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Voorwoord

Dit is het bestuursverslag 2020 van SPO Utrecht: de organisatie 
voor alle openbare scholen voor primair onderwijs in de stad 
Utrecht. In 2020 telde SPO Utrecht 38 openbare scholen. Rond de 
1100 personeelsleden verzorgden het onderwijs voor circa 10.000 
kinderen in de stad Utrecht. Het geven van goed onderwijs is de 
primaire taak van SPO Utrecht. In ons Koersplan ‘De kracht van 
vakmanschap’ hebben wij onze doelen zowel op bestuurs- als op 
schoolniveau geformuleerd. In dit jaarverslag laten we zien welke 
activiteiten we in 2020 hebben ondernomen om deze doelen te 
bereiken en wat hiervan de resultaten waren. 

2020 was een bijzonder jaar voor iedereen: de COVID-19 pandemie 
trof de hele samenleving. We hebben veel waardering voor de wijze 
waarop alle personeelsleden op SPO-scholen zich hebben ingezet 
om zich aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden. 
Met recht is dit ‘de kracht van vakmanschap’! Ook kinderen en 
ouders toonden veel flexibiliteit, vooral tijdens het verplichte 
thuisonderwijs.

Ondanks de beperkingen van de pandemie, zagen directeuren en 
schoolteams toch kans om hun schoolontwikkeling voort te zetten. 
Er werden stappen gezet om meer maatwerk voor kinderen te reali-
seren. Dat gebeurde door onderwijs anders te organiseren en ook 
door anders samen te werken. Niet alleen omdat het thuisonder-
wijs daartoe aanzette, maar juist omdat deze teams hun onderwijs 
echt duurzaam anders willen organiseren. We zagen veel vormen 
van professionalisering, zowel individueel als collectief, bijvoorbeeld 
tijdens studiedagen. Al tijdens de tweede lockdown werd duidelijk 
hoeveel was geleerd over het geven van thuisonderwijs. Enquêtes 
onder ouders op veel scholen bevestigen dat.

Met dit jaarverslag laten wij zien waar we staan en leggen we ver-
antwoording af aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn. In een 
korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven hoe werd gewerkt 
aan onze speerpunten en wat we zo bereikten. Ook wordt inzicht 
gegeven in de opbrengsten van het onderwijs. Want een goede 
schoolloopbaan voor ieder kind: dat is uiteindelijk waar iedere 
SPO’er het voor doet! 

Om u daarnaast een beeld te geven van de dagelijkse gang van 
zaken, hebben we aan dit jaarverslag drie interviews toegevoegd 
over hoe een ouder, een leerling en een leraar het onderwijs tijdens 
de lockdowns hebben ervaren. En daarnaast nog een reeks korte 
nieuwsberichten, die in de loop van 2020 zijn gepubliceerd.

Wij hopen dat u ons bestuursverslag 2020 met plezier zult lezen! 

Elske Overgoor Thea Meijer en Eric van Dorp
Voorzitter Raad van Toezicht College van Bestuur 

Voorwoord
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1.1 Profiel

Missie & visie

Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor 
de algemene uitgangspunten van het openbaar 
onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene 
toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. SPO 
Utrecht is er voor alle kinderen en biedt daarmee 
de mogelijkheid voor ontmoeting en samenwerking 
voor iedereen.

Goed onderwijs is de kern van de opdracht van onze 
scholen. Het bieden van optimale ontwikkelkansen 
voor alle kinderen staat centraal in het dagelijkse 
werk binnen de stichting. De kwaliteit van het onder-
wijs is dan ook een belangrijk thema in de missie en 
visie van de organisatie.
Onze uitgangspunten, ‘Goed onderwijs voor ieder 
kind’, richten zich op aspecten van kwalitatief goed 
onderwijs. Kort samengevat biedt elke SPO-school 
zoveel mogelijk maatwerk aan kinderen, binnen een 
goede structuur, een goed pedagogisch klimaat en 
met goed onderwijs. De school is ook een oefenplaats 
waar kinderen spelenderwijs leren om als actieve 
 burger te participeren in de Nederlandse samenleving. 

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte 
die niet realiseerbaar is binnen de reguliere basis-
school, bieden we extra begeleiding op de Luc 
 Stevensschool voor speciaal basisonderwijs, op Lux 
en SO Fier voor speciaal onderwijs en op het Kromme 
Rijn College voor vso. SPO Utrecht is, samen met 
NUOVO Scholengroep, ook verantwoordelijk voor de 
International School Utrecht.

Het schoolbestuur 

 Het schoolbestuur 

Het Koersplan 2019-2023:  
De kracht van  vakmanschap
Onderwijsontwikkeling is een continu en cyclisch 
proces. Variëteit en diversiteit horen bij SPO 
Utrecht, en dat is zichtbaar in de praktijk. Een aantal 
thema’s, zoals passend onderwijs, kansengelijkheid, 
werken aan de vorming van integrale kindcentra en 
vraagstukken in de samenleving, vragen blijvend om 
aandacht, keuzes en ontwikkeling. 
Daarnaast hebben we in ons Koersplan drie grote 
thema’s benoemd, die onderling sterk zijn ver-
bonden en invloed hebben op de kwaliteit van het 
onderwijs. We lichten ze kort toe:

1.	 Vakmanschap 
Het vak van leraar is belangrijk en complex. Van 
 leraren wordt veel verwacht. Zij spelen een be-
langrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en zij 
hebben veel invloed op die ontwikkeling. Mensen 
die na een loopbaan elders kiezen voor het leraar-
schap, noemen juist dit aspect vaak als motivatie: 
het gevoel dat je daadwerkelijk iets bijdraagt aan 
de samenleving.
Vakmanschap is nodig om onderwijs van hoge 
kwaliteit te creëren. SPO-scholen vragen om zelf-
bewuste leraren die vanuit hun expertise, samen 
met collega’s en in goede samenwerking met ouders, 
eigentijds onderwijs vormgeven. Om leraren die 
daarbij ook zelf regie nemen en actief bijdragen aan 
onderwijs- en organisatieontwikkeling. Dat doen zij 
niet alleen: zij benutten de ervaringen van scholen 
die hen voorgingen, maken gebruik van bestaande 
kennis en werken onderling als SPO-scholen nauw 

https://view.publitas.com/spo-utrecht/spo_utrecht_koersplan_2019-2023/page/6-7
https://view.publitas.com/spo-utrecht/spo_utrecht_koersplan_2019-2023/page/6-7
https://view.publitas.com/spo-utrecht/spo_utrecht_koersplan_2019-2023/page/1
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3.	 Partnerschap met ouders en 
professionele partners

Willen we kinderen de beste begeleiding bieden en 
hun kansengelijkheid bevorderen, dan is het belang-
rijk dat we de samenwerking met zowel de ouders als 
met onze maatschappelijke en professionele part-
ners, duurzamer vormgeven. Ouders zijn natuurlijk de 
belangrijkste partners, want het gaat om opvoeding 
en ontwikkeling van hun kind. We willen voor ouders 
een betrouwbare professionele partner zijn.
Samen met onze professionele partners kunnen we 
voor kinderen een rijker aanbod bieden. Zo zien we 
in kindcentra goede mogelijkheden om samen met 
de kinderopvang dagarrangementen te verzorgen, 
zodat kinderen een rijk en breed aanbod van 
activiteiten krijgen. Samen met kunst-, cultuur- en 
sportinstellingen werken scholen aan een kwalita-
tief hoogwaardig aanbod van cultuureducatie en 
bewegings onderwijs.
Sommige kinderen hebben ook andere begeleiding 
en ondersteuning nodig. In samenwerking met het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO, buurtteams 
en jeugdzorg, kunnen we voor deze kinderen een 
samenhangend aanbod doen. 
Samen met de opleidingen werken we aan het oplei-
den en blijvend professionaliseren van (aankomend) 
personeel. Vrijwel alle SPO-scholen zijn erkend 
opleidingsschool. 
Samen met stad en overheid werken we aan het 
verkleinen van het lerarentekort. 

samen in leerteams, kennisgroepen en netwerken.
Bij professionalisering vraagt het (h)erkennen en 
bevorderen van pedagogisch-didactisch handelen 
specifieke aandacht. Juist daarin toont zich goed 
leraarschap en het is een voorwaarde voor het bieden 
van echt passend onderwijs. 
De keuze voor vakmanschap als thema, vestigt ook 
de aandacht op de persoonlijke kant van het leraar-
schap: hoe staan leraren in hun werk en wat mogen 
zij van SPO Utrecht verwachten. SPO Utrecht staat 
bekend als goede werkgever. Daarom willen wij mo-
dern werkgeverschap verder vormgeven in dialoog 
met personeel. En zo willen we ook bijdragen aan het 
verbeteren van het imago van het leraarschap. Want 
goed leraarschap doet er echt toe! Het afgelopen jaar 
werd dat extra zichtbaar tijdens de corona pandemie.

2.	 Eigentijds onderwijs anders, beter organiseren
De huidige aanpak en de organisatie van het onder wijs 
staan onder druk. Van oudsher werken veel scholen 
in het leerstof (jaar-)klassensysteem. Duidelijk is 
dat het leveren van echt maatwerk in die context, 
steeds meer vraagt van personeel en ook hoge 
werkdruk veroorzaakt. Van leraren wordt verwacht dat 
zij kinderen een breed en divers onderwijsaanbod 
bieden. We onderzoeken komende jaren hoe we 
onderwijsprocessen zo kunnen organiseren dat dit 
beter uitvoerbaar is. Het is een proces waarin we 
doelgericht en weloverwogen samenwerken, binnen 
teams en schooloverstijgend. Hierbij werken we ook 
samen met, en maken we gebruik van de expertise 
van, ouders en professionele partners.
We begonnen daarom twee jaar geleden een bewe-
ging met een aantal scholen die zich bezinnen op de 
vraag hoe je eigentijds onderwijs beter kunt orga-
niseren. Deze SPO-scholen oriënteren zich op een 
andere aanpak en organisatie van onderwijs, een 
aanpak die meer mogelijkheden biedt om in te spelen 
op de ontwikkeling van kinderen en tegelijker tijd de 
schoolorganisatie wendbaar maakt.

Toegankelijkheid & toelating 

Ons huidige toelatingsbeleid is gebaseerd op de 
kaders die de Wet op het primair onderwijs biedt. Het 
geeft onze scholen de mogelijkheid om bij ruimte-
gebrek een voedingsgebied vast te stellen. Ons beleid 
rond het werken met vooraanmeldingen bleek na 
onderzoek niet geheel in lijn met de wet. We hebben 
ons aanmeldings- en toelatingsbeleid medio 2020 
opnieuw gewijzigd vastgesteld.
Als gevolg van dit onderzoek, dat Utrecht-breed 
is uitgevoerd, zijn gemeente en schoolbesturen 
samen gaan werken aan een centraal aanmeld-
beleid dat eenvoudig, transparant en eerlijk is. 
SPO Utrecht heeft een actieve bijdrage geleverd 
aan de voorbereiding ervan. Eind 2020 was de 
concept-samenwerkingsovereenkomst gereed voor 
besluitvorming. In 2021 werken we samen verder 
aan de vaststelling en uitwerking, met als doel om 
op 1 oktober 2021 in Utrecht te beginnen met het 
centraal aanmeldbeleid.

1.2 Organisatie
 
Contactgegevens
   SPO Utrecht 
Bestuursnummer: 41400
Adres:  Orteliuslaan 871 Utrecht
Telefoonnummer: 030 265 26 40
Email:  info@spoutrecht.nl
Website:  www.spoutrecht.nl

Bestuur

Het bestuur bestond in 2020 uit Thea Meijer (voor zitter, 0,9 fte) en Eric van 
Dorp (1 fte). Zij zijn beiden verantwoordelijk voor onderwijs en kwaliteitsbe-
leid. Eric van Dorp is daarnaast verantwoordelijk voor financiën en huisves-
ting, Thea Meijer voor HR en organisatie. Beide bestuursleden zitten vanuit 
hun bestuursfunctie in landelijke, regionale en stedelijke overleggen, stuur- 
en regiegroepen en vervullen onbetaalde bestuursfuncties, bijvoorbeeld 
in de besturen van verschillende samenwerkingsverbanden voor passend 
onderwijs, de Technologieraad en de Utrecht Development Board.

Scholen

SPO Utrecht telde in 2020 38 scholen, waarvan 33 scholen voor basisonder-
wijs, één school voor speciaal basisonderwijs, drie scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs en de International School Utrecht. De scholen delen onze 
visie en missie en bieden een verscheidenheid aan onderwijsconcepten. 
In elke wijk van de stad Utrecht staan één of meer openbare scholen. Op 1 
oktober 2020 telde SPO Utrecht 10.026 leerlingen (op 1 oktober 2019 waren 
dit 10.003 leerlingen). Op de scholen werken rond de 1100 personeelsleden 
aan goed onderwijs.

Organisatiestructuur

Zie de organogram op de volgende pagina:

 Het schoolbestuur 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/9cca5047-ea57-4a0a-b636-79218714555c
https://www.spoutrecht.nl/home/de-scholen-van-spo-utrecht/
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Intern toezicht 

In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit:

De (gemeenschappelijke) 
 medezeggenschap 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(gmr) van SPO Utrecht bestaat uit een vertegen-
woordiging van elke medezeggenschapsraad van de 
38 scholen, met een evenredige vertegenwoordiging 
van ouders en personeel. 
In 2020 hebben we afscheid genomen van voorzitter 
Mirjam van den Berg en interim-secretaris Karin 
Koeleman. Vanaf augustus 2020 hebben voorzitter 
Sanne van den Hoek (oudergeleding) en secretaris 
Lenneke Reumer (personeelsgeleding) het stokje 
overgenomen. Het op afstand moeten werken is in 
deze situatie een extra handicap. We hebben dan 
ook waardering voor de manier waarop het nieuwe 
dagelijks bestuur zijn taak heeft opgepakt. We werken 
op een open en constructieve manier samen om de 
medezeggenschap goed te blijven positioneren.
Het jaarverslag van de GMR 2019-2020 is bijgevoegd 
als bijlage 2.

Lerarentekort is voelbaar

Het lerarentekort is nu echt voelbaar, ook bij SPO Utrecht. Op vacatures 
komen steeds minder reacties. Ook onze eigen ‘pools’ beginnen op te 
drogen, omdat veel pool-collega’s voor vervanging bij ziekte en zwanger-
schap, nu worden ingezet op vacatures. 
‘Onderwijs anders organiseren’ gericht op het verbeteren van onderwijs-
kwaliteit, is een belangrijk speerpunt in ons Koersplan. Het lijkt er nu 
op dat het lerarentekort de urgentie van dit thema positief beïnvloedt. 
Er is veel waardering voor de schoolteams die ‘anders organiseren’ al 
stap voor stap oppakken en ook voor de teams die samen naar andere 
oplossingen zoeken voor het lerarentekort. Ook waarderen we de indi-
viduele leraren die extra werken om hun eigen collega’s te vervangen. 
We zoeken allemaal naar creatieve oplossingen.

januari 2020

Naam Rol in Raad van 
Toezicht

Hoofdfunctie in 2020 Benoemd op 
voordracht van 

Benoemd tot Aftredend (her
kiesbaar tot) 

Honorering 
(ex btw)

Elske Overgoor Voorzitter en 
lid werkgevers-
commissie

directeur strategie en 
beleid UMC Utrecht

RvT 01-03-2021 2025 € 10.000

Ben Noy Lid, lid CvT ISUtrecht 
en lid audit-
commissie

partner bij Antaurus 
 Vermogensbeheer

RvT 01-06-2023 2023 € 7.000

Heleen 
 Dammingh

Lid en lid 
werkgevers-
commissie

partner bij Van Bladel 
Advocaten

GMR (p) 01-03-2020 01-03-2020 -

Bert Lubbinge Lid en lid CvT 
ISUtrecht

eigenaar Ayudar GMR 01-06-2023 2023 € 6.000

Patrick van Aart Lid, vice-voorzitter 
en lid audit-
commissie

algemeen directeur 
 Gunnebo

RvT 01-03-2021 2025 € 7.000

Lisa Janssen Lid en lid werk-
geverscommissie

zelfstandig professional 
in kunst & onderwijs,
directeur/eigenaar AeQui 
evaluatiebureau voor het 
hoger onderwijs

GMR (o) 01-03-2023 2027 € 6.000

Erwin Derks Lid zelfstandig adviseur en 
interim-manager

GMR (o) 01-03-2023 2027 € 5.000

Frédérique ten 
Berg

Lid en lid werk-
geverscommissie

Mede-eigenaar Ten Berge 
| Leerkotte Advocaten 

GMR (o) 23-04-2024 2028 € 4.375

In bijlage 1 is het jaarverslag van de Raad van 
Toezicht opgenomen.

Staking: onderwijs anders 
organiseren
Tijdens de landelijke onderwijsstaking bezoekt onderwijswethouder 
Anke Klein de leraren van obs Waterrijk en Het Zand. Op SPO-scholen 
praten de teams met elkaar over duurzame oplossingen voor het 
 onderwijs: hoe kun je dat zo organiseren dat de kwaliteit goed blijft, 
ook in tijden van lerarentekort?

Anke Klein praat met leraren op obs Waterrijk

30-31 januari 2020

 Het schoolbestuur 
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Gemeente Utrecht   SPO Utrecht werkt samen met de gemeente Utrecht aan de voorwaarden die nodig zijn om alle 
Utrechtse kinderen goede ontwikkelkansen te geven. Het kader hiervoor is de Utrechtse Onder-
wijs Agenda. Daarnaast wordt samengewerkt met de gemeente op het gebied van leerplicht, 
cultuur educatie en natuurlijk werken we samen aan het realiseren van eigentijdse, duurzame 
onderwijs huisvesting. 

Kinderopvangorganisaties -  SPO Utrecht werkt samen met vele Utrechtse kinderopvangorganisaties aan een goede 
 afstemming tussen school en opvang (zowel tussenschoolse als buitenschoolse opvang). 

-  Met Kind&Co en Ludens werken we aan het bieden van doorlopende dagarrangementen voor 
kinderen in kindcentra. 

-  Daarnaast werken we met een aantal kinderopvangorganisaties samen aan het bieden van 
 voorschoolse educatie.

Schoolbesturen primair 
 onderwijs

  SPO Utrecht neemt actief deel aan de samenwerking tussen de Utrechtse schoolbesturen primair 
onderwijs. Deze samenwerking is gericht op afstemming en samenwerking op verschillende 
 inhoudelijke thema’s.

Samenwerkingsverbanden -  SPO Utrecht maakt deel uit van SWV Utrecht PO en SWV Sterk VO. Daarnaast participeren we in 
Profi Pendi, Passenderwijs en SWV VO Zuid-Utrecht (opting in).

-  SPO Utrecht werkt in deze samenwerkingsverbanden samen met de andere schoolbesturen aan 
passend onderwijs voor alle Utrechtse kinderen. Ook bieden we hier onze expertise in (voort-
gezet) speciaal onderwijs.

Schoolbesturen voortgezet 
onderwijs

-  SPO Utrecht werkt samen in het stedelijk bestuurlijk overleg ‘Naar het VO’, voor afstemming bij de 
overgang tussen primair en voortgezet onderwijs. 

-  Met NUOVO Scholen wordt intensief samengewerkt binnen de International School Utrecht. 
-  In het kader van doorlopende schoolloopbanen van kinderen wordt met NUOVO Scholen samen-

gewerkt aan een pilot 10-14. 

Jeugdzorg -  SPO Utrecht werkt samen met Lokalis (buurtteams) aan het bieden van een goede zorg voor 
 leerlingen, die dat nodig hebben. 

-  Ook wordt samengewerkt met verschillende instellingen in de jeugdzorg en met SAVE (Samen 
Veilig).

Opleidingen -  SPO Utrecht werkt samen met de Hogeschool Utrecht (pabo) en andere schoolbesturen aan 
 ‘Samen Opleiden’. 

-  Ook wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht (onder meer via de ALPO en WOU GO).
-  En we werken samen met mbo’s aan opleidingen voor onder andere onderwijsassistenten.

Technologieraad regio Utrecht   SPO Utrecht werkt samen met schoolbesturen in de regio aan de ontwikkeling van technologie in 
het onderwijs.

Klachtenbehandeling 

Onderwijs is werken met mensen. Er kunnen 
situaties ontstaan waarbij zaken anders lopen 
dan verwacht. Ons uitgangspunt is: wij bespreken 
problemen en verwachtingen eerst binnen de school. 
We nemen samen de verantwoordelijkheid om tot 
een oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot 
overeenstemming, dan kan de klachtenregeling 
worden doorlopen.

In 2020 zijn tien klachten door ouders ingediend. 
Zeven klachten zijn bij SPO Utrecht ingediend, drie 
bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 
Van de klachten die door ons zijn behandeld, heeft 
één klacht tot een oplossing op de school zelf geleid. 
Twee klachten zijn in mediation behandeld, twee 
klachten zijn ingetrokken en twee klachten zijn 
ongegrond verklaard. 
Van de drie klachten die zijn ingediend bij en 
behandeld door de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs is één klacht deels gegrond verklaard. 
Twee klachten zijn ongegrond verklaard. 

Juridische structuur

SPO Utrecht is een stichting, in 2003 in het leven 
geroepen door de gemeente Utrecht. De statuten 
van SPO Utrecht zijn door de gemeenteraad van 
Utrecht vastgesteld.

Ontwikkelingen op het gebied 
van  governance
Wij (h)erkennen in de nieuwe ‘Code Goed Bestuur in 
het primair onderwijs’ van de PO-Raad, de nadruk op 
de maatschappelijke rol van het schoolbestuur en de 
scholen. In 2020 hebben wij een tweede bestuurlijke 
visitatie vanuit de PO-Raad gepland, voor het voor-
jaar 2021.
In 2020 hebben wij de uitgangspunten voor het 
financieel beleid opnieuw bepaald, in samenwerking 
met het directieberaad DOPO. Deze uitgangspunten 
zijn vastgesteld na een positief advies van de GMR. 
In 2021 actualiseren wij ons managementstatuut.

Functiescheiding

Binnen SPO Utrecht zijn de functies van bestuurder 
en van toezichthouder ondergebracht in twee ver-
schillende organen: het College van Bestuur en de 
Raad van Toezicht.

Code goed bestuur

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 
zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit 
van bestuurders, toezichthouders en managers in 
het primair onderwijs. SPO Utrecht hanteert deze 
code. Om aan de nieuwe code te voldoen zal in 2021 
een integriteitscode worden vastgesteld. 

 Het schoolbestuur 

Professionele partners 

Scholen, staf en bestuur werken met veel professionele partners samen, om kinderen goede ontwikkel-
mogelijkheden te bieden. Voor de schoolteams zijn ouders natuurlijk de belangrijkste partners. Hier onder 
een overzicht van de belangrijkste organisaties waarmee wij structureel samenwerken.

Culturele instellingen -  SPO Utrecht werkt samen met Cultuur en School Utrecht, Creatief Vermogen Utrecht en vele 
 culturele instellingen, om een samenhangend cultureel aanbod voor en cultuureducatie op 
 scholen te realiseren. 

-  SPO-scholen werken in de buurt samen met de openbare bibliotheken.

Utrecht Leert   SPO Utrecht neemt actief deel aan de stedelijke samenwerking Utrecht Leert. Dit samenwerkings-
verband is gericht op bestrijden van het lerarentekort en het versterken van duurzame samen-
werking tussen scholen en opleidingen.

https://docplayer.nl/186554648-Kijkoponderwijs-nl-utrechtse-onderwijsagenda-utrecht-groeit-met-je-mee-een-stad-die-bindt-en-innoveert-en-werk-maakt-van-onderwijs.html
https://docplayer.nl/186554648-Kijkoponderwijs-nl-utrechtse-onderwijsagenda-utrecht-groeit-met-je-mee-een-stad-die-bindt-en-innoveert-en-werk-maakt-van-onderwijs.html
https://www.spoutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/Klachtenregeling-SPO-Utrecht-2017.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://utrechtleert.nl/
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Toen obs Waterrijk in maart 2020 dicht moest vanwege corona, 
dacht Divya Rakhan (10) eerst: ,,Lekker, thuis blijven! Ik wist niet 
hoe lang het zou gaan duren. Na een paar weken was ik het zat en 
vond ik het minder leuk. We kregen toen veel herhalingslessen. 
Dat kostte me niet veel moeite, maar ik leerde niks nieuws. Dus ik 
wilde heel graag weer naar school. Mijn vriendinnen zien.’’

