corrigeren. Daarom heeft SPO Utrecht alle
uitkeringen tot en met 2015 in kaart gebracht en
vervolgens een inschatting gemaakt van de kosten
die voor rekening van SPO Utrecht zullen komen. Met
dit oogmerk is in 2015 een voorziening ad € 360.000
gevormd. Hiervan is in 2015 al € 101.530 afgedragen.
Vanaf 1 oktober 2015 kunnen personeelsleden vanaf
57 jarige leeftijd hun uren voor duurzame inzetbaarheid sparen. Dit dient in overleg met de leidinggevende te worden afgesproken en vastgelegd. Voor
deze verlofuren dient een voorziening gevormd te
worden. Over de periode 2015 zijn hierover geen
afspraken gemaakt. Een voorziening wordt over 2015
dus niet opgenomen.
Voorziening onderhoud € 924.023
Het saldo van deze voorziening wordt gebruikt om in
de jaren 2016-2020 het groot onderhoud te kunnen
financieren. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld. In 2015 zijn de activiteiten
voor het buitenonderhoud naar de schoolbesturen
overgedragen, de extra baten hiervoor zijn door OCW
genormeerd in de materiële bekostiging opgenomen.
De kosten en de dotatie voor dit buitenonderhoud
zijn in het MOP en de voorziening opgenomen.
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Ouders en school
Ouders vertellen hoe zij het contact met
de basisschool van hun kinderen ervaren.

Jaouhara Belali (30) volgt de school van haar kinderen, de Maaspleinschool, zeer kritisch. Ze noemt zichzelf een overbezorgde
moeder, een ‘ASSERTIEVE OUDER’. Jaouhara Belali heeft een
dochter in groep 1 en een zoon in groep 4. Ze werkt als afdelingsassistent op de kraamafdeling van het Diakonessen Ziekenhuis
in Utrecht.
Ben je een kritische ouder?
,,Ik ben een overbezorgde moeder en ik zeg heel snel dingen. Als
iets me niet bevalt, als ik ergens mee zit, dan zeg ik het meteen.
Niet alleen negatief hoor, ik zeg ook positieve dingen, want ik
stuur ook mails om leerkrachten te bedanken.’’
Waarom ben je zo?
,,Omdat ik betrokken wil zijn bij mijn kind! Ik snap de ouders niet
die hun kind afleveren bij school, dag zeggen en klaar! Een kind
heeft jouw steun en jouw stimulans nodig. En ik houd niet van
verrassingen, dat je het rapport van je kind krijgt en denkt: hè? Ik
wil dat mijn zoon een goede toekomst krijgt en zijn dromen kan
waarmaken. Hij is echt intelligent, dat zegt de juf ook, hij heeft
alleen opstartproblemen.’’

‘School ziet mijn
kritische houding als
grote betrokkenheid’

,,Het gaat allemaal om mijn zoontje, hij heeft moeite met rekenen.
Hij kan het niet, zei de juf. Dus ik vroeg thuis aan hem wat er aan
de hand is. Ik schaam me niet om naar school te stappen met de
boodschap: mijn zoon zegt dit en jij zegt dat: hoe kan dat? Misschien ligt het wel aan de wijze van lesgeven? Zit hij misschien te
ver van de juf vandaan? Hoe legt de juf het uit? Daar heb ik vragen
over gesteld.’’
,,Samen hebben we toen besloten om hem te laten observeren.
De uitkomst was dat hij voortaan huiswerk kreeg. En dat hij een
andere plek in de klas kreeg, waar hij minder werd afgeleid. En we
voerden de sticker-methode in: hij kreeg beloningen voor bepaald
gewenst gedrag, zoals ‘op tijd je werk af hebben’. Inmiddels
hebben we die stickermethode afgerond. Het gaat nu heel goed
met hem.

School en ik werken samen. Als hij zijn werk niet af heeft, zeg ik:
eerst afmaken, dan buitenspelen. Ik heb het idee dat de school
alert is op mijn zoontje, zeker sinds hij in groep 4 zit. Hij krijgt de
hulp die hij nodig heeft en hij durft er nu ook zelf om te vragen.’’
Waarom doe je al die moeite?
,,Als ík me niet inzet voor mijn zoon, waarom zou de leerkracht dat
dan wel doen? Zonder mijn assertiviteit was het misschien ook
goed gekomen, maar ik heb school geholpen door te vertellen hoe
mijn zoontje thuis dingen doet.
Ik waardeer het ook enorm dat zijn juf zich zó inzet, zonder haar
was hij niet zo ver gekomen. Mijn dochter doet gewoon mee met
alles, maar mijn zoontje heeft astma en is een zorgenkindje. Ik
ben blij dat het nu goed gaat met hem op school.’’
Heb je een tip voor andere ouders?
,,Zet jezelf in! En ga niet alleen naar de juf voor iets negatiefs,
maar ook om te bedanken voor de goeie dingen. Het is niet leuk
als de juf alleen ‘maar, maar, maar’ hoort.
Twijfel je nooit?
,,Ik dacht soms dat de leerkrachten dachten ‘daar heb je haar
weer’, maar ze zeiden juist: ‘nee, het is goed, vertel!’ Ze zien mijn
kritische houding als grote betrokkenheid.’’
Waarom koos je voor de Maaspleinschool?
,,Ik ben heel kritisch hè? Dus ik had eerst op een andere school
gekeken, maar daar speelden de kleuters tien minuten lang
zonder toezicht op het plein, omdat de juf met mij op zoek was
naar de directeur. Al die tijd waren de kleuters alleen buiten! Op
de Maaspleinschool voelt het goed. Ik kan alles zeggen, de deur
staat altijd open.’’