Hoe zag je dag eruit toen de school dicht was?
,,Thuis was het best gezellig hoor! Ik stond om 7 uur op, om 10 
uur at ik fruit en om 12 uur was ik klaar, dan ging ik brood eten. En 
naar buiten. Dat was wel een beetje mijn eigen idee, want vroeg 
opstaan vind ik fijner. Om 8 uur zette de juf werk klaar. Ik was altijd 
snel klaar met schoolwerk, om 10 uur, half 11 of 12 uur. De hele 
dag had ik verder weinig te doen. Ja, buiten spelen met mijn zusje. 
Dus ging ik andere oefeningen doen. Rekenen online, Squla, en 
mijn moeder had nog werkboekjes van begrijpend lezen van mijn 
broer liggen, van alles deed ik.’’

,,Online les was wennen in het begin, toen ik in groep 6 zat. De 
internetverbinding was niet heel goed, later ging het beter. Als ik 
er niet uitkwam dan vroeg ik het aan mijn moeder. En een paar 
keer per week belden we met de hele klas. In het begin deden we 
 spelletjes. Later werd het serieuzer, toen moesten we echt online 
werken. Best lastig soms, als je iets niet begreep moest je online 
wachten tot de juf antwoord gaf.’’

,,Thuis keken we naar elke persconferentie van Rutte, ik hoopte 
steeds dat de school weer open ging.’’

Nu is de school weer open
,,Nu (juni 2021, red.) is alles bijna normaal op school. Maar als 
iemand ziek is in de klas, moeten we allemaal naar huis en moeten 
we testen. Bij sommige juffen moet je echt afstand houden, je mag 
elkaar niet aanraken, een heleboel dingen kun je niet doen. Er is 
handdesinfectie. Alle maatregelen vind ik niet zo heel fijn. In mijn 
klas was twee keer een uitbraak. Wachten op de uitslag vind ik 
spannend. Gelukkig was die negatief voor mij, dus ik mocht weer 
naar school. Als het positief was, dan was dat wel een probleem.’’

In groep 7 ging je school voor de tweede keer in lockdown
,,In groep 6 kregen we nog niet echt online les, was het meer 
 herhalen. En daarna mochten we maar met de halve klas naar 
school. Dat vond ik jammer. In groep 7 krijg ik mijn advies. En je 
leert in groep 7 heel veel nieuws. Dus het was wel belangrijk dat 
we in groep 7 ook online echt les kregen.’’

Hoe kijk je terug op deze periode?
,,Een beetje positief en een beetje negatief. Positief vind ik dat het 
thuis makkelijker is, bijvoorbeeld omdat je tussendoor wat kunt 
eten. Maar op school leer je toch meer dan thuis. Echte instructies 
krijg je op school. Je kunt dan meteen vragen stellen, aan de 
kinderen en aan de juf. En het is leuker op school. Het is leuk met 
vriendinnen en het is gezellig in de klas.’’

Ben je veranderd?
Haar moeder Sarita zegt: ,,Ik vind dat je zelfstandiger bent gewor-
den, Divya. Je zoekt thuis nu zelf naar antwoorden en je maakt zelf 
je planning, want je moest tijdens de lockdown zelf je dag indelen.’’

Divya: ,,Ja, dat klopt. Ik merk dat ik nu op school ook minder  vragen 
hoef te stellen, ik heb minder hulp nodig, daar ben ik blij mee. Als 
de school weer dicht moet, vind ik het niet leuk, maar ik weet nu wel 
hoe het moet. Ik was bang dat ik misschien achterstand zou krijgen, 
maar ik merkte bij mezelf niet veel achterstand. Andere kinderen wel. 
Online is het moeilijker om te begrijpen. Ik moest thuis ook de hele 
dag stil blijven, want jullie bellen met je werk,” zegt ze tegen haar 
moeder.

,,Toen ik weer voor het eerst naar school mocht, was ik heel vroeg 
opgestaan. Iedereen was superblij, ik was ook heel vroeg op 
school. Ik merkte dat ik met veel meer plezier naar school ging.’’

Onderwijs tijdens corona

‘Ik weet nu hoe 
thuis leren moet’

De leerling

Divya Rakhan, leerling van groep 7 obs Waterrijk,  
met op de achtergrond haar leerkracht, Saartje Bijveld.
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Onderwijskwaliteit 

In de visie van SPO Utrecht is de onderwijskwaliteit 
concreet geformuleerd (zie hoofdstuk 1.1 van dit 
jaarverslag en ons Koersplan). SPO-scholen werken 
cyclisch aan kwaliteitszorg. Bovenschools onder-
steunen we kwaliteitszorg met kwaliteitsgesprekken 
en ondersteuning vanuit team Onderwijs en team 
HR. Directeuren leggen verantwoording af over de 
wijze waarop zij aan school- en kwaliteitsontwikkeling 
werken, aan de hand van ijkpunten die voortkomen 
uit de visie.

Met deze aanpak hebben we inzicht in de onder-
wijskwaliteit en weten we ook op welke wijze we 
kwaliteit kunnen bevorderen en borgen, zowel op 
schoolniveau als op bovenschools niveau. Deze 
aanpak geeft zowel de school als het bestuur zicht 
op de naaste ontwikkeling van de kwaliteit. 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het in 2020 gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: 
onderwijs & kwaliteit, personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken, en financieel beleid. 
De doelen die in het strategisch beleidsplan zijn gesteld, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.

2.1  Onderwijs & kwaliteit

Verantwoording van het beleid

Doelen en resultaten

Wij werken op een systematische en transparante 
wijze samen aan onderwijskwaliteit en voeren 
passende interventies uit om de onderwijskwaliteit 
op scholen te borgen dan wel te verbeteren. Voor 
2020 stonden de volgende activiteiten gepland om 
de onderwijskwaliteit te handhaven, dan wel te 
verbeteren:

1.  We monitoren het niveau van de basisonder-
steuning door het voeren van gesprekken over 
het schoolondersteuningsprofiel (SOP). We 
 onder steunen waar nodig directie en intern bege-
leiders (IB’ers) bij het verhogen van de kwaliteit. 
Basisondersteuning is de basiskwaliteit die de 
school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) be-
schrijft de school hoe deze ondersteuning wordt 
vormgegeven en ook welke extra ondersteuning 
de school haar leerlingen kan bieden.

2.  We stimuleren en ondersteunen scholen om 
schooleigen normen te formuleren voor opbreng-
sten, passend bij hun leerlingpopulatie. Waar 
wettelijke normen niet worden gehaald, begelei-
den we scholen om hun leerproces, en daarmee 
hun opbrengsten, weer op niveau te krijgen.

Verantwoording van het beleid

https://view.publitas.com/spo-utrecht/spo_utrecht_koersplan_2019-2023/page/1
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diverse studiedagen van scholen, hebben we 
uitleg gegeven over het onderwijsresultaten-
model. Hierbij hebben we gesprekken gevoerd 
over de schooleigen normen.  
In de notitie ‘Eindresultaten 2020’ hebben we, 
op basis van het nieuwe onderwijsresultaten-
model, de resultaten van onze reguliere 
basisscholen weergegeven op basis van de 
eindtoetsen 2017-2018 en 2018-2019. Deze 
resultaten hebben we afgezet tegen de school-
eigen normen en de landelijke gemiddelden van 
scholen met vergelijkbare schoolweging. Om 
scholen inzicht te geven in het cohort 2019-2020 
hebben we daarin ook de resultaten van de 
M8-toets opgenomen.  
Om goed te kunnen reflecteren op de gegeven 
schooladviezen, hebben we de overzichten van 
DUO over vervolgsucces van oud-leerlingen, 
evenals de NCO-rapportages, actief verspreid 
onder de scholen. Met sommige scholen hebben 
we dit op (hun) verzoek ook doorgesproken. 
Sinds 2020 doen we mee aan de pilot ‘Leergroei’ 
van NCO. We hebben daarmee de scholen extra 
inzicht kunnen geven in de leergroei van hun 
leerlingen, in vergelijking met referentiescholen.
Op basis van de afspraken die hiervoor binnen 
SPO Utrecht gelden, hebben we gesprekken ge-
voerd met de scholen die onder de signalerings-
waarde scoorden. Met hen hebben we meege-
keken met de analyse en hebben we prognoses 
gemaakt voor de komende cohorten. 

3.  In schooljaar 2019-2020 hebben we de kwaliteits-
gesprekken met de scholen ingevuld als 
monitorgesprekken voor de ontwikkeling op de 
speerpunten uit het Koersplan. Daarvoor ge-
bruikten we een gespreksformat dat bestond uit 
passende onderdelen uit het gehele kwaliteits-
kader. Daarnaast brachten we in kaart op welke 
speerpunten scholen hun meerjarendoelen had-
den gericht en op welk punt van ontwikkeling zij 

3.  In kwaliteitsgesprekken en in monitorgesprek-
ken brengen we de meerjarendoelen van SPO-
scholen in kaart, in relatie tot de speerpunten 
uit het Koersplan. We zetten ze af tegen het 
gedefinieerde niveau in het referentiekader/
kwaliteitskader van SPO Utrecht. We stimuleren 
en begeleiden de scholen bij het systematisch 
werken aan het behalen van hun doelen.

4.  Waar passend, begeleiden we scholen bij het 
krijgen van het oordeel ‘goed’ door de onderwijs-
inspectie. We streven ernaar dat al onze scholen 
tenminste het oordeel ‘voldoende’ hebben.

5.  We zorgen ervoor dat een deel van de scholen 
door middel van een interne SPO-audit feedback 
krijgt op de kwaliteit. Dit gebeurt door een 
opgeleid auditteam en aan de hand van het 
SPO-referentiekader.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.  In kwaliteitsgesprekken hebben we gesproken 

over de kwaliteit van basisondersteuning en 
over de ontwikkelstappen die eventueel nodig 
zijn om die basiskwaliteit te verbeteren. Basis-
ondersteuning is ook aan de orde geweest in 
een IB-professionaliseringstraject. Dit gebeurde 
tijdens de IB-netwerkbijeenkomsten en ook ten 
tijde van corona en afstandsonderwijs.

2.  De schooleigen norm is besproken in kwaliteits-
gesprekken. Dit gebeurde met name als deze 
niet realistisch was, of juist ambitieuzer gesteld 
zouden kunnen worden. Naar aanleiding van de 
notitie ‘Eindresultaten 2020’ zijn sommige scho-
len apart benaderd om hun schooleigen normen 
te herformuleren, omdat ze onder de signale-
ringswaarden bleken te liggen. Scholen zijn 
gestimuleerd om, toen hierover meer landelijke 
informatie kwam, hun schooleigen normen op 
de verschillende referentieniveaus te vergelijken 
met die van scholen van hun eigen schoolweging. 
In de SPO Academie, het IB-netwerk en op 

Officiële opening obs Haarzicht 

Kindcentrum Haarzicht is vandaag feestelijk geopend met alle kinderen, 
teams, ouders en heel veel buurtbewoners. Het gebouw is volledig 
energieneutraal en maakt gebruik van duurzame energie. De archeo-
logische vondsten uit de Romeinse tijd die hier zijn opgegraven, zijn 
voor alle kinderen zichtbaar in vitrines in de hal. Bijzonder is ook het 
kunstwerk Horismos op het plein, dat door Alessandra Covini speciaal 
is ontworpen om lekker in te spelen. Doorkijkjes en zachte vormen 
nodigen leerlingen uit om op te klimmen, erdoorheen te kruipen, lekker 
in te kletsen en doorheen te rennen.

29 januari 2020

Foto: Frank Hanswijk

daarin stonden. Van deze kwaliteitsgesprekken 
is een bovenschoolse analyse gemaakt, die is 
gepresenteerd tijdens een DOPO. 

4.  Zie hieronder bij het kopje ‘Inspectie’, voor een 
nadere toelichting op de contacten die er waren 
met de onderwijsinspectie.

5.  Vanwege de beperkingen die de coronacrisis 
met zich meebracht hebben er geen live audits 
plaatsgevonden. We hebben ervoor gekozen 
deze audits niet online te doen.

Wat hebben we bereikt?
1.  De scholen schrijven hun schoolondersteunings-

profiel (SOP) in het programma ‘Perspectief op 
school’ van het Samenwerkingsverband Utrecht 
PO. De SOPs worden steeds iets specifieker 
en scholen actualiseren hun SOP nu jaarlijks. 
Als daadwerkelijk moet worden beslist of de 
school een passende onderwijsplek is voor een 
(nieuwe) leerling, wordt het SOP op de achter-
grond gebruikt. Per situatie wordt zorgvuldig 
gekeken naar de context en de zorgzwaarte in de 
groep, in relatie tot de onderwijsbehoefte van de 
(nieuwe) leerling.

2.  Directeuren, IB’ers en in steeds grotere mate 
ook bovenbouwleerkrachten, hebben hun school-
eigen normen beredeneerd opgesteld. Zij weten 
hoe hun normen zich verhouden tot de normen 
die andere scholen met vergelijkbare school-
weging, landelijk behalen. Ook kunnen zij in hun 
schoolanalyse laten zien hoe ze met komende 
leerlingcohorten naar alle waarschijnlijkheid hun 
schoolnorm al dan niet zullen halen. Dit geeft ze 
handvatten om hierop ook tijdig bij te sturen op 
leerlingniveau.  
In de notitie ‘Eindresultaten 2020’ hebben we op 
basis van het nieuwe onderwijsresultatenmodel 
de resultaten van de reguliere basisscholen 
berekend op basis van de eindtoetsen 2017-2018 
en 2018-2019. Ook de resultaten van onze scho-

Verantwoording van het beleid
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Passend onderwijs

In het Ondersteuningsplan heeft het bestuur van 
het SWV Utrecht PO, waartoe SPO Utrecht behoort, 
omschreven welke doelen worden nagestreefd. 
Centraal uitgangspunt daarbij is dat de gezamenlijke 
schoolbesturen voor ieder kind zo ‘thuisnabij’ 
 mogelijk een passend onderwijsaanbod willen bieden. 
Hierbij wordt samengewerkt met de ouders, de 
buurtteams, de kinderopvang, jeugdzorg en andere 
maatschappelijke partners.

Samen met de gemeente Utrecht, het SWV Utrecht 
PO en de kinderopvang, werken we aan een geza-
menlijk kwaliteitsbeleid rond het aanbod aan het 
jonge kind. Zo ontstaat inzicht in de kwaliteit en het 
resultaat van deze samenwerking. En anderzijds kan 
zo ook een goede verantwoording plaatsvinden over 
aanpak en inzet van middelen. 

De middelen uit de lumpsum worden door de 
scholen ingezet om een goed onderwijsaanbod te 
realiseren én de afgesproken basisondersteuning. 

Inspectie 

In schooljaar 2019-2020 heeft de Onderwijsinspectie 
na kwaliteitsonderzoek, de Rietendakschool als 
 voldoende beoordeeld. In 2020 hebben verder voor-
al themaonderzoeken plaatsgehad. Met de inspectie 
is contact geweest over scholen die op basis van hun 
eindtoets of andere aspecten uit de risicodetectie, 
onder de aandacht van de inspectie kwamen. Dit heeft 
niet geleid tot kwaliteitsonderzoeken op scholen. 
Mede door het grote beroep dat de coronacrisis 
deed op het aanpassingsvermogen van scholen, zijn 
in 2020 geen onderzoeken naar ‘goed’ aangevraagd 
voor scholen van SPO Utrecht. 
De toezichtsresultaten voor ons bestuur en de scholen 
worden door de inspectie gepubliceerd. 

Visitatie

Conform de kwaliteitscyclus van SPO Utrecht vindt 
in april 2021 weer een bestuurlijke visitatie plaats 
vanuit de PO-Raad.
 

werken, leerpleinen. Het zijn niet alleen de 
SPO-scholen die deelnemen het innovatie-
project ‘Samen anders organiseren’ die deze 
nieuwe vormen onderzoeken.

4.  Alle SPO-scholen hebben tenminste het oordeel 
voldoende. Vijf scholen hebben de waardering 
goed. 

Toekomstige ontwikkelingen

Zodra de beperkingen van de pandemie zijn opgehe-
ven, verwachten we kinderen op school meer maat-
werk te kunnen bieden in hun brede ontwikkeling. 
We denken eventueel opgelopen vertragingen op 
een natuurlijke en positieve wijze op te pakken. Dit 
alles mede met inzet van het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO). De voorbereiding en aanpak van 
het NPO past bij onze plannings- en kwaliteitscyclus.
Binnen scholen bevorderen we een breed eigenaar-
schap voor kwaliteitsbeleid. Bij het verantwoorden 
van onderwijskwaliteit willen we meer gebruik gaan 
maken van de leerteams van directeuren. Zij kunnen 
elkaar input en feedback te geven. 

Onderwijsresultaten

Voor de onderwijsresultaten van onze scholen 
verwijzen we naar scholenopdekaart.nl. Hierin zijn 
echter de resultaten op referentieniveaus over 2020 
nog niet opgenomen. Daarom zijn in bijlage 4 enkele 
overzichten opgenomen van de eindresultaten van 
onze scholen.

Internationalisering

In 2020 heeft SPO Utrecht, mede ten gevolge van 
de pandemie, niet deelgenomen aan internationale 
uitwisseling of gezamenlijke studiereizen.

len voor speciaal en speciaal basisonderwijs zijn 
hierin weergegeven, evenals de school adviezen.

3.  De scholen van SPO Utrecht hebben de speer-
punten van het Koersplan goed in het vizier. De 
kernwaarde ‘vakmanschap’ heeft ieders aan-
dacht: scholen zijn kritisch op de eigen kwaliteit 
en werken gericht aan verbetering en ontwik-
keling. Op basis van de kwaliteitsgesprekken 
kunnen drie onderwerpen genoemd worden, die 
op meer scholen in ontwikkeling zijn: 
-  Professioneel samenwerken: Veel teams 

zoeken naar vormen van professioneel samen-
werken. Met LeerKRACHT!, bordsessies en 
professionele leergemeenschappen werken 
teams met elkaar aan didactisch handelen en 
differentiëren. Meer specifiek noemen zij: 
elkaar feedback geven. In veel scholen is het 
vanzelfsprekend om als leerkracht de leerlin-
gen feedback te geven. Voor collega’s onder-
ling is dat nog minder aan de orde. Vooral het 
begrip ‘erkende ongelijkheid’ werd tijdens de 
kwaliteitsgesprekken geregeld genoemd als 
ontwikkelpunt.

 -  Analyseren van resultaten en opbrengsten: 
Scholen verschillen in de mate waarin het 
team betrokken is bij de analyse van resul-
taten en opbrengsten, en dan vooral als het 
gaat om de vertaling van de analyse naar 
het (groeps)plan en het didactisch handelen 
van de leerkracht. Een aantal scholen voert 
groepsbesprekingen per bouw. Ook specialis-
ten hebben op verschillende scholen een rol in 
de analyse, of in de wijze waarop de analyse 
wordt verwerkt in onderwijsplannen en ver-
rijkte dagplanningen.

 -  Organisatie en samenwerking: Een groot deel 
van de scholen puzzelt op mogelijkheden om 
leerkrachten op een andere manier samen te 
laten werken en leerlingen anders te groeperen 
in minibouwen, clusters, groepsdoorbrekend 

Leerkracht en onderzoeker ontmoeten 
elkaar op PO Conferentie
De eerste PO Conferentie wil de dagelijkse praktijk in het primair onderwijs 
van de regio Utrecht verrijken met wetenschappelijke kennis en andersom. 
Saskia de Jong, adviseur kwaliteit bij SPO Utrecht, is lid van de program-
macommissie. ,,Dit gaat over de wisselwerking tussen onderzoek en lesgeven 
op de basisschool: alles draait om ontmoeting. Onderzoekers en leerkrachten 
voeden elkaar op deze bijeenkomst.’’ Ook SPO’ers geven workshops. De 
ruimte waar leerkracht Petra Vrancken en IB'er/specialist meerbegaafden Zita 
Albon van De Kleine Dichter hun presentaties houden, loopt zó vol belangstel-
lenden, dat er flink wat extra stoelen worden bijgezet. Hun onderwerp: sterke 
leerlingen en motiverend lesgeven. 

5 februari 2020

Verantwoording van het beleid

https://swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/2020/08/SWV-ondersteuningplan-20200423-DEF.pdf
https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=310148&code=41400&parentId=310148&typeNaam=Bevoegd%20Gezag&type=Bevoegd%20Gezag&sector=Bestuur&name=Stichting%20Openb.%20Primair%20Onderw.%20Utrecht&address=Orteliuslaan,%203528%20BE,%20Utrecht
http://www.scholenopdekaart.nl
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Daarvoor krijgen de scholen ook middelen vanuit 
het SWV Utrecht PO. Deze middelen worden door 
de meeste scholen gebruikt voor ambulante tijd 
van specialisten in school, zoals de intern bege-
leiders of orthopedagogen. Maar ook om leraren 
te ondersteunen in het aanbod aan kinderen die 
lichte ondersteuning nodig hebben. In bijlage 3 is 
het  volledige overzicht van de inzet van de SWV-
middelen opgenomen.

Gebouw De Cirkel: 
groter, beter, duurzamer
Het gebouw van openbare basisschool De 
Cirkel in Zuilen wordt groter, beter en duur-
zamer. Er worden extra lokalen gebouwd om 
alle leerlingen op te vangen, want de school 
is gegroeid en zal nog verder groeien. EVA 
architecten uit Utrecht kreeg opdracht om ook 
meteen het bestaande gebouw uit 1999 aan 
te passen. Dat wordt bijna energieneutraal 
(BENG), krijgt een mooie entree, een ruime 
centrale trap en een heldere indeling. Ouders 
reageerden enthousiast op de presentatie van 
de plannen. De verbouwing begint in de zomer 
van 2020 en het vernieuwde gebouw is klaar in 
september 2021.

5 maart 2020

Een aantal SPO-scholen biedt een speciaal aanbod 
voor leerlingen met een specifieke onderwijs-
behoefte, hierover zijn gezamenlijke afspraken 
gemaakt in het SWV Utrecht PO en in Sterk VO. 
Het betreft obs Pantarijn (voltijds onderwijs aan 
hoog begaafde leerlingen), ombs Oog in Al (deeltijd-
onderwijs aan hoog begaafde leerlingen), obs De 
Kleine Dichter  (onderwijs aan leerlingen met een 
auditieve handicap), sbo Luc Stevensschool, SO 
Fier, Lux (so) en Kromme Rijn College (vso).  

2.2 Personeel & professionalisering

Onze doelen voor 2020:

1.  Wij zorgen voor goed gekwalificeerde directeuren 
op elke school.

2.  Wij dragen bij aan het bemensen van kwalitatief 
goede schoolteams, die met plezier werken aan 
eigentijds onderwijs.

3.  Wij bevorderen professionalisering van personeel 
en bieden daartoe ook binnen de stichting 
goede mogelijkheden.

4.  Wij voeren de jaarlijkse kwaliteitsgesprekken 
met directeuren over HR-beleid en professionali-
sering.

5.  Wij dragen bij aan het terugdringen van ziekte-
verzuim, zodat het verzuimpercentage niet 
boven het landelijk gemiddelde van de sector 
komt.

6.  Wij proberen een flexibele schil van goed gekwa-
lificeerde leraren te handhaven om vervanging 
bij ziekte en verlof te kunnen realiseren.

7.  We realiseren een goede inzet van de werk-
drukmiddelen in samenhang met het reguliere 
formatiebudget.

8.  De ervaringen die we opdoen met het project 
‘Anders organiseren’ vertalen we in passend 
HR-beleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.  We hebben veel aandacht besteed aan het 
opleiden van nieuwe directeuren, het begeleiden 
en inwerken van startende directeuren en het 
volgen van ervaren directeuren en hen pro-
fessionaliseringsmogelijkheden bieden.  
Samen met de andere twee grote Utrechtse 
schoolbesturen organiseren we al een aantal 
jaren een opleiding Middenmanagement via 

Doelen en resultaten

Ons HR-beleid ondersteunt de scholen door een 
goede aanpak van opleiden, werving en selectie, 
met structurele begeleiding van personeel, goede 
loopbaanmogelijkheden en professionalisering. Met 
deze ondersteuning vanuit HR kunnen de scholen 
goed onderwijs realiseren. SPO Utrecht biedt goed 
werkgeverschap, ook in tijden van lerarentekort. 
Samen met de Utrechtse partners bestrijden we het 
lerarentekort. Ons streven is te zorgen voor goed 
onderwijspersoneel dat perspectief ziet in het onder-
wijs, zowel voor de korte als de lange termijn. En we 
bieden ruimte voor vakmanschap: dat is immers de 
kern van goed onderwijs. 
Daarnaast ondersteunen we onze scholen bij 
het bestrijden van werkdruk en werkgerelateerd 
ziekteverzuim, bij het bevorderen van professionele 
samenwerking en bij het flexibeler organiseren van 
eigentijds onderwijs. 
We verwachtten dat we in 2020 veel tijd zouden 
besteden aan het leraren- en directeurentekort. Om 
het lerarentekort het hoofd te bieden, zoeken we 
voortdurend naar nieuwe mogelijkheden voor een 
goede bemensing van de scholen. We zijn lokaal en 
landelijk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en 
bewegingen in ons vakgebied.

Verantwoording van het beleid
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2.  In het schooljaar 2019-2020 nam het leraren-
tekort flink toe. Aan het begin van dat schooljaar 
was het lerarentekort op veel scholen merkbaar: 
vacatures waren moeilijk in te vullen, het lukte 
niet om ziekteverlof te vervangen. Samen met 
andere Utrechtse schoolbesturen primair onder-
wijs, opleidingen en de gemeente, ontwikkelden 
we met extra middelen van OCW, het ‘Actieplan 
Utrecht Leert PO’. Het SPO-bestuur en SPO-
medewerkers waren in 2020 nauw betrokken 
bij de planvorming en opzet van de organisatie. 
Zij-instroom stimuleren was een van de moge-
lijkheden die in 2020 nader werd uitgewerkt. 
We zetten onze samenwerking met opleidingen 
voort, vooral de samenwerking met de pabo 
van de Hogeschool Utrecht. Daar werkten we, 
naast het ‘Samen Opleiden’, ook verder aan de 
succes volle start van de FLEX pabo.

3.  Professionalisering is enerzijds gericht op 
teamleren op school en anderzijds op persoon-
lijke ontwikkeling. Ook in 2020 organiseerden 
we professionalisering op verschillende ma-
nieren: met een in-company aanbod voor spe-
cialisten, schoolopleiders en intern bege leiders, 
in de vorm van scholing en met begeleide 
netwerken. 
Voor alle personeelsleden is er de SPO Academie. 
Hier delen SPO-medewerkers hun specifieke 
kennis en vaardigheden met collega’s.  
Het kwaliteitsgesprek ‘Personeel’ is een belangrijk 
instrument bij professionalisering.

4.  Het  kwaliteitsgesprek HR draagt bij aan het 
professionele werkklimaat op de scholen. In het 
schooljaar 2019- 2020 zijn de kwaliteitsgesprek-
ken HR met directeuren gevoerd aan de hand 
van drie thema’s: 
-  Er is op school sprake van een integere en 

transparante organisatiecultuur: een profes-
sionele cultuur en lerende organisatie.

 -  Het personeelsbeleid van de directie en de 

Penta Nova. Deze opleiding richt zich op ervaren 
leraren met de ambitie om te gaan leidinggeven, 
ze leren er de basale leiderschapsvaardigheden.  
Door de ruimte in de arbeidsmarkt voor direc-
teuren primair onderwijs, is er toenemende 
belangstelling voor deze functie van zij-instro-
mers uit andere delen van de samenleving. 
SPO Utrecht stelt zich open voor zij-instromende 
directeuren door het voeren van kennis-
makingsgesprekken, het regelen van oriëntaties, 
adviseren over  op leiding en het bieden van 
stagemogelijk heden.  
Met de in-company schoolleidersopleiding die 
SPO Utrecht in samenwerking met de Thomas 
More Leiderschapsacademie organiseerde, boden 
we twintig ambitieuze talenten de mogelijk-
heid het diploma Vakbekwaam Schoolleider te 
behalen. SPO Utrecht bekostigde de opleiding, 
de school droeg bij door nu en dan de deelnemer 
vrij te stellen, de deelnemer investeerde profes-
sionaliseringstijd en eigen tijd. 
In 2020 is met de drie interim-directeuren in eigen 
dienst, het inductieprogramma voor nieuwe 
directeuren geactualiseerd. Iedere startende 
SPO-directeur kreeg passende ondersteuning en 
begeleiding van onze interne directeuren. 
Voor alle directeuren is er de mogelijkheid om 
een advies en ondersteuningsvraag te stellen bij 
de medewerkers van team Onderwijs. Hiervan 
wordt geregeld gebruik gemaakt.  
Daarnaast is er een jaarlijks professionaliserings-
aanbod voor ervaren directeuren. Hiervan 
 kunnen directeuren gebruik maken, maar ze 
 kunnen ook hun eigen keuze maken in het kader 
van hun herregistratie als directeur. In 2020 is 
de module ‘Leiding geven aan verandering’ van 
de Thomas More Leiderschapsacademie door 
vijftien SPO-directeuren gevolgd. Onderdeel 
hiervan waren vier masterclasses waarbij ook 
medewerkers van NUOVO Scholen aansloten.

Obs Tuindorp: onderwijs 
anders organiseren
De kinderen van groep 3 op obs Tuindorp hebben geen 
eigen tafel meer, geen eigen kastje, geen eigen etui. Wel 
een eigen map. In lokaal 3a krijgen ze instructie van de juf: 
dit zijn de oplet-lessen. Het is er stil. Een groepje kinderen 
luistert geconcentreerd. In lokaal 3b zitten kinderen te 
lezen, praten ze met elkaar. Hier verwerken de kinderen 
de lesstof, voeren ze opdrachten zelfstandig uit. Drie 
leerkrachten van groep 3 zijn samen verantwoordelijk. De 
twee groepen vormen nu één geheel. Leerkracht Elsbeth 
Kruijt: ,,Samen kennen we alle kinderen. Ik ervaar echt 
minder werkdruk, als ik iets mis bij een kind, ziet mijn col-
lega het. Er staat iemand naast je, dat geeft mij heel veel 
werkplezier.’’ Zo zet het team van obs Tuindorp de eerste 
concrete stappen om het onderwijs anders te organiseren.

12 maart 2020

Alle scholen dicht om 
coronavirus
Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle scholen in 
Nederland gesloten, als maatregel tegen verspreiding van 
het coronavirus. Vrijwel alle leerlingen zijn thuis. Kinderen 
van ouders in 'vitale beroepen' worden op hun school 
opgevangen. Ook bij SPO Utrecht gaan de leerkrachten 
in samenwerking met ouders, enthousiast aan de slag 
met het organiseren van thuisonderwijs. Ze maken werk-
pakketten voor leerlingen, nemen filmpjes op, geven de 
kinderen online instructies en hebben digitaal contact met 
hen: op allerlei manieren proberen ze zo goed mogelijk 
hun leerlingen thuis onderwijs te bieden. Goed dat leraren 
hierbij ook nu al nadenken over de langere termijn zegt 
Thea Meijer (SPO-bestuurder): ,,We hebben veel waarde-
ring voor alle inzet en de creativiteit van collega's op de 
scholen!’’ 

18 maart 2020

Digitaal leren op afstand: een leerkracht van odbs Pieterskerkhof geeft haar 
leerling instructies via het beeldscherm.

Boven: Ook de doorstroomgroep (die vóór groep 3 komt) is nu anders 
georganiseerd op obs Tuindorp 
Onder: Van links naar rechts: Elsbeth Kruijt, Marlot Spelbrink en Thea Streng

Verantwoording van het beleid
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in de vervangingspoules van leraren betaalden 
zich uit in 2020. 
In het kader van het stedelijke programma 
‘Utrecht Leert’ konden dertien SPO-scholen 
in 2019-2020 een extra impuls geven aan de 
begeleiding van nieuw personeel. Nieuwe col-
lega’s konden zo succesvol de inductieperiode 
doorlopen, dan wel hun opleiding (bijvoorbeeld 
via zij-instroom) met goed gevolg afronden. 
Betrokken scholen kregen hiervoor € 15.000, die 
zij inzetten voor extra uren begeleiding. Zij-
instromende leraren werden benoemd. En veel 
scholen breidden hun opleidingsfunctie uit.  
Het sluiten van de scholen in verband met de 
coronamaatregelen en het overstappen op on-
line-onderwijs, viel min of meer samen met een 
vervolgstap van de uitvoering van het ‘Actieplan 
Utrecht Leert PO’ voor zij-instroom, waardoor dit 
vervolg ernstig werd vertraagd. Gelukkig konden 
we dit actieprogramma aan het eind van 2020, 
vóór de scholen voor de tweede keer moesten 
sluiten, weer voortzetten. In die laatste maanden 
van het jaar werden vijf zij-instromers extra 
aangesteld en ook extra begeleid. 
Met de coronacrisis is de arbeidsmarkt tot stil-
stand gekomen. Het is onduidelijk hoe dit verder 
zal gaan. De verwachting is dat ‘na corona’ het 
lerarentekort weer volledig terug zal zijn.

3.  Door de coronamaatregelen moesten veel activi-
teiten online plaatsvinden. Deelname van mede-
werkers aan de netwerken en de SPO Academie 
bijeenkomsten was wisselend. Dit vraagt om 
herbezinning. Kwam dit door de extra belasting 
van alle coronamaatregelen? Of is er een andere 
professionaliseringsbehoefte? 
Medio 2020 is de training Beeldcoachen voor 
schoolopleiders, onderdeel van de opleiding tot 
schoolopleider, afgerond: 27 aankomend SPO-
schoolopleiders kregen hiervoor hun certificaat! 
Dat SPO-personeelsleden geregeld deelnemen 

8.  Een aantal scholen ging in 2020 aan de slag 
met de plannen die zij in 2019 hadden gemaakt 
om hun onderwijs anders te organiseren. We 
werkten samen met ‘Onderwijs maak je samen’ 
om deze scholen hierbij te ondersteunen.

Wat hebben we bereikt?

1.  In juni 2020 behaalden drie SPO’ers hun diploma 
Middenmanagement. In september 2020 begon 
weer een nieuwe groep, nu met zeven deelnemers 
van SPO Utrecht. 
In 2020 zijn via de zij-instroomroute twee nieuwe 
SPO-directeuren benoemd. 
Zestien deelnemers rondden de in-company 
schoolleidersopleiding medio 2020 succesvol 
af met het diploma Vakbekwaam schoolleider. 
Vijf van hen zijn inmiddels aan het werk als SPO- 
directeur!  
Nieuwe directeuren werden op een zo goed 
mogelijke manier ingewerkt. Voor hen was het 
een hele opgave om, door de belemmeringen die 
de coronamaatregelen met zich mee brachten, 
hun school goed te leren kennen. 
Vrijwel alle leidinggevenden volgden ook dit jaar 
weer individueel of gezamenlijk professionalise-
ringsaanbod. 
Hiermee realiseerden we dat op alle SPO-scholen 
in 2020 een goed opgeleide directeur werkzaam 
was, die tevreden was over de begeleiding, de 
ondersteuning en de samenwerkingscultuur.

2.  We werkten samen met de stedelijke opleidingen 
aan het actualiseren en flexibiliseren van de 
opleiding voor onderwijspersoneel. Leraren-
opleidingen werden hierdoor aantrekkelijker 
voor een bredere doelgroep. SPO- scholen voelen 
zich gesteund in hun zoektocht naar volledige 
bemensing van de teams. Op enkele scholen is 
dit moeilijk te realiseren, de verschillen tussen 
scholen zijn groot. Onze eerdere investeringen 

opdoen in het onderwijs, en na het behalen van 
hun bevoegdheid instromen als leerkracht. We 
hebben veel gesprekken gevoerd (via Teams) 
met kandidaten, om de instroom van goed 
gekwalificeerde leerkrachten op peil kunnen 
houden. We hebben functionerings- en beoorde-
lingstrajecten ingezet bij leerkrachten van wie de 
kwaliteit onvoldoende was. Van leerkrachten bij 
wie geen verbetering mogelijk was, hebben we 
afscheid genomen. We hebben leerkrachten die 
graag mobiliteit in hun werk wilden, opgenomen 
in de flexibele schil, zodat zij voor SPO Utrecht 
behouden bleven.

7.  We hebben bevorderd dat schoolteams een werk-
verdelingsplan maakten en afspraken maakten 
over de inzet van de werkdrukmiddelen. Daarbij 
hebben we gestimuleerd dat de werkdrukmidde-
len in samenhang met het formatieplan worden 
ingezet, om versnippering te voorkomen.

bekwaamheid / het vakmanschap van de 
leerkrachten is op orde.

 -  De school weet adequaat om te gaan met 
het lerarentekort en weet haar personeel 
voldoende te boeien en te binden.

5.  De medewerkers van HR ondersteunen direc-
teuren en personeel bij het terugdringen van 
het ziekteverzuim. Natuurlijk vroeg de impact 
van de coronacrisis in 2020 veel aandacht. We 
probeerden adequate informatie te geven en 
ondersteuning te bieden waar mogelijk. We 
hebben wekelijks een vast spreekuur met de 
arboverpleegkundige georganiseerd, waardoor 
medewerkers snel, maar vooral ook preventief, 
in gesprek konden over verzuim en re-integratie.

6.  Om te zorgen voor zoveel mogelijk (extra) 
handen in de klas, hebben we pabo-studenten 
parttime in dienst genomen als leraarondersteu-
ner. Zo kunnen zij naast hun studie al ervaring 

 
Groeiende zorgen over 
kwetsbare kinderen
 
Er zijn groeiende zorgen over de kinderen in kwetsbare gezin-
nen, nu die niet meer naar school kunnen. SPO Utrecht maakt 
hierover afspraken met de gemeente en andere schoolbesturen. 
Sommige SPO-scholen hebben voor enkele kwetsbare kinderen 
al een uitzondering gemaakt: zij worden ook deels op school 
opgevangen. Voor goede opvang gaan scholen in Utrecht 
samenwerken met de buurtteams, jeugdhulpverlening en het 
Samenwerkingsverband. In veel media verschijnen artikelen 
over scholen en leraren die zich grote zorgen maken over hun 
kwetsbare kinderen. Onderwijsachterstanden groeien, doordat 
veel ouders niet in staat zijn bij thuisonderwijs te ondersteunen. 
Ook directeuren van SPO Utrecht worden hierover geïnterviewd.

30 maart 2020

Verantwoording van het beleid
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De inkomsten werkdrukmiddelen 2020-2021 
 bedragen € 2.543.826. Het restant uit het jaar 
daarvoor was € 13.151. In totaal is dat € 2.556.977. 
Deze werkdrukmiddelen zijn als volgt uitgegeven:
• € 2.510.104 aan inzet personeel
• € 34.873 aan inzet materieel
• € 10.000 aan professionalisering
• € 2.000 aan overige zaken

Uitkeringen na ontslag

In 2020 hebben we € 20.698 aan WW en WW-plus 
uitkeringen betaald. Voor de overige uitkeringen 
hebben we een positief vergoedingsverzoek van het 
Participatiefonds gekregen. 
Daarnaast hebben we € 109.131 aan transitiever-
goedingen uitbetaald, waarvan we € 68.834 hebben 
ontvangen van UWV omdat het een ontslag in verband 
met WIA betrof. Per saldo waren de kosten € 40.297.
Gezien het lerarentekort verwachten we weinig 
ontslaguitkeringen. Wel willen we in zijn algemeen-
heid bij het aannemen van personeel de risico’s op 
instroom in de WW goed inschatten. Door te zorgen 
voor een goede dossieropbouw bij de aanpak van 
functioneringsproblemen van personeel kan er, in-
dien nodig, een goed gedocumenteerd vergoedings-
verzoek bij het Participatiefonds worden gedaan. 

Aanpak werkdruk

Op onze scholen is het gesprek gevoerd over de 
werkdruk die personeelsleden ervaren en de oplos-
singen die zij hiervoor voorzien en bepalen. Dit 
gesprek vond plaats in het gehele team. In het ge-
sprek over de aanpak van de werkdruk is besproken 
welke maatregelen er in de school moeten worden 
genomen om de werkdruk te verminderen. 
Op basis van dit gesprek heeft de directie een 
bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de werk-
drukmiddelen 2020-2021. Dit bestedingsplan is ter 
instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding 
van de medezeggenschapsraad van de school (pmr). 
De pmr wordt na afloop van het schooljaar 2020-2021 
door de directie geïnformeerd over de besteding van 
de werkdrukmiddelen in het voorgaande schooljaar. 
Over de niet-bestede middelen worden door de 
directie in samenspraak met het team en de pmr 
nadere bestedingsafspraken gemaakt, conform de 
doelen en verwachtingen die het bestedingsplan 
staan beschreven. 

aan professionalisering blijkt uit deze peiling 
in 2020. Op de SPO-scholen heeft 17% van de 
personeelsleden een wo-master opleiding en 
19% heeft een post-hbo opleiding gevolgd.

4.  Terugblikkend op de kwaliteitsgesprekken HR is 
in zijn algemeenheid te zeggen dat betrokkenen 
deze gesprekken positief waarderen. In deze 
vorm lijkt het te lukken vorm te geven aan de 
bestuurlijke medeverantwoordelijkheid voor 
de kwaliteit, zonder in de verantwoordelijkheid 
van de directeur te treden. De verschillen tussen 
scholen zijn groot. Dat geldt uiteraard ook voor 
de gespreksonderwerpen bij deze gesprekken. 
Toch zijn er ook overeenkomsten en is hier en 
daar een rode draad te ontdekken. Een flink aan-
tal SPO-scholen is op weg met het vormgeven 
van een professionele cultuur en samenwerking. 
Veel scholen geven aan dat hierbinnen ‘erkende 
ongelijkheid’ nog een werkpunt is. De meeste 
scholen werken met de gesprekscyclus, maar 
er is behoefte aan actualisering van de  huidige 
cyclus. Die vernieuwde cyclus biedt meer 
flexibiliteit en de mogelijkheid om 360 graden 
feedback en zelfevaluatie toe te voegen. Op een 
aantal scholen is ‘the span of control’ van de 
directeur een punt van aandacht. Het gaat hierbij 
om personeelszorg en de gesprekken met mede-
werkers. De omvang van het team lijkt (te) groot 
voor de directeur alleen, en de schoolorganisatie 
is hier nog niet op aangepast. Hiermee samen-
hangend: het werken met een middenkader, 
met specialisten, een intern begeleider en een 
schoolopleider, loopt op te veel plekken niet 
soepel. Dit vraagt om bezinning en afstemming. 

5.  Hoewel de invloed van corona op de werkdruk 
groot was, was het gemiddelde verzuim-
percentage in 2020 5,8%. Dit is precies op het 
landelijke gemiddelde.

6.  Van de aangevraagde vervangingen op scholen 
hebben we 80- tot 90% kunnen invullen. Dat laat 

onverlet dat er veel ‘verborgen lerarentekort’ 
was. De afwezigheid van een leraar werd dan 
opgevuld door een collega met andere taken 
(die vervolgens bleven liggen). Of kinderen 
werden dan verdeeld over andere groepen.

7.  98% van de werkdrukmiddelen werd planmatig 
besteed aan de inzet van extra personeel.

8.  Tien SPO-scholen werkten met ‘Onderwijs maak 
je samen’ aan de opzet en realisatie van een 
andere organisatie van hun onderwijs, een orga-
nisatie die meer ruimte geeft voor samenwerking 
van personeel en aan maatwerk voor kinderen. 
In de formatieplannen van 2020-2021 is al zicht-
baar dat het onderwijs anders wordt georgani-
seerd: op scholen wordt gewerkt in minibouwen, 
clusters, thema’s en dergelijke, waardoor per-
soneel anders en flexibeler kan worden ingezet. 
Helaas kwamen deze activiteiten in 2020 op een 
lager pitje te staan door de coronamaatregelen. 
Toch slaagden scholen er wel in, om de nieuwe 
organisatievormen verder te ontwikkelen. Op 
basis van de ervaringen van het project hebben 
we het Functieboek van SPO Utrecht aangepast. 
We hebben de functieomschrijvingen geactuali-
seerd en we hebben de functies van onderwijs-
assistent schaal 6 en pedagogisch medewerker 
schaal 6 en 7 toegevoegd, zodat teams in de 
gelegenheid zijn om hun onderwijs anders in te 
richten. Ze kunnen dan, naast leerkrachten, ook 
ondersteuners inzetten. 

Toekomstige ontwikkelingen

Komende tijd houden we rekening met:
• Een opleving van het lerarentekort zodra de 

coronapandemie afneemt.
• De modernisering van het Participatiefonds.

Nieuwbouw Jules Verne kan 
beginnen
Gelukkig gaan veel dingen zoveel mogelijk door volgens plan. De energie-
neutrale nieuwbouw voor obs Jules Verne kan beginnen! Gewoonlijk 
is de ondertekening van de bouwovereenkomst van een nieuwe 
SPO-school een feestelijk officieel momentje, met taart en koffie en 
foto's. Nu werden de handtekeningen per post verzameld, vanwege 
de coronacrisis. Volgens planning wordt de nieuwe Jules Verne aan de 
Opzoomerstraat in Ondiep, ongeveer over een jaar opgeleverd. Tot die 
tijd is er een schoolgebouw aan de overkant van de straat.

16 april 2020

Verantwoording van het beleid
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Hoe geef je onderwijs op afstand?

Moeilijke omstandigheden halen ook het beste in mensen naar boven. 
Op alle SPO-scholen verandert het onderwijs, omdat de kinderen thuis 
moeten leren. Goede en effectieve oplossingen worden uitgewisseld. 
En sommige veranderingen zijn zo goed, dat we ze willen behouden. 
Endry van den Berg, directeur odbs Pieterskerkhof: ,,Digitaal onderwijs 
is bijvoorbeeld fantastisch voor maatwerk, voor hoogbegaafde leerlin-
gen bijvoorbeeld. We zullen zeker niet alles digitaal gaan doen, maar 
de combinatie zullen we behouden.’’

Als na twee maanden op 11 mei 2020 de basisscholen - met allerlei 
voorzorgsmaatregelen - weer half open mogen, is de blijdschap groot. 
Marco Murk, directeur van obs De Klim: ,,De eerste dag dat de kinderen 
weer op school waren, vond ik geweldig, het was geweldig om al die 
blije koppies te zien.’’

Naast de inzet van de extra middelen, zijn in de 
werkverdelingsplannen nieuwe afspraken gemaakt 
over welke taken teams wel en niet uitvoeren. Ook 
is geprobeerd om duidelijke prioriteiten te stellen. 
Er is afgesproken om vergaderingen en studiedagen 
effectiever te plannen en in te zetten gedurende 
het schooljaar. Ook wordt door veel scholen minder 
vergaderd en meer tijd benut om samen werk voor te 
bereiden en af te ronden. 

Strategisch personeelsbeleid

SPO Utrecht heeft afgelopen jaren, door tijdig extra 
personeel aan zich te binden, ervoor gezorgd dat het 
lerarentekort op de scholen relatief minder ernstig 
was dan in andere grote steden. Daarnaast proberen 
we om tijdig in te spelen op andere ontwikkelingen, 
zoals met ‘onderwijs anders organiseren’ en door het 
flexibiliseren van opleiding en personeels bestand. 
Het Koersplan, waarin de onderwijskundige visie en 
de opgaven waar de scholen voor staan zijn verwoord, 
is leidend voor het HR-beleid en de samenwerking 
met professionele partners zoals de opleidingen. 
Personeelsbeleid wordt ontwikkeld en geïmplemen-
teerd door staf en directeuren, waarbij er een sterke 
samenwerking is tussen de het team HR en het team 
Onderwijs. In de kwaliteitsgesprekken HR, in de 
leerteams van het directieberaad DOPO en tijdens 
schoolbezoeken van het bestuur wordt het HR-beleid 
besproken, gemonitord en geëvalueerd. Nieuw 
beleid wordt met inspraak van de gmr bepaald en 
evaluatie van beleid wordt met de gmr gedeeld.

Een leerling uit groep 5 leest zijn opa en oma voor via beeldschermverbinding, als opdracht 
van school.

mei 2020
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Doelen en resultaten

Wij werken aan goed uitgeruste duurzame school-
gebouwen die hedendaags onderwijs mogelijk 
maken, waar het prettig en gezond werken is voor 
kinderen en medewerkers en waar voldoende ruimte 
is om de groei van de stad goed op te vangen.