Jaouhara Belali, moeder van twee, heeft het hart op
de tong als ouder van de Maaspleinschool
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Continuïteitsparagraaf
Kengetallen

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

1,66

1,21

1,63

1,66

1,74

60%

55%

61%

61%

61%

35%

37%

38%

39%

39%

0,8%

2,3%

0,18%

0,21%

0,81%

Solvabiliteit
eigen vermogen (exclusief voorzieningen)/totaal passiva * 100%
Kapitalisatie factor
totaal passiva/totale baten * 100%
Rentabiliteit
exploitatie resultaat /totale baten * 100%

De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur
in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen
te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand
op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname. De onder- en bovengrens zijn
respectievelijk 0,5 en 1,5.
Bij de solvabiliteit gaat het er om in hoeverre
een bestuur op lange termijn, ook in tijden van
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen.
Absolute normen voor de solvabiliteit zijn moeilijk
te geven. Beoordeling van het eigen vermogen kan
niet los worden gezien van de beoordeling van de
hoogte van de voorzieningen. Immers, wanneer die
niet toereikend zijn om de toekomstige verplichtingen te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen
vermogen moeten plaatsvinden. De ondergrens
voor de solvabiliteit is circa 20%.
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De kapitalisatiefactor geeft de verhouding
weer van het geïnvesteerde vermogen tot de
gerealiseerde omzet. Een hoge waarde duidt op
een overkapitalisatie, een lage waarde duidt op
een tekort aan kapitaal. Deze kapitalisatiefactor
is onder te verdelen in een drietal kengetallen, te
weten de transactie-liquiditeit ten behoeve van de
kortlopende schulden, de financieringsfunctie ten
behoeve van vervanging materiële vaste activa en
de bufferliquiditeit. Deze bufferliquiditeit vormt het
weerstandsvermogen. Voor grote besturen zoals
SPO Utrecht, wordt een bufferfunctie van 8% als
bovengrens gesteld.
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol
trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen
vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve
verschillen duiden wellicht op een te ruim finan
cieel management met mogelijke consequenties in
de komende jaren. De onder- en bovengrens voor
dit kengetal is respectievelijk 0% en 5%.

Aanwezig kapitaal versus benodigd kapitaal
Door de PO-Raad is een instrument ontwikkeld om
te bepalen of er op basis van de ‘Don-systematiek’
voldoende kapitaal aanwezig is. In deze berekening
wordt het balanstotaal verminderd met het be
nodigde kapitaal voor financiering van vervanging
materiële vaste activa, kortlopende schulden en het
opvangen van tegenvallers in de exploitatie (buffer
functie). De vervangingswaarde van de materiële
vaste activa wordt op basis van de meerjareninvesteringsplannen begroot op € 15.000.000, de
bufferfunctie wordt conform ‘Don’ op 8% van de
totale baten gesteld.
Gezien de bovenstaande kengetallen kan worden
geconcludeerd dat SPO Utrecht als stichting, ruim
tien jaar na haar oprichting, financieel gezond is en
dus over voldoende financiële reserves beschikt.
Verdere onttrekking van baten aan het onderwijs
ten behoeve van vermogensopbouw, zal onder
deze omstandigheden niet meer noodzakelijk
zijn. De komende jaren zal dan een sluitende
begroting, zonder grote financiële overschotten, het
uitgangspunt zijn.
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, doordat de bekostiging per schooljaar is gebaseerd op het aantal
en soort leerlingen op de peildatum 1 oktober van
het voorafgaande kalenderjaar. Dit kan echter
financieel wel een fors effect hebben.
Door het opstellen van een gedetailleerde meerjarenbegroting per school worden deze effecten
onderkend. Het leerlingaantal van SPO Utrecht
groeit ook de komende jaren. Door het personeel
een bestuursaanstelling te bieden, is overplaatsing
mogelijk van krimpscholen naar groeischolen.
Daarnaast ontvangt SPO Utrecht extra baten als