Wat hebben we daarvoor gedaan 
en wat hebben we bereikt?
In 2020 en de jaren erna blijven er, net zoals in 
voorgaande jaren, op het gebied van onderwijs-
huisvesting volop mogelijkheden en uitdagingen! 
We bouwen nieuwe scholen, renoveren en proberen 
scholen zo in te richten dat zij ruimte bieden aan 
eigentijds onderwijs. In 2020 werkten we aan:

Nieuwbouw
• Het nieuwe gebouw van obs Haarzicht is in 

 januari 2020 in gebruik genomen. De school, 
plus een apart gebouw voor kinderopvang 
van Kind & Co, liggen in de gelijknamige wijk 
 Haarzicht, die deel uitmaakt van Leidsche Rijn. 

• De nieuwbouw van obs Jules Verne is in 2020 
begonnen. Het gebouw wordt in mei 2021 in 
gebruik genomen.

• De nieuwbouw van Kindcentrum Rijnvliet wordt 
in mei 2021 in gebruik genomen.

• De Pantarijn is eind 2020 begonnen met de 
nieuwbouw. De verwachting is dat het gebouw 
eind 2021 wordt opgeleverd. 

• Het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw voor 
obs Vleuterweide is in 2020  gereed gekomen.

Renovatie
• Obs Waterrijk huist in een van de drie multi-

functionele accommodaties in Leidsche Rijn die 
worden gerenoveerd. De renovatie van  Waterrijk 
is in 2020 afgerond. In januari 2021 is het 
 gebouw weer in gebruik genomen. 

• De renovatie en uitbreiding van De Cirkel is in 
2020 begonnen. Het vernieuwde gebouw zal na 
de zomer 2021 in gebruik worden genomen. 

• De voorbereidingen van de renovatie van Lux 
voor speciaal onderwijs zijn in 2020 voortvarend 
aangepakt. Oplevering van het gebouw zal 
waarschijnlijk in 2023 zijn. Tijdens de renovatie-
werkzaamheden wordt Lux tijdelijk gehuisvest 
aan de Boadreef.

Uitbreiding
• De laatste twee extra lokalen van Apollo 11 zijn 

in 2020 in gebruik genomen. Hiermee heeft de 
school de maximale omvang bereikt. 

• Voor SO Fier zoeken we samen met de gemeente 
naar een mogelijke locatie voor uitbreiding zodra 
dit nodig is. 

• Het Kromme Rijn College groeit en zit sinds 2020 
in een tijdelijke extra locatie aan de Mesdaglaan. 
Voor het Kromme Rijn College wordt een nieuwe 
extra locatie gezocht. 

Overige bouwprojecten
• Er lijkt medio 2022 zicht op een nieuw gereno-

veerd gebouw voor De Klimroos. Vooruitlopend 
op de definitieve beslissing van de gemeente, zijn 
hiervoor de voorbereidingen in 2020 begonnen. 

• We verwachtten in 2019 te kunnen beginnen 
met de ontwikkeling van een nieuwe school in 
de toekomstige wijk Cartesiusdriehoek. Dit is 
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Duurzaamheid

Bij alle bouwprojecten hebben we aandacht besteed 
aan duurzaamheid. Wij zien duurzaam bouwen als 
een maatschappelijk relevante uitdaging. Tegelijker-
tijd mag duurzaam bouwen geen meerkosten op-
leveren ten opzichte van conventionele bouw, meer-
kosten die ten laste komen van de organisatie of de 
school. Duurzame voorbeelden zoals installatie loos 
bouwen, betrekken we bij ons onderzoek naar moge-
lijkheden en onze afwegingen.
Anticiperend op de toekomst, proberen wij nieuwe 
scholen waar mogelijk gasloos en energieneutraal 
te bouwen. BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) 
is de norm, SPO Utrecht bouwt waar mogelijk 
energieneutraal (ENG). Hiervoor zijn extra, rendabele 
investeringen nodig. 
Naast nieuwbouw en renovatie blijven we werken 
aan duurzaam onderhoud, een slim gebouwbeheers-
systeem en goed uitgeruste schoolpleinen. We 
oriënteren ons op het vervangen van gasinstallaties.

Nieuwe verordening huisvesting

Samen met de gemeente en andere schoolbesturen 
hebben we nauwgezet gewerkt aan een aan-
scherping en verbetering van de Verordening 
voor zieningen huisvesting onderwijs. Deze is door 
de gemeenteraad vastgesteld en per 15-2-2021 
van kracht. De verordening kent een aantal ver-
beteringen, met name op het gebied van ruimte-
gebruik, duurzaamheid en buitenspeelplekken.

Ontwikkelingen voorzieningen 
 informatie- en communicatie-
technologie (ict)
We streven naar een betrouwbare en professioneel 
ondersteunde structuur voor informatie- en commu-
nicatietechnologie (ict). Dat doel werd versterkt door 
de coronapandemie, waarin nog eens duidelijk werd 

dat scholen heel sterk afhankelijk zijn geworden van 
een goede ict-structuur. We zijn daar om een aantal 
jaren geleden begonnen met de centralisatie van een 
aantal diensten. Inkoop van hardware en internet 
vinden bij SPO Utrecht inmiddels centraal plaats. 
In het laatste kwartaal 2020 is de aanbesteding 
afgerond voor het centrale beheer van ict. Daarmee 
bereiken we dat we één ict-beheerder hebben en 
daarmee hebben we ook een ‘single point of contact’ 
voor de hele organisatie, voor internet, wifi, hard-
ware en telefonie. 
In het eerste kwartaal van 2021 zal de uitrol van de 
implementatie op scholen beginnen bij een paar 
pilotscholen. We verwachten dat we na een succes-
vol afgeronde pilot, dit project in de zomer van 2021 
kunnen afronden.

Uitgaven materiële instandhouding 
niet in evenwicht met de inkomsten
SPO Utrecht betaalt uit de middelen voor materiële 
instandhouding onder meer de exploitatie, leer-
middelen en het onderhoud, en doet dit zo efficiënt 
mogelijk. Hierbij staan kwaliteit van het onderwijs en 
het welzijn van kinderen en personeel, altijd centraal.
Inmiddels is duidelijk, uit onze eigen ervaring en uit 
onderzoek (zie de website van de PO-Raad) dat deze 
vergoeding niet toereikend is voor de werkelijke 
lasten. Dit komt omdat de werkelijke prijsontwikkeling 
hoger is dan de eerder gemaakte normramingen 
van OCW. Deze normramingen zijn al meer dan acht 
jaar niet meer toereikend voor bekostiging van de 
materiële lasten. 
SPO Utrecht ontvangt circa 9,2 miljoen euro voor 
materiële bekostiging. De lasten zijn circa 12,5 
miljoen euro.

Omdat sprake is van noodzakelijke, minimale 
 materiële kosten die gemaakt moeten worden, is hier 
geen sprake van een vrije, beleidsmatige keuze in de 

besteding van het geheel aan ontvangen financiële 
middelen via de lumpsum. Dit is een noodzakelijke en 
een onterechte ingreep in de beschikbare personele 
middelen om onderwijs en huisvesting op het mini-
male niveau in stand te houden.
Het tekort van 3,3 miljoen euro wordt gefinancierd 
uit het personele deel van de rijksbijdrage. Dat 
betekent dat scholen minder personele middelen 
ter beschikking hebben voor personele inzet dan de 
norm die de lumpsumbekostiging hanteert. Wij vinden 
dit zeer ongewenst. SPO Utrecht hoopt dan ook, dat 
de overheid komt tot een realistische grondslag voor 
toekenning van de lumpsum middelen. 

Toekomstige ontwikkelingen

De stad Utrecht verwacht de komende jaren een 
sterke groei van het aantal bewoners.
Dat betekent ook groei van het aantal leerlingen en 
de daarvoor noodzakelijke onderwijshuisvesting. 
De verwachting is dat er nog meerdere nieuwbouw-
projecten zullen volgen. Ook aanpassingen en 
uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen lijken 
voor de hand te liggen.
Er is nauwe afstemming met de gemeente over het 
type schoolgebouw waaraan behoefte is. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van kindcentra.
Meer gebouwen betekent ook een grotere onder-
houdsvoorziening. Deze verwachte aanpassing in 
de onderhoudsvoorziening en in de omvang van 
ons gebouwenbestand, zal zeker nadelige gevolgen 
hebben voor onze noodzakelijke reservepositie.

vanwege vertraging in de woningbouw verschoven 
naar 2022. We zijn in 2020 wel begonnen met 
voorbereidingen voor een tijdelijke locatie van 
deze nieuwe openbare basisschool, aan de 
Frederik van Eedenstraat. De verwachting is 
dat pas vanaf augustus 2025 het permanente 
gebouw aan de Locomotiefstraat in gebruik kan 
worden genomen. In dit gebouw zijn 22 groeps-
lokalen voorzien, kinderopvang en drie NOC/
NSF-gecertificeerde gymzalen.

• De nieuwbouw voor International School Utrecht 
(ISUtrecht) werd verder voorbereid, het voorlopig 
ontwerp werd afgerond. De bouw is helaas 
vertraagd doordat er nog geen overeenstemming 
is met de gemeente over de financiering. Er 
wordt samen met de gemeente gezocht naar een 
oplossing, zodat de school wel kan doorgroeien 
naar de beoogde 1200 leerlingen.  
Ten aanzien van de tijdelijke huisvesting lijkt de 
gemeente Utrecht, ondanks intensief overleg, 
geen oog te hebben voor de noodzaak van 
kwalitatief goede huisvesting van ISUtrecht en 
een aantal andere vo-scholen in Utrecht. Voor 
de benodigde tijdelijke huisvesting (benodigde 
uitbreiding) worden onvoldoende financiële 
 middelen vrijgemaakt, waardoor voor leerlingen 
van ISUtrecht en voor regulier vo geen goede 
ruimte beschikbaar komt.  
De vertraging van de nieuwbouw van Interna-
tional School Utrecht leidt inmiddels tot een 
onaanvaardbare druk op de school, omdat 
de groei niet meer in de huidige, meermalen 
uitgebouwde tijdelijke huisvesting gefaciliteerd 
kan worden.
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2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

In 2020 kenden we twee belangrijke doelen. Enerzijds 
betrof dat een nieuwe inrichting van het financiële 
beleid en de allocatie van de middelen. Een ander 
belangrijk doel was het inbesteden van de hele ad-
ministratie en implementeren van nieuwe software 
voor de financiële en personele administratie.

Financieel beleid
In 2020 hebben wij met een Werkgroep Financiën 
alle bovenschoolse gezamenlijke activiteiten en ge-
zamenlijke risico’s opnieuw bekeken. We hebben ook 
opnieuw in kaart gebracht wat de kosten hiervan 
zijn. Na een uitgebreide inventarisatie hebben we 
onze bevindingen gepresenteerd aan – en besproken 
met – het DOPO en de GMR. Dit heeft geresulteerd 
in een aantal nieuwe meerjarige afspraken rondom 
financiën en de begroting. Ook heeft dit geresulteerd 
in een eenvoudigere grondslag voor afdracht voor alle 
bovenschoolse gezamenlijke activiteiten en de risico’s.
Het nieuwe tarief voor allocatie van middelen is 
bepaald op 12,5% van de totale lumpsum, inclusief 
werkdrukmiddelen en prestatiebox.
De nieuwe uitgangspunten gaan in per 1-1-2021 en 
moeten leiden tot een meer bestendige begroting. 

Financiële en personele administratie
In 2020 hebben we ook de voorbereidingen getrof-
fen voor het inbesteden van de hele financiële en 
personele administratie. We zijn begonnen met het 
(laten) beschrijven van de AO/IC (administratieve 
organisatie en interne controlemaatregelen). Ook 
hebben we andere werkprocessen in kaart gebracht 
en beschreven. Daarna is de administratiesoftware 
(na aanbesteding en gunning) nieuw ingericht. Bin-
nen de teams Financiën en HR zijn nieuwe collega’s 

aangenomen en ingewerkt voor de administratie 
en het functioneel beheer van het softwarepakket. 
Vanaf 1-1-2021 voeren we de administratie zelf en 
maken hiervoor geen gebruik meer van een adminis-
tratiekantoor. 

Opstellen begroting

De stichtingsbegroting is een consolidatie van de be-
stuursbegroting en alle schoolbegrotingen tezamen. 
De individuele schoolbegrotingen worden opgesteld 
door de afzonderlijke schooldirecties. Zij worden in dit 
proces ondersteund door het bestuurskantoor. Deze 
werkwijze past in een professionele werkomgeving 
waarbij eigenaarschap belangrijk is en we samen 
verantwoordelijk zijn voor het geheel. 

Toekomstige ontwikkelingen

De jaarstukken en begroting werden opgesteld met 
de op dat moment op dat moment beschikbare 
informatie en inzichten. 

Ons doel voor 2021

In 2021 zullen wij ons richten op het doorontwikkelen 
van onze administratieve systemen en processen. We 
richten ons op een goede maand- en kwartaal afsluiting 
en een goede rapportage. Ook het functioneel beheer 
van de systemen zal zich verder ontwikkelen.
In de tweede helft van 2021 zullen we ons ook 
meer gaan richten op managementinformatie en de 
managementrapportages (MARAP). Wie heeft welke 
behoefte aan managementinformatie? Voldoet het 
oude systeem nog, of kunnen we dit vernieuwen en 
verbeteren?
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Het vrijvallen van de vordering op OCW 
Door het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging 
PO’ vervalt de jaarlijkse vordering op OCW. Dit heeft 
geen effect op de bekostiging. Maar deze aanpas-
sing leidt wel tot een lagere vermogenspositie van 
schoolbesturen.
Per 31-12-2020 is de vordering op OCW € 3.297.696.
Het gaat hier om een altijd blijvende vordering 
die elk jaar doorschuift naar het volgende jaar in 
verband met het betaalritme. Dat betekent dat de 
vordering nooit wordt afgelost, maar altijd opnieuw 
opgevoerd wordt in het nieuwe jaar.
Dit is een administratieve of boekhoudkundige 
aanpassing.

De voorziening groot onderhoud
In de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ (RJ) is 
bepaald dat de berekening en verwerking van de 
voorziening groot onderhoud in de jaarrekening 
zal wijzigen. Nog niet alles is duidelijk, en school-
besturen hebben ook tijd nodig om zich hierop 
voor te bereiden. Daarom is het wetsvoorstel is 
uitgesteld tot 1-1-2023. 

Toekomstige ontwikkelingen in het 
primair onderwijs, vanaf 2023
In het onderwijs zijn we sterk afhankelijk van externe 
factoren waarop we niet direct invloed hebben, 
zoals rijksbekostiging, cao of andere wetgeving.
Voor 1-1-2023 is een aantal van deze plannen op 
hoofdlijnen bekend:

* De vereenvoudiging van de bekostiging 
Er is een wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging 
PO’. De Tweede Kamer heeft hiermee reeds ingestemd. 
Als de Eerste Kamer ook instemt, dan treedt de ver-
eenvoudiging waarschijnlijk in per 1 januari 2023.
Het doel van de wijziging is een eenvoudige en 
beter inzichtelijke bekostigingssystematiek, waar-
door schoolbesturen beter in staan moeten zijn om 
meer jarig te sturen en te begroten. Een van de grote 
wijzigingen in het wetsvoorstel is dat de bekostiging 
dan wordt beschikt per kalenderjaar (en niet meer per 
schooljaar). 
De effecten van de wijziging zijn door de PO-Raad 
berekend. Voor SPO Utrecht pakt de wijziging 
gunstig uit.

In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van slechts 
twee mogelijkheden voor de verwerking van de 
kosten voor groot onderhoud, namelijk het activeren 
en afschrijven of het vormen van een voorziening. 
Indien wordt gekozen voor het vormen van een voor-
ziening, dan dient deze te worden gevormd conform 
de RJ beschreven systematiek. Deze systematiek 
wordt tot op heden echter nog niet toegepast. Van-
wege de onduidelijkheid hierover is landelijk besloten 
dat deze systematiek nog niet voor onze sector geldt. 

Treasury beleid

SPO Utrecht heeft sinds 2019 geen beleggingen meer 
in obligaties of aandelen, of andersoortige beleg-
gingen. Begin 2019 zijn alle beleggingen verkocht.

Op het moment dat we weer beleggingen aangaan, 
moeten deze voldoen aan de voorschriften van het 
SPO Treasurystatuut. Het SPO Treasurystatuut ver-
wijst naar de Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016. Deze regeling schrijft voor dat beleggin-
gen slechts mogelijk zijn bij financiële ondernemingen 
in lidstaten van de Europese Unie. Deze ondernemin-
gen dienen minstens een single A-rating te hebben, 
afgegeven door ten minste twee van de drie rating-
bureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch. 

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen 
die door diverse overheden zijn genomen om het 
virus in te perken, hebben aanzienlijke gevolgen 
gehad voor de stichting. Naast alle persoonlijke en 
maatschappelijke effecten, zien we de gevolgen ook 
terug in de financiën.
• In de bekostiging van het onderwijs zien we 

geen grote directe gevolgen. De bekostiging 
wordt berekend per leerling x tarief. Dit blijft 
ongewijzigd. 

• In de (besteding van) subsidies zien we wel 
 wijzigingen. Voor een aantal subsidietrajecten 
heeft de inzet van de subsidies niet, of in mindere 
mate kunnen plaatsvinden. Daardoor hebben 
scholen de beschikbare middelen hiervoor niet 
altijd kunnen benutten.

• Voor de besteding van de cultuursubsidie heeft 
de gemeente Utrecht de toezegging gedaan dat 
het resterende bedrag per school in 2021 alsnog 
mag worden besteed. Hiervoor is een nieuwe 
aanvraag ingediend en gehonoreerd.

• Daarnaast zien we dat in de tweede helft van 
2020 de subsidie voor inhaal- en ondersteu-
ningsprogramma’s beschikbaar komt. Dit geld 
moet worden aangewend om de tijdens de 
coronacrisis ontstane taal- en leerachterstanden 
in te halen. In 2020 zijn scholen hier nog maar 
weinig aan toegekomen. Maar dit geld kan ook 
in 2021 worden ingezet. 

• Inmiddels weten we dat in 2021 nog meer onder-
steunende subsidies zullen volgen.

• In de personele context zien we dat het lastiger 
was om personeel flexibel in te zetten op 
 scholen. 

• Daarnaast heeft het thuiswerken juist gezorgd 
voor een lager ziekteverzuim.

• En het personeelsverloop werd vertraagd. Er 
wordt minder gesolliciteerd, minder mensen 
vonden een andere baan, maar het is ook 
 moeilijker om mensen aan te trekken. 

• Andere kosten die flink zijn toegenomen door 
het coronavirus, zijn met name de schoon-
maak- (+ € 100.000), de onderhoudskosten 
(+ € 20.000) en klein inventaris (+ € 12.000).

• Om het afstandsonderwijs goed te kunnen 
organiseren is extra geïnvesteerd in chrome-
books (+ € 80.000) en zien we een toename in 
de kosten voor leermiddelen en licentiekosten 
(+ € 20.000).

 
Utrechts actieplan lerarentekort
In Utrecht werken alle schoolbesturen, opleidingsinstituten 
en de gemeente samen om de gevolgen van het lerarentekort 
zoveel mogelijk te beperken. Samen sluiten zij een convenant, 
dat wordt vertaald naar een actieplan. Het is lang wachten op 
de beschikking van het ministerie van onderwijs, die komt dan 
toch, eind 2020. Een van de pijlers van het actieplan is het aan-
trekken van zij-instromers. Met extra subsidie lukt het om met 
twee mensen voor de klas te werken, zodat de zij-instromer de 
kunst van het lesgeven kan afkijken van een ervaren collega.

juni 2020
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wijs weer op school kunnen geven. Er is dus geen 
rekening gehouden met de extra kosten. Maar er is 
ook geen rekening gehouden met de extra subsidies, 
waarvan we nu weten dat die beschikbaar worden 
gesteld.

Allocatie van middelen

De baten worden grotendeels rechtstreeks aan de 
scholen toegekend. 12,5% van de totale lumpsum, 
inclusief werkdrukmiddelen en prestatiebox, 
wordt ingehouden. Met deze inhoudingen worden 
bovenschoolse activiteiten, en het personeel en de 
huisvesting van het bestuurskantoor, gefinancierd. 
Daarnaast worden bepaalde personele kosten en 
risico’s bovenschools afgedekt. Bovengenoemde 
personele kosten en risico’s die niet op schoolniveau 
gedragen kunnen worden, zijn: kosten ouderschaps-
verlof, kosten duurzame inzetbaarheid (BAPO), 
kosten langdurig ziekteverzuim en formatieve 
knelpunten. Van de inhoudingen wordt eveneens 
de organisatie van de SPO PRO Talentenpool en de 
FLEXpool gefinancierd. 
Vanaf 1-1-2021 hebben we ook het hele groot 
onderhoud en het vormen van een voorziening groot 
onderhoud bovenschools gefinancierd. 

De kosten van het bestuurskantoor worden jaarlijks 
toegelicht in de voorjaarsnota. Daarin wordt een 
verdeling gemaakt in de kosten voor de (algemene) 
bestuursactiviteiten zelf, en de kosten die toewijs-
baar zijn aan de scholen en het onderwijs.
In de voorjaarsnota 2021-2025 is gepresenteerd 
dat de totale kosten € 8.006.000 bedragen. Hiervan 
is € 6.019.000 toewijsbaar aan de scholen en het 
onderwijs. De rest van de kosten zijn kosten van het 
bestuurskantoor zelf, voor algemene ondersteuning 
en taken van de stichting.

Onderwijsachterstandsmiddelen 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de nieuwe regeling 
voor onderwijsachterstandsmiddelen van kracht. 
De bepaling van de achterstand gebeurt niet langer 
bij de inschrijving op de school, maar wordt bepaald 
door, en op basis van, CBS-gegevens.
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hanteert 
meerdere criteria. Dit zijn met name: opleidings-
niveau van de ouders, land van herkomst van de 
ouders, schuldsanering, verblijfsduur van de moeder 
en gemiddeld opleidingsniveau van moeders op 
school. Op basis van de genoemde criteria wordt een 
onderwijsscore berekend. 
Vervolgens berekent het CBS de achterstandsscore 
per school aan de hand van het landelijk gemiddelde 
van alle onderwijsscores, en van de beschikbare 
middelen. Op basis van de achterstandsscore 
worden de middelen toegekend aan de scholen. De 
bepaling van achterstand wordt hiermee anoniem. 

Er is tot en met schooljaar 2021-2022 een overgangs-
regeling ingevoerd voor de toekenning van de 
onderwijsachterstandsmiddelen, waarbij het verschil 
tussen het nieuwe bedrag en het oude bedrag voor 
respectievelijk 75%, 50% en 25% wordt gecorrigeerd. 
Voor scholen die daardoor minder middelen ont-
vangen, proberen wij de gevolgen daarvan (minder 
personeel) zoveel mogelijk via natuurlijk verloop te 
laten gaan. 

De schoolweging is een gemiddelde, dat is berekend 
op basis van gegevens over alle leerlingen in een 
school. Deze gegevens kunnen dichter bij elkaar  liggen 
of juist verder van elkaar af. Dit wordt de spreiding 
genoemd. Het spreidingsgetal geeft dan ook de 
mate aan, waarin de leerlingen in een school van 
elkaar verschillen wat betreft de gezinskenmerken. 
 

Zij-instromers in het zonnetje

De Utrechtse onderwijswethouder Anke Klein zou een toespraak houden 
voor álle zij-instromers en schoolopleiders in de stad. Bovenin het 
stadskantoor met taart en cadeautjes. Helaas zet het coronavirus een 
streep door dit plan. Dus worden de zij-instromers op school door hun 
eigen schoolopleiders namens ‘Utrecht Leert’ in het zonnetje gezet. 
Directeur professionalisering Arien Hartog: ,,Zij-instromer worden is 
echt een heel grote stap en heel hard werken. Voor schoolopleiders is 
het een grote klus om hen te begeleiden en de kwaliteit van het onder-
wijs in de gaten te houden. Daarom verwennen we ze graag een keer.’’

Blij verraste zij-instromers en hun schoolopleiders op SO Fier

2 juli 2020

Dertig gecertificeerde 
opleidingsscholen 
Nog eens twee SPO-scholen mogen zich nu officieel opleidings-
school noemen: De Hoge Raven en SO Fier. Dit brengt het aantal 
gecertificeerde opleidingsscholen bij SPO Utrecht op dertig! Dat is 
zeer welkom, want in deze tijden van lerarentekort zullen immers 
extra veel nieuwe collega's worden opgeleid en begeleid. Twee 
opleidingsscholen van het eerste uur, Waterrijk en obs Overvecht, 
zijn alweer toe aan hercertificering, die elke zes jaar moet plaats-
vinden. Ook voor deze her-registratie is een audit nodig. Blij verraste zij-instromers en hun schoolopleiders op SO Fier

9 juli 2020Bij het opstellen van de begroting 2021 en de 
meerjarenbegroting 2021-2025 hebben de scholen 
en het bestuur geen rekening gehouden met een 
andere situatie voor de toekomst. Dit heeft vooral te 
maken met het feit dat COVID-19 zich erg lastig laat 
voorspellen. We gaan er vanuit dat dit virus straks 
beheersbaar zal zijn, en dat de scholen hun onder-

Verantwoording van het beleid

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie


40 41SPO Utrecht Jaarverslag 2020

Achterstandsscore Achterstandsscore Spreidingsgetal Driejaarsgemiddelde 
 schoolweging

Brin
nummer 

Naam 1-10-2018 
(bijgesteld)

1-10-2019 2018-2020

08HP Kees Valkensteinschool en Haarzicht 0,00 0,00 6,56 26,07 

09HX De Meander 0,00 0,00 6,96 23,8 

10DL Apollo 11 0,00 0,00 5,94 24,28 

16BL De Cirkel 283,43 312,42 8,88 30,06 

16BL01 Maaspleinschool 299,25 179,57 8,21 34,49 

16EJ Prinses Margrietschool 418,66 445,47 6,19 36,24 

16IJ Rietendakschool 71,68 81,09 8,51 29,07 

16JP Jules Verne 281,40 272,83 8,08 33,71 

16NM Overvecht 1920,44 1860,52 5,54 38,09 

17BT Tuindorp 0,00 0,00 4,51 20,2 

17CA Wittevrouwen 0,00 0,00 3,81 20,00 

17CL De Koekoek 0,00 0,00 5,45 20,94 

17CV Dr Bosschool 0,00 0,00 7,81 24,4 

17DZ Prof. Kohnstammschool 0,00 0,00 7,23 22,91 

17EH De Hoge Raven 0,00 0,00 7,64 23,62 

17ER Anne Frankschool 557,78 460,13 5,82 37,86 

17FL Puntenburg 0,00 0,00 7,47 25,07 

17FL01 Pieterskerkhof 0,00 0,00 3,35 20,14 

17NX De Klim  0,00 0,00 6,36 22,57 

17ON Rijnsweerd 0,00 0,00 7,59 21,59 

17QH De Kaleidoskoop 645,98 631,30 4,44 39,83 

17RK De Panda 516,17 440,63 4,75 38,75 

17RK01 De Kleine Dichter 0,00 0,00 7,11 23,32 

17SK Montessorischool Oog in Al  0,00 0,00 7,1 24,71 

23DK Voordorp 0,00 0,00 7,18 24,58 

27CM De Klimroos 181,65 130,90 5,98 36,56 

27CP Pantarijn 0,00 0,00 7,82 26,83 

27YF Vleuterweide 0,00 59,67 7,77 28,17 

28BC Waterrijk 38,80 12,41 7,5 28,37 

29TZ Het Zand 145,59 117,16 8,04 28,9 

31JT Johan de Witt 27,40 10,02 8,25 25,28 

31LH Rijnvliet 0,00 6,35     

met minder dan 12 procent van deze leerlingen. Hoe 
meer leerlingen op school met een lage verwachte 
onderwijsscore, hoe hoger de achterstandsscore en 
de daaraan gekoppelde financiële bijdrage van de 
overheid die de school, via het bestuur, krijgt.

Het totale bedrag is afhankelijk van het aantal 
leerlingen per school en wordt berekend volgens de 
reguliere bekostiging:
• De landelijk gemiddelde onderwijsscore van alle 

(bekostigde) basisschoolleerlingen minus de 
onderwijsscore van de leerling voor die (bekos-
tigde) leerlingen van de school die behoren tot 
de 15 procent van alle basisschoolleerlingen met 
de laagste onderwijsscore. 

• Het aantal (bekostigde) leerlingen van de 
basisschool vermenigvuldigd met de 12 procent 
vermenigvuldigd met bovenstaande minus de 
landelijk gemiddelde onderwijsscore van alle 
(bekostigde) basisschoolleerlingen die behoren 
tot de 15 procent basisschoolleerlingen met de 
laagste onderwijsscore.  

Adequate bekostiging

SPO Utrecht gaat uit van het subsidiariteitsprincipe. 
Scholen krijgen de middelen voor hun school, en 
de directeur besluit, met inspraak van de MR, over 
de inzet van de middelen. In overleg met het direc-
tieberaad DOPO en de GMR worden middelen voor 
gezamenlijke activiteiten, of voor te dragen risico’s, 
bovenschools bestemd. 
 
SPO Utrecht pleit voor en staat achter de lobby van 
de PO-Raad voor een adequater bekostiging van 
het primair onderwijs. Het is fijn dat ten aanzien van 
de salarissen een forse stap is gemaakt. Maar dit 

Hiernaast het overzicht van de schoolweging, vast-
gesteld door het CBS voor het schooljaar 2019-2020, 
met daarnaast het spreidingsgetal en de driejaars-
gemiddelde schoolweging.  

Toelichting 

Het berekenen van de schoolweging is een complexe 
materie, juist omdat de schoolweging voor andere 
doelen wordt gebruikt (zoals het berekenen van de 
opbrengsten van scholen), dan de achterstandsscore 
(voor de verdeling van financiële middelen). 

Elke school heeft een, jaarlijks door het CBS vast-
gestelde, schoolweging. Dat is een getal tussen 
20 en 40 dat gebaseerd is op vijf kenmerken van de 
leerlingen op die school: 
• het opleidingsniveau van de ouders 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle 

 moeders op school 
• het land van herkomst van de ouders 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 

De onderwijsinspectie beoordeelt op basis van de 
schoolweging de percentages van de behaalde 
 referentieniveaus 1F en 2F/1S op de eindtoets. 

Daarnaast heeft de school een spreidingsgetal. Dat 
geeft de mate van homogeniteit of heterogeniteit 
van de populatie aan. Hoe hoger het getal, hoe meer 
verschillen.

De achterstandsscore bepaalt de verdeling van de 
middelen over besturen (berekend per school) en 
gemeenten. Bij de bekostiging van onderwijsachter-
standen worden alleen de gegevens van de 15 pro-
cent leerlingen met de laagste verwachte onderwijs-
scores betrokken. Bovendien geldt een drempel van 
12 procent. De achterstandsscore is 0 voor scholen 

Verantwoording van het beleid
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(als beleidsadviseur) van het samenwerkingsverband. 
Daarnaast hebben directeuren, scholen en beleids-
adviseurs van SPO Utrecht bijgedragen aan de werk-
groep Sterke Basis en de werkgroep MHB (meer- en 
hoogbegaafden).

SPO-scholen ontvingen in 2020 € 1.338.884 van het 
samenwerkingsverband (in 2019: € 1.278.374) voor 
de basisondersteuning. Begroot was € 1.246.397. 

Het bedrag per leerling is voor schooljaar 2019-2020 
€ 130, en voor schooljaar 2020-2021 € 136. Deze 
middelen werden door scholen ingezet voor extra 
expertise en om extra ondersteuning te bieden aan 
leerlingen in de school.

Op aanvraag ontvingen scholen voor kinderen die 
meer ondersteuning nodig hebben, € 793.902 
(begroot was € 613.360) in de vorm van arrange-
menten. 

De ondersteuningsgegevens vanuit het samen-
werkingsverband zijn vermeld in onderstaande tabel. 
Ten opzichte van 2019 zijn een paar dingen gewijzigd 
als gevolg van ontwikkelingen in het aanbod en in de 
werkwijze:

•  Arrangement Magis is nieuw: dit refereert aan 
tijdelijke plaatsing gedurende één dag per week 
in een klas voor hoogbegaafden.

• De startgesprekken en eenmalige consulten 
zijn samengevoegd. Een startgesprek is een 
verplichte stap vóór andere vormen van onder-
steuning, maar kan ook de functie van eenmalig 
consult hebben.

is nog volstrekt onvoldoende. Zo zijn de inkomsten 
voor materiële instandhouding bij lange na niet 
toereikend. Circa 4,8% van de personele inkomsten 
in de lumpsum wordt noodgedwongen ingezet voor 
materiële zaken. 
 
Daarnaast zorgen de herverdeeleffecten van de 
nieuwe gewichtenregeling voor een extra bezuini-
ging in Utrecht. Naast een financieel risico, is dit 
vooral een risico voor het onderwijs aan kansarme 
kinderen in de stad. Wij hopen dat de hernieuwde 
aandacht voor gelijke kansen voor kinderen, ook zal 
leiden tot adequate middelen om deze kansen te 
verbeteren. 

Ons doel voor 2021: 
Wij blijven ons via de PO-Raad en (gemeentelijke) 
politiek, sterk maken voor adequate lumpsum 
bekostiging voor primair onderwijs, op rijks- en 
gemeentelijk niveau. 

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

Om bij te dragen aan het bereiken van deze doelstel-
lingen, en het aanbod van het samenwerkingsverband 
verder te ontwikkelen, was SPO Utrecht dit jaar 
actief in het bestuur (als lid) en in de beleidsgroep 

Alle vacatures zijn vervuld

Heel bijzonder: we zijn het nieuwe schooljaar begonnen zonder 
grote problemen met het vervullen van vacatures. Eigenlijk is 
het goed gelukt om geschikte leraren te vinden voor de 43 lege 
plaatsen voor het nieuwe schooljaar. Er waren vrij veel interne 
kandidaten en ook voldoende ervaren mensen uit de PRO- en 
de FLEXpool die naar een vaste school willen. We hebben profijt 
van onze gezamenlijke inspanning om jonge en ervaren leraren 
bovenschools te benoemen en hen te begeleiden. Zo kunnen ze 
doorstromen naar een vaste baan op een passende school.

De eerste zes zij-instromers die SPO Utrecht in 2018-2019 in 
dienst nam, zijn inmiddels bijna afgestudeerd. Vorig schooljaar 
kwamen er negen bij en nu, in september, verwelkomen we alweer 
zes nieuwe zij-instromers. Met de extra middelen van OCW 

gaan we ook dit schooljaar samen verder met het  opleiden en begeleiden van zij-instromers. Zo komen er uiteindelijk meer leraren 
beschikbaar. Gelukkig lukt het ook om, met die extra bijdrage, voldoende begeleiding voor hen te organiseren. De subsidie voor 
dubbele bezetting en begeleiding van de zij-instromers is inmiddels toegekend. Zeker elf SPO-scholen gaan hiervan dit schooljaar 
profiteren. De activiteiten vanuit het convenant Utrecht Leert staan in de startblokken, we wachten op de beschikking. 

Op De Kaleidoskoop is de eerste ouderbijeenkomst van het schooljaar helemaal 
coronaproof in de septemberzon.

1 september 2020
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Toegekend in 2020 Aangevraagd in 2020

arrangementen/toelaatbaarheidsverklaringen

extra ondersteuning 122

maatwerk 4

EO Magis 12

toelaatbaarheidsverklaring sbo 75

toelaatbaarheidsverklaring so 74

consulten

startgesprek 246

analyse en ondersteuning 123

Ondersteuningsgegevens SPO Utrecht (aantallen), kalenderjaar 2020
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3.	 Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken aan risico’s op het gebied 
van ziekteverzuim, wachtgeld, krapte op de arbeids-
markt en kwaliteit. SPO Utrecht is eigen risicodrager 
voor alle ziekteverzuim. Voor de vervanging van 
ziek personeel wordt een vast percentage van de 
personeelskosten in het schoolbudget gealloceerd 
voor ziektevervanging. Uit het restant wordt, boven-
schools, de organisatie van de FLEXpool bekostigd. 
Ook wordt een ‘calamiteiten voorziening’ gevormd 
voor onvoorziene risico’s op dit gebied. Totaal wordt 
€ 2.064.000 gereserveerd voor ziektevervanging 
en zwangerschap (WAZO). Het beleid is erop 
gericht het ziekteverzuim op of onder het landelijk 
gemiddelde te houden. Risico’s ten aanzien van 
transitie vergoeding, de krapte op de arbeidsmarkt 
en risico’s ten aanzien van kwaliteit, zijn moeilijk 
kwantificeerbaar.
Bij de vele extra subsidies waarop veelal personeel 
wordt ingezet, zoals bij het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO), ‘Extra handen in de klas’ en derge-
lijke, is het onzeker wat de financiële gevolgen zijn in 
geval van ontslag.
Vanwege de modernisering van het Participatie-
fonds, kunnen er wijzigingen optreden in de eigen 
bijdrage van SPO Utrecht aan de WW-kosten.
 
4.	 Risico’s ten aanzien van de organisatie
Een niet voldoende voor haar taak toegerust 
management en een onvoldoende functionerende 
planning & control-cyclus, kunnen leiden tot over-
besteding of ondoelmatige besteding van middelen. 
Op bestuursniveau is een Koersplan met beleids-
uitgangspunten ontwikkeld. Dit Koersplan is het 
uitgangspunt van de schoolplannen. De jaarlijks 
opgestelde schoolbegrotingen en de personeels-

2.5 Risico’s en risicobeheersing

formatieplannen vormen de taakstellende budgetten 
van de scholen. Per kwartaal wordt de voortgang 
hiervan gemonitord en worden afwijkingen geanaly-
seerd. In het jaar 2020 werd door de teams Financiën 
en HR van het bestuurskantoor gewerkt aan een 
verbetering van de administratieve organisatie en 
interne controlemaatregelen (AO/IC). In 2021 zetten 
we dit voort en zullen nog meer processen worden 
ingericht en beschreven.

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

6.	 Risico’s ten aanzien van (nieuw)bouw
SPO Utrecht bouwt geregeld nieuwe schoolgebouwen. 
In veel gevallen is zij dan bouwheer van het project. 
In principe betaalt de gemeente de kosten voor het 
bouwen van een schoolgebouw. Doordat we bouw-
heer zijn, hebben we meer sturingsmogelijkheden 
in het project, maar lopen we soms wel een risico 
als de kosten hoger uitpakken dan is begroot, c.q. 
is toegekend, door de gemeente. We zien een risico 
ontstaan doordat bouwprojecten langer duren, door 
bijvoorbeeld het ontbreken van vergunningen, de 
problematiek rondom stikstof, etcetera.

7.	 Fiscale risico’s   
SPO Utrecht is als onderwijsinstelling vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting. De risico’s betreffen hier 
de afdracht van de loonheffing en, in zeer beperkte 
mate, omzetbelasting. Met de Belastingdienst is in 
2016 een individueel convenant horizontaal toezicht 
gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd om te 
streven naar een permanent actueel inzicht in rele-
vante gebeurtenissen en snelle standpuntbepaling, 
teneinde de rechtszekerheid te vergroten.

1.	 Risico’s ten aanzien van leerlingen
Bij een daling of stijging van het aantal leerlingen 
is er sprake van een vertraagd effect, doordat de 
bekostiging per schooljaar is gebaseerd op het 
aantal leerlingen (BAO) op de peildatum 1 oktober 
van het voorafgaande kalenderjaar. Dit kan echter 
financieel wel een fors effect hebben. Gemiddeld 
levert een leerling € 6.000 - 6.500 aan variabele 
rijksbijdragen op. Een daling van bijvoorbeeld 5% 
van het totaal aantal leerlingen, veroorzaakt een 
afname van circa € 3.250.000 Door het opstellen van 
een gedetailleerde meerjarenbegroting per school, 
worden deze effecten onderkend. Het leerlingaantal 
van SPO Utrecht stabiliseert de komende jaren op 
stichtingsniveau. Door de bestuursaanstelling van 
het personeel is overplaatsing mogelijk van krimp- 
naar groeischolen. Door bovengenoemde werkwijze 
worden de risico’s grotendeels beheerst. 
In de stad Utrecht zien we het leerlingaantal de 
eerstkomende jaren stabiliseren. Daarom zijn we 
in de schoolbegrotingen erg terughoudend bij het 
inschatten van een stijging van het leerlingaantal. 
Het risico van het leerlingaantal is er nog steeds, 
maar we schatten in dat het iets later gaat spelen.

2.	 Risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs
SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan onder-
wijskwaliteit en een systematische kwaliteitszorg. 
De kwaliteit van het onderwijs is voor ouders van 
belang bij schoolkeuze. Als de kwaliteit in het geding 
is kan dat leiden tot een afname van leerlingen. En 
natuurlijk is het lerarentekort een bedreiging voor 
de kwaliteit van onderwijs (zie Risico’s 3).

Nieuw dagelijks bestuur gmr

Het dagelijks bestuur van de gmr van SPO Utrecht is vernieuwd. De 
voorzitter en de secretaris van de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (gmr) zijn beiden enthousiast begonnen aan hun bestuurs-
functie, na een adequate overdracht van de vorige voorzitter, Mirjam van 
den Berg. Dat gebeurde vlak voor de zomervakantie. ,,We gaan ons 
best doen en er iets moois van maken,’’ zegt Lenneke Reumer monter.

Lenneke Reumer (links) en Sanne van den Hoek vormen het dagelijks bestuur van de ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad van SPO Utrecht

14 september 2020

Verantwoording van het beleid
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9.	 Coronavirus
Ook voor 2021 geldt dat de gevolgen van het 
coronavirus voor het onderwijs groot zijn. Na de 
sluiting van de scholen op 14 december 2020, is 
weer afstandsonderwijs gegeven. Sinds 8 februari 
2021 zijn de basisscholen wederom geopend, maar 
voor een aantal scholen is opnieuw een korte slui-
ting vanwege een uitbraak noodzakelijk gebleken. 
De gevolgen voor de leerprestaties zijn groot. De 
extra gelden om de leerachterstanden in te halen, 
zijn pas in juni 2021 bekend. Wel worden op een 
aantal scholen de extra werkzaamheden uitgevoerd, 
voortvloeiend uit de subsidieregeling inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s 2020-2021. De finan-
ciële gevolgen van deze pandemie zijn met name 
direct zichtbaar in veel hogere schoonmaakkosten. 
Ook worden extra investeringen gedaan en kosten 
gemaakt in het kader van het afstandsonderwijs. 
Daar tegenover staat dat (culturele) projecten door 
corona soms niet doorgaan of worden uitgesteld. 
Ook zien we lagere opleidingskosten en cursus-
kosten. Deze ontwikkelingen uit 2020 zetten door in 
de eerste maanden van 2021. 

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

8.	 Risico bekostiging onderwijsachterstanden
De nieuwe regeling omtrent onderwijsachterstanden 
is per 1-8-2019 in werking. Voor de komende jaren 
betreft dit risico een afbouw van de beschikbare 
middelen. De scholen met veel onderwijsachterstand 
in de schoolpopulatie houden hiermee rekening 
in hun begroting. De formatie wordt dan terugge-
bracht, zodanig dat de begroting passend blijft. Dit 
vraagt organisatorisch ook veel van de scholen. We 
onderzoeken hoe we het onderwijs anders kunnen 
organiseren, zodanig, dat het onderwijs past bij de 
teruglopende middelen.
Het risico op dit punt is nu lager ingeschat, omdat de 
scholen inmiddels inspelen op de nieuwe regeling. 
Toch blijft het nog een risico, omdat het niet overal 
organisatorisch al helemaal geregeld is.

Verantwoording van het beleid
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Gwen van IJsselmuide is de moeder van Ot (9), Jop (5) en Hugo 
(4). De drie jongens zitten op obs Het Zand. Vanaf het moment dat 
de basisscholen sloten, op 18 maart 2020, moesten ook Gwen en 
haar man Krispijn vanuit huis werken. Daar zit je dan, als gezin. 

Hoe organiseer je dat?
Gwen en haar man werken vier dagen, op hun vrije dag begeleid-
den ze hun kinderen bij de schoolopdrachten. Twee ochtenden 
gingen de oudste twee naar de noodopvang op school. ’s Middags 
combineerden de ouders dan hun eigen werk met het schoolwerk.

,,Het is wel heftig geweest hoor,” blikt Gwen terug. ,,Soms met 
slaande deuren. Dan zat ik hier met mijn werk-laptop aan de keuken-
tafel, Ot naast me met zijn laptop en er is een kleuter die elke drie 
minuten laat zien hoe mooi hij geknipt heeft. En dan rinkelt je tele-
foon en die móet je opnemen want je hebt bereikbaarheidsdienst. 
Ot kon niet zelfstandig op zijn kamertje werken, wij moesten er 
echt steeds bij zijn. En ik vond dat hij veel moest doen voor school. 
We begonnen elke dag om half 9, er was bijna geen tijd voor pauze, 
buitenspelen of gym, alleen een appeltje tussendoor.”

Hoe gaf je ‘thuisonderwijs’?
,,Ik kwam er al snel achter dat ik geen leerkracht ben. Het is echt 
een vak om iets goed uit te leggen. En ik ben nogal van ‘even ef-
ficiënt aanpakken’... dus dan zei ik tegen Ot: ‘nou eerst even dit 
afmaken’, als hij ‘nu!’ toe was aan een pauze... en dat verlies je, 
redelijkheid helpt dan niet. Of ik zei: ‘opdracht 3 is fout die moet je 
nog een keer doen’, maar dat werkte averechts. Ik leerde van de juf 
van Ot dat je dan in een positieve flow moet blijven, ze heeft ons 
hierop gecoacht. Ik weet nu hoe ik hem op een positieve manier 
kan prikkelen en uitdagen. Dat positieve is nu echt in onze hele 
opvoeding verankerd. Ik merk dat het werkt.’’

,,De lockdowns hebben mij als moeder stiekem ook veel gebracht. 
Er was ineens ruimte om samen aan tafel te ontbijten, omdat we 
niet meer vroeg naar ons werk en naar school moesten. Nu ontbij-
ten we nog steeds elke dag met elkaar. Pas daarna begint de dag. 
Dit bracht meer rust in huis, vooral in de ochtend, heerlijk. Hun 
broodtrommels vullen de kinderen nu zelf, ook de jongste begint er 
al mee.”

Wat hebben de lockdowns nog meer opgeleverd?
,,Ot kan, nu de school weer open is, makkelijker zelfstandig zijn 
huiswerk doen. Ik ben wel in de buurt, maar hoef niet meer de hele 
tijd naast hem te zitten. Zijn computerskills zijn verbeterd. Ik heb 
meer inzicht in wat en hoe de kinderen leren, dat is veel leuker dan 
in mijn tijd, trouwens. Ik weet nu: bij kleuters gaat het bij knutselen 
niet om het knutselwerkje.’’

,,Maar het was ook een rottijd hoor. In de eerste periode zat Ot 
onder de tafel als hij met de klas moest streamen, dat vond hij heel 
naar en eng. En de tweede lockdown was helemaal een lamlendige 
tijd, het duurde zo lang, met dat slechte weer en alles dicht. Kon je 
wéér wandelen in de regen.’’

Kreeg je steun van school?
,,Complimenten voor onze school! Het Zand had het heel snel en 
goed voor elkaar met afstandsonderwijs. Ik ben dan ook niet bang 
dat de kinderen achterstand hebben opgelopen, er zijn individuele 
verschillen natuurlijk, maar de gemiddelde resultaten op Het Zand 
zijn niet veranderd.’’

,,Onze school stelde eisen en was niet kinderachtig in het toelaten 
van kinderen bij de noodopvang. Ik werd ook meteen door de juf 
achter mijn broek gezeten toen Ot eens door mijn schuld een les 
had gemist: die moest ik diezelfde dag nog inhalen om 12.10 uur. 
Van anderen hoorde ik wel dat dat niet overal zo was, daar was de 
boodschap: ‘ga maar veel lezen met je kind’. Toen alle kinderen 
weer naar school mochten, was er een plan voor de sociale omgang 
met elkaar. De school heeft het echt goed gedaan.”

,,Ik hoop dat we nóóit meer thuis hoeven werken met de kinderen, 
maar als het moet, gaat het nu wel beter.”

Wendy Roelands, leerkracht van Ot: ,,Iedereen moest wennen aan 
thuiswerken, ook Ot en ik. Na een moeizaam begin ging Ot als 
een speer en dit houdt hij vast, nu we weer op school zijn. Samen 
 hebben we gekeken wat het beste was voor Ot. Fijn om zo goed 
met ouders samen te kunnen werken.’’