gevolg van de groei van het aantal leerlingen. Door
bovengenoemde werkwijze worden de risico’s
grotendeels beheerst.
Risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het
onderwijs
Het oordeel van de onderwijsinspectie is een
belangrijke graadmeter. De keuze van de ouders
voor een school wordt mede hierdoor bepaald.
SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan de kwali
teit van het onderwijs. Er is een SPO- kwaliteits
zorgsysteem ontwikkeld. Een speciaal daarvoor
geformeerd team van specialisten ondersteunt de
scholen bij de uitvoering hiervan, Verder wordt er
met kwaliteitskaarten per school gewerkt. Deze
kwaliteitskaart bevat min of meer een SWOTanalyse.
Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken aan risico’s op het gebied
van ziekteverzuim, wachtgeld, kwaliteit en arbeidsconflicten.
Het risico van ziekteverzuim was tot 31 december
2012 afgedekt door deelname aan het Vervangingsfonds en door actief verzuimbeleid. Sinds 2013
is SPO Utrecht eigen risicodrager geworden voor
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Kengetallen exploitatie
Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

90,4%

91,6%

Rentabiliteit
(Rijks)bijdragen OCW / totale baten
Overige overheidsbijdr. / totale baten

6,4%

5,6%

Overige baten / totale baten

2,8%

2,4%

Financiële baten / totale baten

0,4%

0,4%

Personele lasten / totale lasten

81,6%

84,5%

Afschrijvingslasten / totale lasten

2,6%

2,9%

Huisvestingslasten / totale lasten

7,5%

6,3%

Ov.instellingslasten / totale lasten

8,2%

6,3%

Personele lasten / totale lasten

81,6%

84,5%

Materiële lasten / totale lasten

18,3%

15,5%

Baten / lasten per leerling
(Rijks)bijdragen OCW / leerling

€

5.545

€

Overige overheidsbijdragen / leerling
Overige baten / leerling

€

396

€

338

€

174

€

145

Financiële baten / leerling

€

23

€

21

Personele lasten / leerling

€

4.963

€

4.973

Afschrijvingslasten / leerling

€

159

€

169

Huisvestingslasten / leerling

€

455

€

371

Ov.instellingslasten / leerling

€

502

€

372

Personele lasten / leerling

€

4.963

€

4.973

Materiële lasten / leerling

€

1.116

€

913

€

49

€

142

Baten - Lasten (per leerling)
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alle ziekteverzuim. Voor de vervanging van ziek
personeel wordt een deel (55%) van de bespaarde
premie van het Vervangingsfonds aan de scholen
verstrekt, uit het restant wordt op bestuursniveau
een ‘calamiteitenvoorziening’ gevormd voor
onvoorziene risico’s op dit gebied.

toegepast. Ter controle worden steekproeven
uitgevoerd. Bij het toepassen van de WKR wordt
periodiek getoetst of de vrije ruimte (1,2% van
de totale jaarloonsom) niet wordt overschreden.
Bij overschrijding zal alsnog loonheffing worden
toegepast.

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

Aan deze zes risico’s wordt een algemeen restrisico
toegevoegd. Dit betreft een aantal risico’s die niet
hoog genoeg of onvoldoende kwantificeerbaar zijn.
Vermogenskengetallen in dit rapport zijn solvabili
teit en de kapitalisatiefactor. Voor budgetbeheer
worden de liquiditeit en rentabiliteit gebruikt.

Risico’s ten aanzien van huisvesting
De scholen van SPO Utrecht zijn gevestigd in totaal
45 gebouwen. Vanaf 2015 komt het volledige
onderhoud van de gebouwen 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 aan deze voorziening op basis van
dit MOP gedoteerd.

Meerjarenbegroting
In 2015 is de meerjarenbegroting 2016 tot en met
2020 opgesteld en besproken met de Raad van
Toezicht en met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De SPO-begroting is een
resultante van de afzonderlijke schoolbegrotingen
en de bovenschoolse begroting. De financiële
effecten uit het Herfstakkoord en het NOA zijn in
deze begroting in grote lijnen opgenomen. Vanaf
2015 zijn het Kromme Rijn College voor vso en SO
Fier onderdeel van SPO Utrecht. De begrotingen en
balansgegevens van deze twee scholen zijn vanaf
2014 opgenomen.

Fiscale risico’s, loonheffing
SPO Utrecht loopt fiscaal risico bij het onvoldoende
heffen en afdragen van loonheffing. Dit risico kan
zich voordoen bij het uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding en bij het toepassen van de
Werkkostenregeling (WKR).
Voor de uitbetaling van vrijwilligersvergoedingen
door de scholen, wordt de fiscale regelgeving
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Meerjarenoverzicht leerlingen en personeel
De ramingen in de leerlingprognoses zijn gebaseerd op de prognoses van de scholen, zoals opgenomen in
de meerjarenbegroting. De verwachte groei zal voornamelijk bij de scholen in Leidsche Rijn plaatsvinden.

Leerlingprognoses 2016-2018

Leerlingenaantallen per 1-10
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