Onderwijs tijdens corona

‘Lockdown heeft me 
ook veel gebracht’

De ouder

Gwen van IJsselmuide, met op de achtergrond haar zoon Ot en 
zijn leerkracht Wendy Roelands van groep 6, obs Het Zand.
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Verantwoording van de financiën

De jaarrekening 2020 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en geeft een getrouw beeld 
van het vermogen, de financiële positie en het resultaat over 2020. Het resultaat is € 1.342.016 negatief.
Het negatieve resultaat kan worden verklaard door het moment waarop de extra bekostiging (2019 extra baten) 
en de hogere lasten naar aanleiding van de cao-verhoging (2020 hogere lasten) in het resultaat moesten 
worden verwerkt. In hoofdstuk 3.2 zullen we dit verder toelichten en ook de verschillen in de baten en lasten 
verklaren.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Aantal leerlingen 

Vorig jaar
2019

Verslagjaar
2020

2021 2022 2023

basisonderwijs (inclusief ISUtrecht) 9.465 9.429 9.504 9.681 9.838

(voortgezet) speciaal onderwijs 363 423 411 411 411

speciaal basisonderwijs 169 174 165 165 165

Aantal leerlingen (totaal) 9.997 10.026 10.080 10.257 10.414

 

Wat zien we?

De scholen van SPO Utrecht zijn breed verdeeld 
over de stad Utrecht en haar buitenwijken. Ook 
vertegenwoordigen onze scholen een breed onder-
wijsconcept in het basisonderwijs. Naast reguliere 
basisscholen zijn er namelijk ook scholen in het 
jenaplan-, montessori- en het daltononderwijs. 
Ook is er aanbod voor hoogbegaafden en zijn er 
speciale scholen: voor kinderen met specifieke 
behoeften omtrent gedrag en voor kinderen die 

zeer moeilijk leren. Tenslotte is er ook een interna-
tionale school. Wij zijn van mening dat we hiermee 
een breed aanbod hebben in het basisonderwijs 
voor alle kinderen.

Echter, de ontwikkeling van het leerlingaantal is niet 
alleen afhankelijk van een breed aanbod, maar ook 
van zaken waar we minder invloed op hebben zoals 
demografie en migratie.

Verantwoording van de financiën
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Prognoses van de gemeente Utrecht laten zien dat 
het aantal kinderen in de leeftijd 4 tot en met 11 
jaar licht afneemt (in 2020: 31.807, in 2025: 31.248), 
ondanks de groei van de stad. Dit merken we ook bin-
nen onze stichting. Afhankelijk van de wijk in de stad 
zien we het leerlingaantal stabiliseren of afnemen. 
Een aantal scholen zien we krimpen. Deze afname 
wordt gecompenseerd door enkele scholen die wel 
groeien (nieuwbouw).

Personeelsformatie in fte 

Aantal fte
Vorig jaar

2019
Verslagjaar

2020
2021 2022 2023

bestuur / management 49 49 46 46 46

onderwijspersoneel 708 682 657 660 665

ondersteunend personeel 116 122 92 90 90

 
Wat zien we?
Hoeveel personeel nodig is in een school, is afhan-
kelijk van het aantal leerlingen en de wijze waarop 
zij gegroepeerd worden in de school. Ook kan worden 
gekeken naar de zorgzwaarte van het onderwijs, de 
diversiteit van de leerlingen, en ook naar de extra 
ondersteuning die wordt geboden.
Scholen maken elk jaar een formatieplan. In het 
formatieplan wordt uitgewerkt hoe de indeling voor 
het komende schooljaar zal zijn, en welke formatie 
daarbij nodig is. Het formatieplan gaat uit van een 
schooljaar (dus niet kalenderjaar), dat start per 
1 augustus. Het moment waarop een school echt 
kan sturen op haar formatie, en daarmee op haar 
uitgaven, is daarom ook per 1 augustus van elk jaar.

Hoe gaan we ermee om?

In de jaren 2018 en 2019 heeft de stichting meer 
personeel vastgehouden dan waarvoor zij bekosti-
tigd werd. Dit was een bewuste keuze, die te maken 
had met het inspelen op de arbeidsmarkt en het 
groeiende lerarentekort. 
In 2019 en 2020 hebben we aangestuurd op een 
passende formatie, en werd het aantal fte terug-
gebracht tot de omvang waarvoor scholen bekostigd 
worden. Ook in de begroting is begroot met het 
uitgangspunt van een passende formatie.

Inmiddels weten we iets meer over de financiële 
gevolgen van de coronacrisis. Niet alleen in de zin 
van extra kosten en investeringen, maar ook weten 
we meer over extra subsidiegelden die de overheid 
beschikbaar stelt.
De overheid stelt de komende twee tot drie jaren 
zeer veel geld ter beschikking om de ontstane 
leerachterstanden weg te werken. Om dit doel te 
bereiken maken onze scholen, in samenwerking met 
het bestuur, plannen om dit doel te realiseren en de 
extra middelen hiervoor in te zetten.
Voor de personeelsformatie (en het personeels-
beleid) betekent dit, dat we proberen om alle 
mensen binnen te houden en verwachten we, indien 
zij beschikbaar zijn, veel nieuwe mensen aan te 
trekken.

Hoe gaan we ermee om?

Zoals ook genoemd in hoofdstuk 2.4 van dit jaar-
verslag hebben we een aantal nieuwe afspraken 
gemaakt met betrekking tot de financiën en het 
begroten. Voor wat betreft het begroten van het 
aantal leerlingen zijn we in terughoudend en gaan we 
niet zomaar uit van groei. Het begroot leerlingaantal 
blijft gelijk, tenzij met enige zekerheid kan worden 
aangetoond dat er wel sprake is van groei. 

Bouwers Kindcentrum Rijnvliet en  
Jules Verne bereiken hoogste punt
Het duurt even, maar dan heb je ook een mooi resultaat: de bouw van Kindcentrum Rijnvliet heeft 
vandaag het hoogste punt bereikt. Vanuit de lucht zijn de contouren van het gebouw al goed zichtbaar. 
SPO Utrecht viert dit feestje voor de bouwers altijd samen met de meest betrokkenen: schoolteam, 
bouwer, architect en nu natuurlijk ook met de collega's van Kind en Co, van de kinderopvang en de bso 
met wie we straks samen een kindcentrum vormen. Bij de bouw van Jules Verne werd 25 september 
het bereiken van het hoogste punt gevierd.

Kindcentrum Rijnvliet vanuit de lucht.  
Foto: Erik Veurink, Van Hoogevest Architecten

Een kraanwagen takelt een grote gezamenlijke tekening naar het 
hoogste punt. Die tekening wordt later ingemetseld in het nieuwe 
gebouw van Jules Verne.

30 september 2020

Verantwoording van de financiën
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3.2 Staat van baten en lasten en balans

Resultaat en exploitatie

Het resultaat van 2020 is € 1.378.642 negatief. 
Dit negatieve resultaat komt overeen met onze 
verwachting.

Op 11 december 2019 sloten PO-Raad en vakbonden 
het akkoord voor de cao 2019-2020. Deze nieuwe 
cao zorgt voor hogere salariskosten en een extra 
loonuitkering in februari 2020.
Vervolgens werd door OCW de bekostiging ook 
verhoogd. Een extra bekostiging is uitgekeerd eind 
december 2019. Omdat de extra bekostiging in het 
jaar 2019 werd beschikt en uitbetaald, moest dit ook 
in 2019 verwerkt worden. Eind 2019 hebben wij hier-
voor totaal € 1.507.299 extra bekostiging ontvangen.
Deze extra bekostiging in 2019 compenseert de extra 
kosten in 2020. 

In het jaar 2020 zien we dat de personele bekostiging 
voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 op 
verschillende momenten wordt bijgesteld. Na bijstel-
ling van alle bekostiging, ligt de bekostiging in lijn 
met de loonkosten volgens de cao. 
Op het moment van opstellen van de begroting 2020, 
was de nieuwe cao en de hogere bekostiging (zowel 
in 2019 als in 2020) nog niet bekend. Daardoor is 
begroot met de oude tarieven. Dit verklaart ook 
de afwijking tussen de realisatie en de begroting. In 
latere rapportages hebben wij het verwachte resultaat 
wel vermeld. De voorspelling ligt in lijn met het gere-
aliseerde resultaat.

Staat van baten en lasten in euro (bedragen x 1.000) Verschil (bedragen x 1.000) 

vorig jaar begroting 
verslagjaar

realisatie 
 verslagjaar

verslagjaar  
t.o.v. begroting

verslagjaar 
t.o.v. vorig jaar

2019 2020 2020 2021 2022 2023

BATEN

Rijksbijdragen 67.850 64.683 68.844 66.849 67.003 67.748 4.161 994

Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.384 1.926 2.883 2.291 1.953 1.747 957 -501

Baten werk in opdracht van derden - - - - - - - -

Overige baten 1.955 1.781 2.688 3.244 3.762 4.082 907 733

Totaal baten 73.189 68.390 74.415 72.384 72.718 73.577 6.025 1.226

LASTEN

Personeelslasten 60.614 57.453 63.237 60.876 60.180 61.065 5.784 2.623

Afschrijvingen 1.689 2.233 1.896 2.222 2.193 2.132 -337 207

Huisvestingslasten 4.967 4.452 4.942 4.556 4.663 4.618 490 -25

Overige lasten 5.510 4.898 5.688 5.339 5.186 5.463 790 178

Totaal lasten 72.780 69.036 75.763 72.993 72.222 73.278 6.727 2.983

SALDO

Saldo baten en lasten 409 -646 -1.348 -609 496 299 -702 -1.757

Saldo financiële baten en lasten 22 42 -30 -40 -41 -41 -72 -52

Saldo buitengewone baten en lasten

Totaal resultaat 431 -604 -1.378 -649 455 258 -774 -1.809

Verantwoording van de financiën
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daardoor kwamen we in aanmerking voor groei-
bekostiging voor de reguliere basisscholen. Deze 
groeibekostiging was niet begroot. Voor het speciaal 
onderwijs hebben we € 402.783 groeibekostiging 
ontvangen. Deze bekostiging was begroot op 
€ 183.581.
De basisondersteuning van het samenwerkings-
verband is met ingang van het nieuwe schooljaar 
2020-2021 gestegen naar € 136 per leerling (in 
schooljaar 2019-2020 was dit € 130 per leerling).

Overige overheidsbijdragen en subsidies  
(+ € 957.000)
In verband met de onzekerheid over de  voortzetting 
van de gemeentelijke subsidies, zijn alleen de 
subsidiebaten in de begroting opgenomen waarover 
zekerheid bestond. In 2020 zijn door de gemeente 
Utrecht uiteindelijk meer subsidietrajecten beschik-
baar gesteld. Deze extra baten hebben uiteraard 
ook geleid tot extra lasten.
Voor wat betreft de cultuursubsidie hebben we 
gezien dat door corona en lockdown, scholen er niet 
altijd aan toe zijn gekomen om culturele activiteiten 
te organiseren. Hierdoor bleef op veel scholen het 
beschikbare subsidiegeld deels onbesteed. De ge-
meente Utrecht heeft toegezegd dat dit resterende 
geld in 2021 alsnog mag worden besteed.
Nieuw is de subsidie ‘Inhaal en ondersteunings-
programma’s’. Ook hiervoor hebben we in 2020 nog 
maar weinig activiteiten kunnen organiseren. Er is dus 
nog veel geld beschikbaar om in te zetten in 2021.

Overige baten (+ € 907.000)
De verhuuropbrengsten zijn € 137.000 hoger dan 
begroot.
De opbrengsten uit detachering zijn € 74.000 lager 
dan begroot.
Verder wordt het verschil in deze post veroorzaakt 
door de veel hogere ouderbijdrage van International 
School Utrecht. Dit heeft te maken met nieuwe 

Rijksbijdragen (+ € 4.161.000)
De hogere rijksbijdrage wordt grotendeels veroor-
zaakt door een correctie op de personele bekostiging 
voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 als gevolg 
van de cao-salarisverhoging.
We hebben toch een kleine groeibekostiging voor 
de basisscholen ontvangen van € 191.000. In 
het schooljaar 2019-2020 (dus vanaf teldatum 
1-10-2018) is het leerlingaantal iets toegenomen, 

afspraken tussen de besturen NUOVO en SPO Utrecht, 
die ingaan per 1-8-2020. De doorbelasting betreft 
niet alleen een hogere bate, maar ook hogere kosten.

Personeelslasten (+ € 5.784.000)
In 2020 is de nieuwe cao 2019-2020 van kracht. 
Dit resulteert in hogere loonkosten dan waarmee 
is begroot en in een extra loonuitkering in februari 
2020.

Overige personeelslasten en uitkeringen  
(per saldo -/- € 87.000) 
De grootste afwijkingen in de overige personeels-
lasten zijn:
De externe inhuur bedraagt € 1.632.000. Begroot 
was € 1.515.000. 
De opleidingskosten zijn een stuk lager dan begroot 
(€ 694.000 realisatie / € 918.000 begroot). Dit komt 
grotendeels doordat opleidingen tijdens corona niet 
zijn doorgegaan.
De dotatie aan de personeelsvoorzieningen is hoger 
dan begroot (€ 227.000 realisatie / € 102.000 
begroot). Dit komt door een aantal langdurig  zieken, 
waarvoor we een voorziening hebben moeten 
opnemen.
De ontvangen uitkeringen (UWV/WAZO) zijn 
€ 265.000 hoger dan begroot. Er waren meer 
zwanger schappen dan verwacht.

Afschrijvingen (-/- € 337.000)
Per school en ook voor het bestuurskantoor wordt 
een meerjaren-investeringsbegroting opgesteld. 
Deze begrotingen worden jaarlijks geactualiseerd. 
In 2020 zien we dat de werkelijke investeringen 
(totaal € 1.887.250) flink lager uitpakken dan de 
begrote investeringen (totaal begroot € 3.164.000). 
Ook zien we dat de investeringen veelal worden 
begroot per 1 januari, en werkelijk pas later worden 
aangegaan. Beide factoren zijn een verklaring voor 
lagere afschrijvingslasten.

Huisvestingslasten (+ € 490.000)
De hogere huisvestingslasten worden voor het 
grootste deel veroorzaakt door € 240.000 extra 
schoonmaakkosten, meer dan begroot. En door extra 
kleine aanschaffingen, voor circa € 85.000. Beide 
lasten hebben te maken met de coronacrisis.
Verder is hier de doorbelasting van ISUtrecht-kosten 
geboekt, voor € 165.000. Die was begroot onder 
‘overige lasten’.

Overige lasten (+ € 790.000)
De overige lasten bestaan vooral uit administratie-
kosten en beheerskosten, leermiddelen, culturele 
vorming, ict-kosten, reproductie- en projectkosten. 
Veel kosten die hier worden verantwoord, hangen 
samen met doelsubsidies (zie ook ‘overige baten’). 
Dit is tevens de voornaamste reden van de over-
schrijding ten opzichte van de begroting. 
De belangrijkste overschrijdingen zijn:
• Administratie en accountancy (+ € 47.000). Dit 

heeft deels te maken met het inbesteden van de 
administratie.

• Deskundigenadvies (+ € 114.000). De advies-
kosten hebben betrekking op juridisch advies, 
aanbestedingen, en het inbesteden van de 
administratie.

• Planmatig onderhoudsbeheer (+ € 46.000). Dit 
zijn extra kosten in verband met huisvestings-
projecten.

• Ict-kosten (+ € 255.000)
• Leermiddelen (+ € 178.000) 
• Projecten (+ € 162.000) 

Kennisuitwisseling binnen   
SPO-netwerken 
Binnen SPO Utrecht zijn veel netwerken voor specialisten actief. 
 Collega’s ontmoeten elkaar en ze wisselen kennis en actuele thema’s 
uit. Alle SPO-scholen zijn welkom binnen de netwerken, ook als er geen 
specialist in de school is. Joyce Brand, leerkracht groep 8 op Het Zand, 
zegt over het povo-netwerk: ,,Ik raad het netwerk collega's aan die 
beginnen met een groep 8. Het is echt een aanwinst in informatiever-
strekking.’’ Florien Bakker, taalspecialist op Vleuterweide: ,,Hoe mooi 
zou het zijn om een spreekbeurt van een kind over de Romeinen ook te 
koppelen aan de doelen voor mondelinge taalvaardigheid? Het is heel 
inspirerend dat onze volgende netwerkbijeenkomst hierover gaat.’’

oktober 2020

Verantwoording van de financiën
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 Balans in meerjarig perspectief
(Bedragen x 1.000) 

Realisatie  
vorig jaar

2019
(excl. ISUtrecht)*

Realisatie 
verslagjaar

2020
(excl. ISUtrecht)*

Begroting 
2021

(incl. ISUtrecht)*

Begroting
2022

(incl. ISUtrecht)*

Begroting 
2023

(incl. ISUtrecht)*

ACTIVA

Vaste acitva

Immateriële vaste activa - - - - -

Materiële vaste activa 8.900 8.891 10.334 9.788 18.207

Financiële vaste activa 234 311 260 265 270

Totaal vaste activa 9.134 9.202 10.594 10.053 18.477

Vlottende activa

Voorraden - - - - -

Vorderingen 4.978 6.414 6704 6.948 7.191

Kortlopende effecten - - - - -

Liquide middelen 7.797 8.516 7.034 7.882 -386

Totaal vlottende activa 12.775 14.930 13.738 14.830 6.805

Totaal activa 21.909 24.132 24.332 24.883 25.282

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 11.423 9.954 10.170 10.624 10.883

Bestemmingsreserves - 90 2.324 2.402 2.457

Overige reserves en fondsen - - - - -

Totaal eigen vermogen 11.423 10.044 12.494 13.026 13.340

Voorzieningen 2.217 1.969 2.317 2.319 2.387

Langlopende schulden - - - - -

Kortlopende schulden 8.268 12.119 9.521 9.538 9.555

Totaal passiva 21.909 24.132 24.332 24.883 25.282

• Het grootste deel van het ontvangen subsidie-
geld is per balansdatum nog niet besteed en 
staat klaar voor 2021. Hierdoor wordt ook de 
toename in de kortlopende schulden verklaard.

• De voorzieningen stijgen door meer langdurig 
zieken, wat leidde tot een hogere voorziening 
voor dit doel.

• Tenslotte muteert het eigen vermogen met 
het (negatieve) resultaat. Het resultaat van 
ISUtrecht is opgenomen in een aparte bestem-
mingsreserve.

De in hoofdstuk 2.4 genoemde “Toekomstige 
ontwikkelingen, vanaf 2023” zijn zaken waarmee we 
rekening moeten houden en die van invloed kunnen 
zijn op de balans.

De mutaties in de balans zijn als volgt verklaarbaar:
• De vaste activa lopen gelijkmatig door. Met als 

enige uitzondering de inbreng van de activa van 
ISUtrecht (po-deel) in 2021. De toename van de 
activa in 2023 (jaar T+3) heeft ook te maken met 
investeringen van ISUtrecht.

• De financiële vaste activa vormen een waarborg-
som voor devices. Deze zullen gestaag stijgen, 
naarmate meer gebruik wordt gemaakt van 
devices.

• Bij de toename van de vorderingen tussen 2019 
(€ 4.978) en 2020 (€ 6.360) gaat het voorname-
lijk om de rekening-courant met ISUtrecht-Regie. 
Dit heeft te maken met het gewijzigd beleid 
zoals hierboven vermeld. De rekening-courant 
zal in de eerste halfjaar van 2021 worden afge-
rekend.

• De liquide middelen zijn in 2020 (ten opzichte 
van 2019) gestegen, ondanks een flink negatief 
resultaat. Dit is toch goed te verklaren, doordat 
het ministerie in de laatste maanden al veel 
subsidiegeld (met name de inhaal- en onder-
steuningsprogramma’s) heeft beschikt en ook 
heeft uitbetaald. 

*ISUtrecht

 International School Utrecht (ISUtrecht) is een samenwerking tussen NUOVO Scholen (ISUtrecht-vo) en SPO 
Utrecht (ISUtrecht-po). Tot 1-8-2020 vonden alle activiteiten hieromtrent plaats in de ISUtrecht-Regie stichting. 
Daarin werden alle baten en lasten verwerkt, en ook alle activa en passiva.
Beide besturen hebben gezamenlijk besloten om vanaf 1-8-2020 alle baten en lasten te splitsen in een po-deel 
en vo-deel en dit te verwerken in de stichtingen van de betreffende besturen.
Voor alle activa en passiva die aanwezig zijn in de ISUtrecht-Regie stichting zal per 1-1-2021 een activa/
passiva-transactie plaatsvinden ten gunste van beide besturen.
Derhalve is in bovenstaande tabel in de jaren T+1, T+2, T+3 een balans gepresenteerd, inclusief de ‘fusie’ met 
het po-deel van de ISUtrecht-Regie stichting. 

Verantwoording van de financiën
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3.3 Financiële positie

Kengetallen (continuïteitsparagraaf)

Reservepositie
(publiek ev -/- signaleringswaarde publiek ev) / 
totale baten
Dit kengetal geeft de maximale bovengrens aan van 
de totale publieke reserves. Als het eigen vermogen 
(ev) groter is dan het normatieve eigen vermogen, zou 
er sprake kunnen zijn van een mogelijk bovenmatige 
reserve.

Signaleringswaarde
De signaleringswaarde voor grote besturen primair 
onderwijs = (0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 
index 1,27) + (boekwaarde materiële vaste activa) + 
(0,05 x totale baten).

Financiële positie en continuïteit

De stichting is financieel gezond. We zijn zowel op 
korte termijn (liquiditeit) als ook op lange termijn 
(solvabiliteit 2) in staat om aan onze verplichtingen 
te voldoen.
De reservepositie van de stichting is voldoende en 
ligt nagenoeg in lijn met de signaleringswaarde, 
zoals OCW die berekent en gebruikt voor de beoor-
deling.

Voor de komende jaren is een rentabiliteit tussen 
0%  en 1% wenselijk.
De jaarrekening is opgemaakt uitgaande van de 
veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Kengetal Realisatie 
Vorig jaar

Realisatie 
Verslagjaar

Begroting Begroting Begroting Signalering

2019 2020 2021 2022 2023

Solvabiliteit 2 0,62 0,50 0,61 0,62 0,62 Ondergrens: ‹ 0,30

Weerstandsvermogen 15,6% 13,5% 17,3% 17,9% 18,1% Ondergrens: ‹ 5%

Liquiditeit 1,55 1,23 1,44 1,55 0,71 Ondergrens: ‹ 0,75

Rentabiliteit 0,59% -1,85% -0,90% 0,63% 0,35% Afhankelijk van reservepositie 
van het schoolbestuur.

Reservepositie

Eigen vermogen

-0,02

€ 11.423

-0,03

€ 10.081

-0,02

€ 12.494

-0,01

€ 13.026

-0,00

€ 13.340

Bovengrens: 0%.

Signaleringswaarde € 12.559
0,9

€ 12.612
0,8

€ 13.953
0,9

€ 13.424
0,97

€ 13.486

 
WOU sluit af, scholen gaan door met WOU-GO
Collega's van SPO-scholen sloten hun jarenlange deelname aan de Werkplaats Onderwijs-
onderzoek Utrecht af, waarin wetenschappers, opleidingen en ruim twintig Utrechtse 
basisscholen samenwerken. In 2016-2018 participeerden De Klimroos, Jules Verne, Kees 
Valkensteinschool en Pantarijn. Apollo 11 en de Dr. Bosschool doen nu al vier jaar onderwijs-
onderzoek op hun school, De Kleine Dichter, Tuindorp, De Klim en De Koekoek sloten in 2018 
aan. Dat zijn tien SPO-scholen! WOU levert zo een schat aan research informed onderwijs op. 
WOU gaat nu verder als WOU-GO. GO staat voor gelijke onderwijskansen. Ook hierbij heeft 
zich een aantal SPO-scholen aangesloten: obs Overvecht, De Panda en de Margrietschool.

6 oktober 2020

Toelichting van de kengetallen 
 (definities):

Solvabiliteit 2  
(eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal
Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen eigen en 
vreemd vermogen en verschaft inzicht in:
• de mate waarin de bezittingen (activazijde van 

de balans) zijn gefinancierd met eigen vermogen 
inclusief de voorzieningen,

• de mate waarin het schoolbestuur in staat is om 
op langere termijn aan haar financiële verplich-
tingen te voldoen. 

Weerstandsvermogen
eigen vermogen / totale baten
Hiermee wordt de omvang van de reserves gerela-
teerd aan de omvang van de instelling (op basis van 
de hoogte van de totale baten).

Liquiditeit
vlottende activa / kortlopende schulden
Dit kengetal geeft aan in hoeverre het schoolbestuur 
in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen 
te voldoen.

Rentabiliteit
resultaat / totale baten x 100%
Dit kengetal geeft aan wat het resultaat is in 
 vergelijking met de totale baten:
• Als het nodig is om de financiële positie te ver-

sterken, is een rentabiliteit van › 0 wenselijk.
• Als alle reserves op peil zijn gebracht, ligt een 

(meerjarige) rentabiliteit van 0% meer in de lijn 
der verwachting.

• Een negatieve rentabiliteit is gewenst wanneer 
de reservepositie als te hoog wordt gekwalifi-
ceerd.

Verantwoording van de financiën
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De Hoge Raven voert 
clusterdagen in
Het maken van een nieuw schoolplan stimuleerde het 
team van De Hoge Raven om concreet aan de slag te gaan 
met 'onderwijs anders organiseren'. Directeur Sylvia 
Tigchelhoff: ,,Nieuwe wegen verkennen, in kleine stapjes. 
De goede dingen verankeren in ons onderwijs. Corona 
had het effect van een snelkookpan. De woensdagen 
werden clusterdagen. ,,Door clusters te maken van steeds 
drie groepen onder leiding van twee leerkrachten, konden 
we de derde leerkracht vrij-roosteren. Dat is steeds een 
wisselende persoon. Die kan dan op woensdag bezig met 
specifieke taken (HB-ontwikkeling, onderwijsontwikke-
ling), die ondersteunend zijn aan wat in dat cluster moet 
gebeuren.’’

 
Tweede schoolsluiting door 
corona
 
Voor de tweede keer gaan alle scholen dicht om het 
aantal besmettingen met COVID-19 te stuiten. Vlak voor 
de kerstvakantie wordt weer overgeschakeld op thuison-
derwijs. Dat gaat soepeler dan in maart. Scholen hebben 
hun ervaringen met de eerste lockdown geëvalueerd en 
weten nu wat goed werkt.

 
SPO Utrecht doet de 
administratie voortaan zelf 

Het wordt voor medewerkers in 2021 makkelijk om verlof 
aan te vragen, reiskosten te declareren of een werkge-
versverklaring aan te vragen. SPO Utrecht neemt vanaf 
januari 2021 de personeels- en salarisadministratie en 
de financiële administratie helemaal in eigen hand. De 
samenwerking met het externe bureau A/S Works wordt 
op 1 januari beëindigd. Nieuwe SPO-collega's verzorgen 
voortaan deze taken vanuit het bestuurskantoor aan de 
Orteliuslaan. Het nieuwe digitale administratiesysteem 
werkt makkelijker, is efficiënter en maakt alle mede-
werkers minder afhankelijk. Het huidige team heeft er 
keihard voor gewerkt en met succes: de invoering van het 
nieuwe systeem liep op rolletjes.

11 november 2020 16 december 2020

december 2020

Verantwoording van de financiën
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Jessy Bakker is leerkracht groep 7-8 Jenaplanschool Wittevrouwen. 
Ze heeft een gezin met man en kinderen van 2, 8 en 10 jaar oud. 
Hoe kijkt ze terug op 2020, toen ze vanuit huis moest lesgeven?

Hoe heb je de schoolsluiting ervaren?
,,Ik miste de kinderen oprecht tijdens de lockdown en werd me meer 
bewust van mijn vak. In de klas is er veel meer dan alleen de lessen. 
Op school, in contact met elkaar en met mij leren kinderen zoveel meer 
dan uit een boek. Ze breiden hun woordenschat uit, worden zelf-
verzekerder door presentaties. Wij praten nu in de klas bijvoorbeeld 
weer elke dag over het nieuws. Hier kan dat, bij afstandsonderwijs 
niet. Als ik vanuit huis lesgeef, voel ik me meer een ‘lesboer’.‘’

,,Ik weet nog dat ouders tijdens de schoolsluiting tegen me zeiden: 
‘Wat doen jullie de hele dag op school? Thuis zijn de kinderen snel 
klaar’.’’ Jessy lacht. Natuurlijk waren niet alle kinderen zo snel 
klaar, zegt ze. Anderen vonden het heel zwaar. Hun ouders zaten 
elke dag uren naast hun kind.

Maar het is wel een logische vraag, want toen de school gesloten 
was, moesten kinderen thuis alleen de verplichte lesopdrachten 
maken. ,,We raadden ouders wel aan om samen naar het Jeugd-
journaal te kijken. En we gaven ook knutselopdrachten. Die konden 
ze doen, maar het hoefde niet. Wij vertelden de ouders wat wel 
verplicht en zeiden erbij: ‘Als het eens niet lukt, maak er dan geen 
strijd van met je kind. Laat ’t maar gaan. Je hoeft geen leerkracht te 
zijn’. We vonden het als leerkrachten wel lastig om te bepalen, wat 
kun je van ouders vragen?’’

Toch ziet ze dat haar leerlingen gemiddeld sterker uit deze periode 
zijn gekomen. ,,Veel van onze ouders zijn zzp’er en flexibel in hun 
tijd, ze zijn meestal hoogopgeleid, beheersen de Nederlandse taal 
goed: ze kunnen hun kinderen helpen. Dat is ons geluk geweest 
tijdens de lockdown.’’

Hoe heb je lesgeven op afstand aangepakt?
Jenaplanschool Wittevrouwen is een grote school, met zes groepen 
7-8 verdeeld over twee locaties. Dat betekende dat alle zeven leer-
krachten van groep 7-8 meteen na de eerste schoolsluiting op 18 
maart 2020 overlegden met elkaar. Wat vinden we echt belangrijk 

voor de kinderen om te doen? Wat doen we wel en wat niet? Ze 
spraken af allemaal dezelfde lessen aan te bieden, met ruimte voor 
een persoonlijke invulling. Dus: alle 7-8 leerkrachten hadden elke 
ochtend een kwartier ‘live’ contact met hun leerlingen, maar vulden 
zelf in hoe. ,,Ik vroeg mijn leerlingen dingen als ‘heb je lekker 
 geslapen?’, want op die manier maak ik ook in de klas contact.’’

Iedere groep 7-8 leerkracht kreeg een vak toebedeeld en verzorgde 
interactieve instructielessen in niveaugroepen. Eén deed de reken-
instructies, een ander begrijpend lezen, enzovoort. ,,We keken ook 
naar welke collega kinderen thuis had en wie niet. De drie vrijgezelle 
leerkrachten verveelden zich zelfs, dus die deden graag wat meer. 
Het is fijn dat je zo elkaars leerlingen leert kennen en de kinderen 
jou andersom ook. Tijdens de sportdag hoorde ik een meisje verrast 
zeggen: ,,Oh, jij bent de stem van het dictee.’’

Wat heeft het opgeleverd?
,,Bij ons verliep de overgang naar afstandsonderwijs vrij vlot en 
soepel. Wij rekenen in de klas al digitaal, dus dat zijn de kinderen 
gewend. De meerwaarde van thuis rekenen was dat ouders kunnen 
meekijken hóe hun kind leert, ze zien hoe het systeem werkt. Bij 
rekenen loop ik normaal in de klas rond, nu zette ik de chatfunctie 
open. Zo kan ik letterlijk online meekijken met kinderen. Soms dacht 
ik ‘oh, wauw, die is om 6.30 uur ’s morgens al aan het rekenen’, of 
‘die rekent nog om 22.30 uur ’s avonds’. Een keer had een kind 
de hele rekentoets binnen 5 minuten af. Dat kan niet! Ik belde de 
ouders, die ontdekten dat het kind met een rekenmachine op de 
kamer zat. Gelukkig kon ik de hele toets wissen.’’

De resultaten van haar leerlingen hebben niet echt geleden onder de 
twee langdurige schoolsluitingen. Dus terugkijkend is Jessy eigenlijk 
best positief. ,,De eerste lockdown hebben we geëvalueerd, dus op de 
tweede lockdown waren we goed voorbereid. Als de scholen opnieuw 
moeten sluiten, is dat geen probleem.’’ Ook over haar fijne  collega’s 
is ze vol lof. ,,De collegialiteit was in die periode heel belangrijk.’’

,,En ik associeer de lockdown eigenlijk ook met ontspanning. Veel viel 
weg, ook privé, niks moest, geen sport, geen clubjes, het was een 
saaie tijd, maar ook ontspannen. Als gezin vonden we een ritme. We 
begonnen de dag altijd met wandelen, met zijn vijven. Dat was fijn.’’

Onderwijs tijdens corona

‘Collegialiteit was 
heel belangrijk’

De leerkracht

Jessy Bakker, leerkracht groep 7-8 op Jenaplanschool Witte vrouwen, 
met op de achtergrond Mats van Zelst uit groep 5 - broertje van een 
van Jessy’s leerlingen - en Annelie Meulensteen, moeder van Lola uit 
groep 7.
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Omvang, samenstelling en honorering 

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

De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden ten opzichte 
van elkaar en het CvB onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 
Binnen de RvT zijn verschillende expertisegebieden vertegenwoor-
digd, waaronder financiële, juridische en onderwijs inhoudelijke 
expertise.

De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij de lande-
lijke adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen (VTOI) en past binnen de Wet normering 
topinkomens. Vanaf de start in 2010 van het bestuursmodel met 
een RvT, zijn de vergoedingen ongewijzigd gebleven. Er is besloten 
deze vergoedingen per 1-1-2019 aan te passen aan de actuele 
werkzaamheden en maatschappelijke ontwikkelingen. De vastge-
stelde vergoedingen passen nog steeds in ruime mate binnen de 
gehanteerde grenzen van de wet en de richtlijnen van de VTOI.

In 2020 nam de Raad van Toezicht afscheid van Heleen Dammingh, 
die vanwege een zittingsduur van 8 jaar reglementair de RvT moest 
verlaten. De RvT is haar veel dank verschuldigd, Heleen heeft ge-
durende lange tijd haar kennis en ervaring ingebracht en was een 
constructief-kritische gesprekspartner in de RvT en in de werkge-
verscommissie. De Raad van Toezicht heeft in een goede opvolging 
kunnen voorzien door de voordracht van Frédérique ten Berge, die 
in de gemeenteraad van 23 april 2020 formeel benoemd is.

Jaarverslag Raad van Toezicht
Naam Rol in Raad van 

Toezicht
Hoofdfunctie in 2020 Benoemd op 

voordracht van 
Benoemd tot Aftredend (her

kiesbaar tot) 
Honorering 
(ex btw)

Elske Overgoor Voorzitter en 
lid werkgevers-
commissie

directeur strategie en 
beleid UMC Utrecht

RvT 01-03-2021 2025 € 10.000

Ben Noy Lid, lid CvT ISUtrecht 
en lid audit-
commissie

partner bij Antaurus 
 Vermogensbeheer

RvT 01-06-2023 2023 € 7.000

Heleen 
 Dammingh

Lid en lid 
werkgevers-
commissie

partner bij Van Bladel 
Advocaten

GMR (p) 01-03-2020 01-03-2020 -

Bert Lubbinge Lid en lid CvT 
ISUtrecht

eigenaar Ayudar GMR 01-06-2023 2023 € 6.000

Patrick van Aart Lid, vice-voorzitter 
en lid audit-
commissie

algemeen directeur 
 Gunnebo

RvT 01-03-2021 2025 € 7.000

Lisa Janssen Lid en lid werk-
geverscommissie

zelfstandig professional 
in kunst & onderwijs,
directeur/eigenaar AeQui 
evaluatiebureau voor het 
hoger onderwijs

GMR (o) 01-03-2023 2027 € 6.000

Erwin Derks Lid zelfstandig adviseur en 
interim-manager

GMR (o) 01-03-2023 2027 € 5.000

Frédérique ten 
Berg

Lid en lid werk-
geverscommissie

Mede-eigenaar Ten Berge 
| Leerkotte Advocaten 

GMR (o) 23-04-2024 2028 € 4.375

Inleiding 

De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht ziet erop toe dat de 
doelstellingen worden behaald die wettelijk en maatschappelijk 
van SPO Utrecht mogen worden verwacht, en dat de algemene 
gang van zaken plaatsvindt op een te verantwoorden wijze.

Daarnaast ziet de RvT erop toe dat het College van Bestuur (CvB) 
de stichting op adequate wijze bestuurt op het gebied van onder-
wijs, kwaliteit, huisvesting, financiën en bedrijfsvoering. En de 
RvT bewaakt dat onder het bestuur van het CvB geen beleid wordt 
gevoerd of praktijken plaatsvinden die onwettig zijn, in strijd zijn 
met de statuten, in strijd zijn met de gangbare ethische opvattingen 
of het gezond verstand.
De RvT gebruikt een toezichtkader (op basis van Policy Governance) 
en de code Goed Bestuur van de PO-Raad, als leidraad voor haar 
toezichthoudende taak.

2020 was ook voor de Raad van Toezicht een bijzonder jaar, een 
jaar waarin de wereld in de ban was van de coronacrisis. Het onder-
wijs werd hiermee voor een grote opgave gesteld, en er werd veel 
verlangd van de creativiteit en het uithoudingsvermogen van alle 
medewerkers en het bestuur van SPO Utrecht. De Raad van Toe-
zicht spreekt op deze plek haar waardering uit voor iedereen die 
zich heeft ingespannen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit:

De bestuurders werden conform de cao bestuurders primair 
onderwijs 2020-2021 gehonoreerd.  

Honorarium

Thea Meijer, voorzitter 0,9 fte € 127.520,21 

Eric van Dorp 1 fte € 138.402,82 

Thea Meijer was in 2020 lid van het Algemeen Bestuur van de PO-
Raad. Hiervoor werd door SPO Utrecht de volgende  vergoedingen 
ontvangen: vergoeding PO-Raad € 5.500.

Bijlage 1 Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht
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De werkgeverscommissie is in 2020 verschillende keren bijeen 
geweest, voor de volgende onderwerpen:
• voeren van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus met 

de leden van het bestuur,
• voorbereiden van de voordracht van een nieuw lid voor de RvT,
• voorbereiden van de werving en selectie van een nieuwe voor-

zitter van het College van Bestuur in verband met het aange-
kondigde vertrek van beide leden per aanvang, respectievelijk 
medio 2022.

Twee RvT-leden maken deel uit van de Commissie van Toezicht van 
de International School Utrecht (ISUtrecht). Voor deze werkzaam-
heden verwijzen we naar het jaarverslag van ISUtrecht.

Puntsgewijs kwamen, naast de jaarlijks terugkerende ijkpunten, 
de volgende onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht aan de orde.

Goedkeuring is verleend aan:
• de jaarrekening 2019
• de begroting 2021, en voorts is kennis genomen van meerjaren-

begroting 2022-2025
• de overdracht van grond en het bijbehorende gebouw aan de 

Eufraatdreef 1 van de gemeente Utrecht aan SPO Utrecht
• de overdracht van grond en het bijbehorende gebouw aan de 

Haarzichtsingel 15 van de gemeente Utrecht aan SPO Utrecht
• de samenwerkingsovereenkomst SPO Utrecht en NUOVO 

 Scholen inzake ISUtrecht.

Besloten is:
• Frédérique ten Berge ter benoeming aan de gemeenteraad van 

Utrecht voor te dragen
• de vacature van voorzitter College van Bestuur per 1 januari 

2022 open te stellen
• tot herbenoeming voor een tweede termijn van Elske Overgoor 

en Patrick van Aart. 

Besproken is onder andere:
• de coronacrisis, de gevolgen daarvan en de manier waarop de 

organisatie hieraan het hoofd biedt

Werkzaamheden en beoordeling 

Alleen de eerste vergadering van het jaar vond live plaats, vanaf 
maart 2020 zijn alle bijeenkomsten digitaal gehouden.
In 2020 kwam de RvT vijf keer bijeen voor een reguliere vergadering, 
in bijzijn van het CvB. De vergaderingen vonden plaats op basis 
van een vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met 
 specifieke agendapunten, themabesprekingen en presentaties. 
Tijdens delen van deze vergaderingen zijn geregeld  functionarissen 
vanuit de organisatie uitgenodigd om hun visie op bepaalde 
thema’s te geven. 
De RvT wordt door middel van kwartaalrapportages door het 
bestuur geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de 
besteding van de middelen en de belangrijkste thema’s uit het 
Koersplan en de beleidsbegroting.

Daarnaast hadden de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT 
 regelmatig bilateraal (voor)overleg met het CvB. 

In november heeft de RvT een studiedag gehouden, waarin onder 
begeleiding van een extern adviseur is gesproken over de toe-
passing van het waardengericht toezicht binnen de Policy Gover-
nance. Hierop wordt in 2021 een vervolg gegeven.

In het voorjaar van 2020 heeft de RvT geen schoolbezoeken 
 afgelegd. De geplande schoolbezoeken op 18 maart konden van-
wege de schoolsluiting in die periode geen doorgang vinden. De 
RvT heeft gemerkt dat deze schoolbezoeken zeer waardevol zijn, 
en heeft deze begin 2021 dan ook weer digitaal uitgevoerd. 

De auditcommissie is in 2020 verschillende keren bijeen geweest, 
in het bijzijn van het bestuurslid met financiën in portefeuille en 
de controller. Aan de orde waren onder andere
• de jaarrekening 2019, het accountantsverslag en de adviesbrief 

van de accountant,
• de begroting 2021 en de externe ontwikkelingen in relatie tot 

de prognose en de meerjarenbegroting vanaf 2021.

• de gevolgen van het aankomende en reeds gevoelde 
 lerarentekort

• de omvang van scholen in relatie tot de bekostiging en de 
 kosten van instandhouding van scholen en spreiding over 
Utrecht

• de inbesteding van de financiële en personele administratie
• de bekostiging en de fluctuatie daarin, als gevolg van 

 incidentele middelen
• de opstelling van hernieuwde financiële uitgangspunten die 

leiden tot een stabielere begroting en realisatie
• de zorgelijke tijdelijke huisvestingssituatie van de International 

School Utrecht, de voorgenomen nieuwbouw en financiering 
daarvan en de stagnatie van de voortgang hierbij

 
De RvT heeft ten aanzien van het bestuur in zijn algemeenheid en 
de bovengenoemde punten in het bijzonder, haar vertrouwen in het 
CvB uitgesproken.

Horizontale verantwoording 

Op diverse manieren is de Raad van Toezicht met stakeholders 
van SPO Utrecht in overleg. 

De RvT heeft twee overlegmomenten met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (gmr): eenmaal bezoekt het dagelijks be-
stuur van de gmr de RvT, en eenmaal bezoekt een aantal  RvT-leden 
de gmr-vergadering. Tijdens dit overleg is het wederzijds vertrou-
wen uitgesproken en heeft de RvT haar waardering overgebracht 
voor de betrokkenheid en de inzet van de gmr.

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

Ten behoeve van de eigen ontwikkeling werden door de individuele 
leden cursussen gevolgd of het VTOI-jaarcongres bezocht. Alle 
leden zijn lid van de VTOI.

Jaarverslag 2020 Raad van ToezichtBijlage 1
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1.2 De vergaderingen

In het schooljaar 2019 – 2020 heeft de GMR vier keer vergaderd 
en was er één netwerkbijeenkomst. De bijeenkomsten werden 
voorbereid door het dagelijks bestuur van de GMR, in overleg met 
het College van Bestuur van SPO Utrecht.

Bij de vergaderingen was altijd een lid van het College van Bestuur 
aanwezig: Thea Meijer (voorzitter CvB) en/of Eric van Dorp (lid 
CvB). De rol van het CvB is die van gesprekspartner en informant. 
Dit alles is gericht op goed bestuurlijk verkeer tussen het CvB en 
de GMR. De agenda van de vergaderingen is gesplitst in een deel 
waarbij het CvB aanwezig is en een deel waar het niet bij is. De 
besluitvorming is altijd zonder het College van Bestuur.

1.3 Samenwerking met…

…de medezeggenschapsraden 
Op elke GMR-vergadering is het agendapunt ‘mededelingen Mr'en’ 
opgenomen. Dit agendapunt heeft als doel informatie vanuit de 
MR’en uit te wisselen. Ook de rondvraag wordt gebruikt om bij 
andere MR’en te informeren naar allerlei vraagstukken.
 
Het dagelijks bestuur bezoekt de vergaderingen van een aantal 
MR’en gedurende het schooljaar. Dat zijn plezierige gesprekken 
waar onder andere de relatie MR – GMR aan bod komt en de MR 
de gelegenheid heeft ook zelf onderwerpen aan te kaarten. Dit jaar 
zijn door het ontbreken van de secretaris en de coronacrisis geen 
MR’en bezocht.

Inleiding

Dit is het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 
(SPO Utrecht).
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van 
de GMR in het schooljaar 2019 - 2020. Het verslag is bedoeld voor 
de leden van de GMR en alle MR-en van SPO-scholen.

1.  Algemeen

1.1 Samenstelling en taakverdeling

De GMR bestond uit 34 leden: elke school vaardigt één lid af naar 
de GMR (een ouder of een leerkracht). Een GMR-lid heeft meestal 
zitting in de MR van de betrokken school, maar dat is niet verplicht. 
De meeste scholen zijn het merendeel van de vergaderingen ook 
aanwezig.

Het dagelijks bestuur (DB) bestond uit de voorzitter Mirjam van 
den Berg (ouder, Rietendakschool) en ad interim secretaris/
penningmeester Karin Koeleman (externe). Verder was er een 
financiële commissie die de GMR adviseerde over de begroting en 
de jaarrekening.

De notulen werden gemaakt door Karin Koeleman (Lantana 
Managementondersteuning, http://www.lantana-mo.nl/).

In juni 2020 heeft Mirjam van den Berg afscheid genomen als 
voorzitter van de GMR. 

Bij scholing van de MR of bij scholing van nieuwe MR-leden (MR 
Start, Basis of Verdieping van de VOO), draagt de GMR 100 procent 
bij aan de cursuskosten. Daarnaast kan een MR een beroep doen 
op een bijdrage voor cursussen op maat of gebruikmaken van 
externe specialisten voor een bepaald onderwerp. Dit wordt vooraf 
altijd overlegd met de secretaris van de GMR. Dit schooljaar zijn 
door een GMR-lid twee cursusavonden georganiseerd voor acht 
scholen. Ook hebben alle MR’en bevoegdhedenkaartjes van de 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) ontvangen.
Voor het goed functioneren van de medezeggenschapsraad is het 
belangrijk dat MR-leden een cursus volgen.

…het College van Bestuur
Het dagelijks bestuur van de GMR heeft vier keer overlegd met 
het College van Bestuur over beleidsvoorstellen en lopende 
zaken. Het DB is daarbij geïnformeerd over de ontwikkelingen 
in de organisatie. Tijdens dit overleg is ook de agenda van GMR-
vergaderingen aan de orde gekomen en werden de onderwerpen 
en benodigde documenten besproken en voorbereid. Waar nodig 
werden medewerkers van het stafbureau in de vergadering 
uitgenodigd om informatie te geven over bepaalde onderwerpen, 
zoals bijvoorbeeld over huisvesting of het vernieuwde 
inspectietoezicht.

…de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht en de GMR bezoeken elk jaar elkaars 
vergaderingen. Waar nodig kunnen daarnaast de GMR en de RvT 
altijd contact zoeken. Dit jaar is een lid van de RvT afgetreden 
en een nieuw lid toegetreden. Het CvB en de voorzitter van de 
GMR hebben een sollicitatiegesprek met de potentiële kandidaat 
gevoerd. Het DB is een keer aanwezig geweest bij de vergadering 
van de RvT. Ook is er telefonisch overleg geweest over de begroting 
en jaarafrekening van SPO Utrecht. 

2.  Onderwerpen in 2019 – 2020

2.1 Reguliere zaken

Er zijn zaken die standaard elk jaar op de agenda staan. Zo zijn ook 
dit jaar onder andere deze onderwerpen langsgekomen:
• De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024
• De jaarrekening/jaarverslag 2019
• Het werkgelegenheidsbeleid 2020-2024/Voorjaarsnota
• Het vakantierooster 2020-2021

Normaliter wordt ook het Functieboek voorgelegd aan de GMR. In 
de nieuwe cao zijn nieuwe schalen en functiebeschrijvingen voor 
directeuren en onderwijsondersteunend personeel opgenomen. 
Omdat fysiek overleg in verband met corona niet mogelijk was, 
hebben werkgevers- en werknemersorganisaties besloten om het 
vaststellen van het Functieboek een half jaar uit te stellen. Het 
gewijzigde functieboekvoorstel wordt daarom in het najaar 2020 
aan de GMR voorgelegd.

2.2 Specifieke zaken

Naast de reguliere zaken heeft de GMR aandacht besteed aan de 
volgende zaken:

• Profiel RvT-lid
  De GMR heeft positief geadviseerd op het profiel van een 

RvT-lid. Hierbij is de wens geuit dat een nieuw RvT-lid een 
mening dient te vormen over het lerarentekort en dat bij gelijke 
geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan een vrouw. 

  Christine van der Leun is door de GMR voorgedragen om 
namens SPO Utrecht lid te worden van de Ondersteunings-
planraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Utrecht PO. 
OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkings-
verband.

• Voorstel aanstelling derde interim-directeur
  De GMR heeft positief geadviseerd op het voorstel een derde 

interim-directeur aan te nemen. Hierdoor hoeft niet meer met 
externen te worden gewerkt.

Bijlage 2 Jaarverslag 2019-2020 GMR
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3.  Vergaderdata 2019 – 2020

Jaarlijks worden er vier GMR-vergaderingen gehouden. De 
eerste vergadering op 1 oktober 2019 is gecombineerd met een 
themabijeenkomst over geldstromen in het onderwijs.

De vergaderingen hebben op de volgende data plaatsgevonden:
• Dinsdag 01 oktober 2019
• Dinsdag 26 november 2019
• Dinsdag 17 maart 2020
• Dinsdag 16 juni 2020

De eerste twee vergaderingen vonden plaats in het kantoor van 
SPO Utrecht aan de Orteliuslaan 871 te Utrecht, van 20.00 tot 
22.00 uur.

In verband met de coronalockdown, is de vergadering van 17 maart 
2020 niet gehouden. Informatie over drie onderwerpen is per mail 
uitgewisseld. Hierbij konden vragen aan het CvB worden gesteld. 
De stemming is ook per mail gebeurd.

De vergadering van 16 juni 2020 heeft online plaatsgevonden via 
Microsoft Teams, de stemming per mail.

•  Stedelijke aanpak in het kader van het lerarentekort
   De stedelijke aanpak in het kader van het lerarentekort heeft 

geleid tot het Actieplan Utrecht Leert PO. De oudergeleding 
heeft unaniem positief geadviseerd en de personeelsgeleding 
heeft unaniem ingestemd met de plannen.

• Aanpassing werkkostenregeling
  De werkkostenregeling van SPO Utrecht is veranderd. Vanwege 

parkeerproblematiek in de stad, is het voor leerkrachten van 
buiten de stad onaantrekkelijk om met de auto te komen. Om 
toch leerkrachten te trekken, is voorgesteld om het bedrag voor 
de fiets-privéregeling op te hogen van € 1000,- naar € 2000,-. 
De personeelsgeleding heeft hiermee unaniem ingestemd. 

• Aanpassing toelatingsbeleid
  De GMR heeft positief geadviseerd op de aanpassing van het 

toelatingsbeleid. Hierdoor mogen scholen kinderen pas vanaf 
drie jaar aannemen. 

Bijlage 2 Jaarverslag 2019-2020 GMR
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Overzicht besteding middelen 2020 
SWV Utrecht PO

17CV Dr. Bosschool Ingezet op IB en verder bekwamen van team in het handelingsgericht inspelen op de 
ondersteuningsbehoeften

17DZ Prof Kohnstammschool Ingezet op IB en leerlingenzorg

17EH De Hoge Raven Ingezet op IB en vijf ochtenden RT/extra ondersteuning. 

17ER Anne Frankschool Ingezet op 0,5 dag extra IB-ondersteuning, inzet van externen (coaching van leerkrachten), 
onderzoek en testen, training van groep of groepen leerlingen

17FL Pieterskerkhof Ingezet op extra leerkracht en onderwijsassistent om leerkracht te ondersteunen en/of met kleine 
groepjes te werken 

17FL01 Puntenburg Ingezet op IB

17NX De Klim Ingezet op IB (27,7 uur) en € 30 per leerling om te voldoen aan de basisondersteuning 

17ON Rijnsweerd Ingezet op ambulante tijd IB en RT

17QH De Kaleidoskoop Ingezet voor taal- en gedragsspecialist 

17RK De Panda Ingezet op IB 

17RK01 De Kleine Dichter Ingezet op IB , voorziening voor meerbegaafde kinderen en kleinere groepen waardoor zorg op 
maat geboden kan worden door eigen leerkracht

17SK Oog in Al Ingezet op IB 

21GQ Luc Stevensschool nvt

23DK Voordorp Ingezet op IB 

26LF Lux nvt

27CM De Klimroos Ingezet op IB en begeleiding leerlingen

10DL01 Rijnvliet Ingezet op IB

27CP Pantarijn Ingezet op leraarondersteuner/onderwijs assistent

27YF Vleuterweide Ingezet op IB 

28BC Waterrijk Ingezet op onderzoek en begeleiding door ‘Zien in de klas’ en IB

29TZ Het Zand Ingezet op IB en MHB specialist

31JT Johan de Witt Ingezet op IB, de vaardighedenklas, materialen aankoop, scholing en onderzoek.

Verantwoording SPO-scholen 2019-2020 over de inzet van € 130 per leerling vanuit het SWV Utrecht PO 

BRIN School Inzet middelen

00PQ Kromme Rijn College nvt

00PQ SO Fier nvt

08HP Kees Valkensteinschool Ingezet op IB, inhuur externe expertise en onderzoek

09HX De Meander Ingezet op ambulante tijd IB

10DL Apollo 11 Ingezet op IB € 12.000, extra tijd leerkrachten € 8.000, verkleining groepen € 6010, 
schoolopleiders € 10.000

16BL De Cirkel Ambulante uren IB’er voor groepsbezoeken en coaching leerkrachten

16BL01 Maaspleinschool Ingezet op IB en op versterken basisondersteuning

16EJ Margrietschool Activiteiten en ondersteuning in de groepen om aan de basisondersteuning te voldoen

16IJ Rietendakschool Ingezet op IB

16JP Jules Verne Ingezet op uitbreiding IB (1 dag) en ondersteuning voor groepen met extra problematiek, OPP, 
onderzoeken en observaties.

16NM Overvecht Ingezet op IB en orthopedagoog

17BT Tuindorp Ingezet op meer- en hoogbegaafdenspecialist, leesspecialist, ondersteuning en materialen, 
nascholing en literatuur. 

17CA Wittevrouwen Ingezet op IB 

17CL De Koekoek Ingezet op ambulante tijd voor IB en ondersteuning slechtziende en slechthorende leerlingen

2019-2020

Bijlage 3
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17FL Pieterskerkhof Inzet op extra leerkracht en onderwijsassistent om leerkracht te ondersteunen en/of met kleine 
groepjes te werken 

17FL01 Puntenburg Inzet op IB

17NX De Klim Inzet op IB en € 30 per leerling om te voldoen aan de basisondersteuning 

17ON Rijnsweerd Inzet op ambulante tijd IB en RT

17QH De Kaleidoskoop Inzet voor taal- en gedragsspecialist

17RK De Panda Inzet op IB 

17RK01 De Kleine Dichter Inzet op IB, voorziening voor meerbegaafde kinderen, kleinere groepen waardoor zorg op maat 
geboden kan worden door eigen leerkracht

17SK Oog in Al Inzet op IB en HB-specialist

21GQ Luc Stevensschool nvt

23DK Voordorp Inzet op IB 

26LF Lux nvt

27CM De Klimroos Aanschaf materialen voor bijscholing voor de leerlingen

27CP Pantarijn Inzet op leraarondersteuner/onderwijsassistent

27YF Vleuterweide Inzet op IB 

28BC Waterrijk Inzet op onderzoek en begeleiding door ‘Zien in de klas’ en IB

29TZ Het Zand Inzet op plusklas MHB, gedragsspecialist, ‘Zien in de Klas’ voor begeleiding verstevigen 
basisondersteuning en begeleiden leer-lingen

31JT Johan de Witt Inzet op IB, de vaardighedenklas, materialen aankoop, scholing en onderzoek

31LH Rijnvliet Inzet op IB

Verantwoording SPO-scholen 2020-2021 over de inzet van € 130 per leerling vanuit het SWV Utrecht PO 

BRIN School Inzet middelen

00PQ Kromme Rijn College nvt

00PQ SO Fier nvt

08HP Kees Valkensteinschool Inzet op IB 0,8 fte en inhuur externe expertise en onderzoek

08HPhz Haarzicht Inzet onderwijsassistent

09HX De Meander Inzet op extern orthopedagogisch onderzoek en advies, IB en MHB-coördinator

10DL Apollo 11 Inzet op IB, A&O trajecten, inhuur externe professionals, extra tijd leerkrachten voor begeleiding 
zorgleerlingen

16BL De Cirkel Ambulante uren IB’er en leerkrachten

16BL01 Maaspleinschool Inzet op versterken van taal in de onderbouw: nascholing leerkrachten, aanschaf extra methodes en 
ondersteuningsmiddelen

16EJ Margrietschool Inzet op IB en zorglaag 3 met betrekking op lezen en aanvulling op arrangementen

16IJ Rietendakschool Inzet op inhuur observatie en (psychologische) onderzoeken

16JP Jules Verne Inzet op 0,2 IB, 0,1 gedragsspecialist en 0,6 ambulante tijd leerkrachten

16NM Overvecht Inzet op extra ondersteuning op basis van onderwijsplan, in onderbouw volgens Kaleidoscoop en 
MHB-klas

17BT Tuindorp Inzet op MHB-specialist, leesspecialist, ondersteuning onderwijs-assistent en materialen, 
nascholing en literatuur. 

17CA Wittevrouwen Inzet op IB 

17CL De Koekoek Inzet op ambulante tijd voor IB en ondersteuning slechtziende en slechthorende leerlingen

17CV Dr. Bosschool Inzet op IB 

17DZ Prof Kohnstammschool Inzet op IB en RT

17EH De Hoge Raven Inzet voor IB en vijf ochtenden RT/extra ondersteuning. 

17ER Anne Frankschool Inzet op extra IB-ondersteuning, inkoop van externen (coaching van leerkrachten), onderzoek en 
testen

2020-2021
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Als we kijken naar de gemiddelde behaalde referentieniveaus 
2F/1S van de scholen van SPO Utrecht (in de tweede witte kolom), 
dan zien we dat tien scholen boven het landelijk gemiddelde van 
scholen met eenzelfde schoolweging scoren. Twee scholen hadden 
hun schooleigen norm (weergegeven in de derde roze kolom) in 
2019 gesteld onder de signaleringsnorm (die op dat moment nog 
niet bekend was). Inmiddels hebben deze scholen hun schooleigen 
norm ambitieuzer gesteld.

De resultaten 2020, berekend met het nieuw onderwijsresultaten-
model, zijn lastig te vergelijken met de resultaten van eerdere 
jaren, waarbij de gemiddelde scores op de eindtoets per jaar 
centraal stonden. In de afgelopen jaren scoorden respectievelijk 
zeven (2017), acht (2018) en drie (2019) SPO-scholen onder de 
toenmalige ondergrens. 
In 2019 scoorden 23 SPO-scholen boven de landelijk gemiddelde 
score van dat jaar. 

Overzicht behaalde referentieniveaus 
per  basisschool
Over het schooljaar 2019-2020 beschikken we niet over eindtoets-
gegevens, omdat vanwege de coronacrisis op geen van de scholen 
de jaarlijkse eindtoets is afgenomen. De werkwijze voor het bepa-
len van de opbrengsten per school is daarom tijdelijk aangepast. 
De opbrengsten van 2020 worden berekend naar het gewogen 
gemiddelde van de behaalde percentages referentieniveaus lezen, 
taalverzorging en rekenen in de schooljaren 2017-2018 en 2018-
2019. Dit gewogen gemiddelde wordt vervolgens vergeleken met 
een ‘signaleringswaarde’: een ondergrens die bepaald is op basis 
van de gemiddelde schoolweging over de jaren 2017-2020. 
In onderstaand schema zijn in de witte kolommen de opbrengsten 
van 2020 van de basisscholen van SPO Utrecht weergegeven in 
percentage behaalde referentieniveaus 1F en 2F/1S. 

In dit schema is te zien dat vijf scholen op basis van de eindtoets-
resultaten van 2018 en 2019 onder de signaleringswaarde voor 
2F/1S scoren (die signaleringswaarde is weergegeven in de tweede 
roze kolom). Eén school scoort onder de signaleringswaarde voor 
1F. In de eerste roze kolom zijn de landelijke gemiddelden per 
schoolweging weergegeven.
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17CA – Jenaplan Wittevrouwen  20,00  3,81 99 79,4 78 66,8 83,3

17FL – Pieterskerkhof 20,14  3,35 98,5 71,1 78 66,8 79,7

17BT – Tuindorp  20,20  4,51 100 70,4 78 66,8 70,3

17CL – De Koekoek  20,94  5,45 98,4 72 78 66,8 67,7

17ON – Daltonschool Rijnsweerd  21,59  7,59 99,1 85,2 75,1 63,9 92,3

17NX – De Klim  22,57  6,36 97,7 60,9 70,7 61,1 60

17DZ – Kohnstammschool  22,91  7,23 94,6 69 70,7 61,1 62

17RK01 – De Kleine Dichter  23,32  7,11 98 61,7 68,4 58,6 71

17EH – De Hoge Raven  23,62  7,64 97,8 71,1 68,4 58,6 67,3

09HX – De Meander  23,80  6,96 95,8 63 68,4 58,6 70

10DL – Apollo 11  24,28  5,94 94,9 53,2 66,4 56,6 63,3

17CV – Dr. Bosschool  24,40  7,81 93,5 61,6 66,4 56,6 61,7

23DK – Voordorp  24,58  7,18 93,8 60,4 66,4 56,6 55,7

17SK – Oog in Al  24,71  7,10 91,5 55,2 66,4 56,6 65

17FL01 – Puntenburg  25,07  7,47 96 61,3 64,9 55,1 75

31JT – Johan de Witt  25,28  8,25 94,5 61,2 64,9 55,1 58,3

08HP – Kees Valkensteinschool 26,07 6,56 96,1 60,6 64,1 53,6 62,3

27CP – Pantarijn  26,83  7,82 94,6 65,1 64,1 53,6 55

27YF – Vleuterweide  28,17  7,77 97,3 59,9 62 50,6 66,7

28BC – Waterrijk  28,37  7,50 97,9 65,8 62 50,6 73,7

29TZ – Het Zand  28,90  8,04 94 62,9 62 50,6 65

16IJ – Rietendakschool  29,07  8,51 74,1 33,3 60,3 49 63,3

16BL – De Cirkel  30,06  8,88 89,9 49,3 59,2 47,3 58,3

16JP – Jules Verne  33,71  8,08 95 51,8 53,7 41,5 65

16BL01 – Maasplein  34,49  8,21 97,2 66,7 50,4 39,5 60

OnderwijsresultatenBijlage 4
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Uitstroombestemming 2018  Uitstroombestemming 2019 Uitstroombestemming 2020

onder OPP* op OPP boven OPP onder OPP op OPP boven OPP onder OPP op OPP boven OPP 

Luc Stevensschool sbo 3% 75% 22% 19% 70% 11%  4%  78% 18% 

Lux so 8% 92% 0% 12% 88% 0%  25% 75%  0%

SO Fier 13% 83% 4% 14% 72% 14%  12%  74%  14%

Kromme Rijn College vso 7% 93% 0% 20% 77% 3%  17%  78%  5%

Bestendiging 2018  Bestendiging 2019 Bestendiging 2020

Op uit-
stroom 

Onder/
boven 
uitstroom 

Onbekend Op uit-
stroom 

Onder/
boven 
uitstroom 

Onbekend Op uit-
stroom 

Onder/
boven 
uitstroom 

Onbekend 

Lux so 75% 12,5% 12,5% 83% 17% 0%  100%  0%  0%

SO Fier 79% 20% 1% 77% 0 23%  67%  12%  11%

Kromme Rijn College vso 77%* 19%* 4%* 55% 18% 27%  67%  20%  13%

Luc Stevensschool sbo 85% 0% 5%  100% 0% 0% 

Bestendiging sbo en (v)so 2018 (over uitstroom 2017), 2019 (over uitstroom 2018) en 2020 (over uitstroom 2029)

Uitstroomniveaus sbo en (v)so 20182020 

OnderwijsresultatenBijlage 4

16EJ – Prinses Margriet  36,24  6,19 87,6 44,1 47,5 35,7 58,3

27CM – De Klimroos  36,56  5,98 93,2 59,2 47,5 35,7 70

17ER – Anne Frankschool  37,86  5,82 92,4 49,5 46,4 33,9 53,3

16NM – obs Overvecht   38,09   5,54 95,2 49,2 44,1 32,1 53,3

17RK – De Panda   38,75   4,75 88 30,8 44,1 32,1 35

17QH – De Kaleidoskoop   39,83   4,44 87,6 37,2 41,3 30,3 45

Schoolweging

De schoolweging wordt gebaseerd op de volgende vijf factoren: 
het opleidingsniveau van de ouders, het land van herkomst van de 
ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, of ouders in 
de schuldsanering zitten en het gemiddelde opleidingsniveau van 
alle moeders op school. De schoolweging wordt jaarlijks door het 
CBS berekend en gepubliceerd en wordt uitgedrukt in een getal 
tussen 20 en 40. Voor scholen is niet te herleiden welke leerlingen 
de schoolweging bepalen. In het overzicht op de vorige pagina zijn 
de scholen geordend op basis van hun gemiddelde schoolweging 
over 2017-2020. Daarbij staan de SPO-scholen met de ‘lichtste 
populatie’ bovenaan en met de ‘meest complexe populatie’ onder-
aan.

Spreidingsgetal

Dit spreidingsgetal geeft de mate aan waarin de leerlingen in de 
school van elkaar verschillen wat betreft de eerste vier gezinsken-
merken waarmee de schoolweging wordt berekend. Hoe groter 
het getal hoe heterogener de leerlingenpopulatie. Hoe kleiner het 
getal hoe homogener. Dit heeft gevolgen voor de differentiatie die 
binnen de school nodig is. 

Referentieniveaus

Het fundamentele niveau 1F geeft het niveau aan dat alle leerlin-
gen aan het einde van de basisschool minimaal moeten beheersen 
om hun ontwikkeling goed te kunnen vervolgen in het voortgezet 
onderwijs (met uitzondering van het praktijkonderwijs). Het komt 
overeen met het beheersingsniveau van eind groep 6. Met de 
eindtoets wordt voor iedere leerling bepaald of dit fundamentele 
niveau is behaald. 
Referentieniveau 2F voor taal en 1S voor rekenen zijn de streef-
niveaus. Leerlingen die doorstromen naar havo en vwo moeten het 
referentieniveau 1S voor rekenen hebben behaald om hun ontwik-
keling in het voortgezet onderwijs goed te kunnen vervolgen. Voor 
het referentieniveau 2F lezen geldt dit voor doorstroom naar vmbo-
gt en voor 2F taalverzorging voor doorstroom naar vmbo-gt/havo. 
Het gewogen driejaarsgemiddelde geeft aan welk percentage van 
de leerlingen dit niveau heeft gehaald, berekend over de eindtoets 
van de afgelopen drie jaar, voor taal en rekenen samen. Door het 
wegvallen van de eindtoets in 2020 is het gemiddelde referentie-
niveau nu eenmalig over de eindtoetsen van alleen 2018 en 2019 
berekend.

Onderwijsresultaten sbo en so

Scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs leggen 
jaarlijks aan de inspectie verantwoording af over het percentage 
leerlingen dat, op basis van het vastgestelde uitstroomprofiel in hun 
ontwikkelingsperspectief (OPP), ook daadwerkelijk naar dit niveau 
uitstroomt. Het uitstroomprofiel in het OPP wordt mede vastgesteld 
aan de hand van het IQ van de leerling. Ook wordt beoordeeld of 
de leerling na een jaar nog op de geadviseerde uitstroomplek zit 
(bestendiging). 

Onze scholen zijn bezig om hun eigen schoolnormen vast te stellen 
en die te communiceren in hun schoolgidsen. Daarnaast hanteert 
de inspectie jaarlijks wisselende relatieve normen voor uitstroom 
en bestendiging voor de (v)so- scholen. De norm voor bestendiging 
ligt jaarlijks rond de 80% voor so en rond de 65% voor vso. De rela-
tieve norm is weergegeven voor de onderdelen einduitstroom, IQ in 
relatie tot uitstroom, plaatsbestendiging, en tussen tijdse uitstroom. 

In juni van het daaropvolgende schooljaar worden de resultaten 
van de opbrengstbevraging in het ISD van de betreffende scholen 
gedeeld. Op basis hiervan kunnen we voor de jaren 2018 en 2019 
aangeven of onze scholen aan de norm voor dat jaar voldeden. 
Voor SO Fier geldt dat de percentages wat vertroebeld zijn door de 
uitstroom van jonge kinderen uit de OZA-groepen in de onderbouw. 
Daarnaast werd het opvragen van de gegevens voor bestendiging 
de laatste jaren bemoeilijkt door de AVG. Vervolgscholen mogen 
zonder toestemming van de ouders geen gegevens leveren aan de 
sbo en so-scholen. Het percentage ‘onbekend’ bij bestendiging is 
daardoor de afgelopen jaren onbedoeld hoog. Inmiddels worden 
jaarlijks in december ook voor de s(b)o-scholen de gegevens over 
het vervolgsucces beschikbaar gesteld via DUO. 
Onderstaande bestendigingsgegevens zijn dus gebaseerd op de 
plek waarop kinderen in de eerste helft van het school in het jaar 
na uitstroom zitten.
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Schooladviezen leerlingen basisscholen in 
2018, 2019 en 2020 
In onderstaande schema’s zijn de adviezen van de afgelopen drie 
schooljaren van de basisscholen en scholen voor s(b)o van SPO 
Utrecht naast elkaar geplaatst. 

Zowel voor de enkelvoudige havo- als vwo-adviezen geldt dat 
minder kinderen deze adviezen hebben gekregen in vergelijking 
met voorgaande jaren. Het percentage vwo-adviezen is in deze 
drie jaren teruggelopen van 32% (2018), naar 31% (2019) en 
30% (2020). Bij de havo-adviezen zien we een terugloop van 
26% (2018), naar 24% (2019) en 23% (2020). 

Het aantal meervoudige adviezen havo/vwo is daarentegen 
 toegenomen van 1% in 2018 naar 4% en 5% in respectievelijk 
2019 en 2020. Het aantal meervoudige adviezen vmbo-tl/havo 
is ten opzichte van vorig jaar 1% afgenomen (van 3% naar 2%). 
Het  aantal adviezen voor vso, pro, vmbo-b en vmbo-b/k is in de 
 afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

Dat betekent per saldo dat in 2020 in totaal 58% van de leerlingen 
een havo en/of vwo-advies kreeg ten opzichte van 59% het jaar 
ervoor. Daarnaast heeft 1% minder leerlingen dan vorig jaar, een 
meervoudig vmbo-gt/havo-advies gekregen. Voor het advies vmbo-
gt of het meervoudig advies vmbo-gt/k geldt dat 1% leerlingen 
meer dan vorig jaar deze adviezen kregen (19% versus 18%). 
Omdat het om marginale verschillen gaan, die ook in voorgaande 
jaren voorkwamen is het onduidelijk of dit samenhangt met het 
ontbreken van bijgestelde adviezen in dit schooljaar.  

Vervolgsucces 

In de figuur hiernaast is te zien op welk niveau leerlingen van 
de scholen van SPO Utrecht zitten, na drie jaar in het voortgezet 
onderwijs, in vergelijking met hun schooladvies. Deze informatie 
gaat altijd over uitstroom van leerlingen van tenminste drie jaar 
geleden (immers het gaat om de plek in leerjaar 3 van het voort-
gezet onderwijs). 

vwo havo / vwo

vmbo k/gt

havo vmbo gt/havo

vmbo k

vmbo gt

vmbo b/k

vmbo b pro

vso

advies niet 
mogelijk

▴ 
b   basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
k   kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
g   gemengde leerweg
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Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?



Colofon
Uitgave
© Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht, juli 2021

SPO Utrecht
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht
website www.spoutrecht.nl
email info@spoutrecht.nl
telefoon 030 - 265 26 40

Eindredactie en verslaggeving
Gerry van der Lit, onderwijscommunicatie

Vormgeving
Bianca Enthoven

Fotografie:
Angeliek de Jonge
Marc I Photo I Graphics
Gerry van der Lit


