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1.

Inleiding

In het jaarverslag worden de algemene onderwijskundige doelstellingen,
personeelsmanagement en besteding van middelen getoetst aan de doelen en activiteiten
zoals gesteld in de beleidsagenda en de begroting over het kalenderjaar 2010.
De opzet van het jaarverslag 2010 is in vergelijking met het jaarverslag van 2009 in zoverre
gewijzigd dat in dit jaarverslag voor het eerst een jaarverslag per school is opgenomen
(zie hoofdstuk 4). In deze verslagen leggen de scholen in beperkte zin verantwoording af
over hun gevoerde beleid. Daarnaast maken een aantal scholen een uitgebreid jaarverslag
die binnen de eigen geledingen wordt besproken.
Dit jaarverslag beantwoordt aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de regeling verslaggeving
Onderwijs WJZ/2007/50507, waarmee aangesloten wordt op de richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving waarbij OCW een eigen katern heeft t.w. RJ 660. Deze regeling sluit
zoveel als mogelijk aan op de algemeen geldende voorschriften voor de jaarverslaggeving
en is flink vereenvoudigd. Scholen en andere onderwijsinstellingen verantwoorden zich
daardoor op een andere manier. Een manier die meer recht doet aan de beginselen van
"goed bestuur". Over de keuzes die gemaakt zijn en de resultaten die behaald zijn,
verantwoorden zij zich bij ouders, de medezeggenschapsraden, gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Kortom: scholen krijgen meer ruimte om hun "horizontale
verantwoording" in te vullen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de verplichte
invoering van het elektronisch financieel jaarverslag (EFJ) per 2006.
Door op deze wijze de beleidsagenda, de begroting, de activiteitenplannen en het
jaarverslag te integreren binnen een systematiek, kan op de juiste wijze inzicht worden
verstrekt aan de verschillende instanties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit
jaarverslag hoort bij de verplichte externe verantwoording ten behoeve van het Ministerie van
OCW.
Het jaar 2010 bracht voor KPOA de opmaat voor veranderende financiele kaders. Nadat wij
in 2009 al voor het eerst te maken kregen met een negatief exploitatiesaldo, moeten wij
constateren dat 2010 niet veel beter is verlopen. Hoewel wij in de begrotingssystematiek en
in de planning en controlcyclus passende maatregelen dachten te hebben genomen, moeten
wij erkennen dat dit er niet toe heeft geleid heeft dat wij 2010 op een positieve manier
konden afsluiten. In tegendeel zelfs, het exploitatietekort van 1,8 miljoen maakt duidelijk dat
KPOA een financieel slecht jaar heeft gehad. Lang hebben wij gedacht dat de financiele
crisis aan het onderwijs voorbij zou gaan. De werkelijkheid is helaas anders. Er wordt door
de overheid, zowel landelijk als lokaal sterk bezuinigd op het onderwijs. Dit gekoppeld aan
het feit dat wij juist de afgelopen jaren bewust, zowel materieel als qua personele bezetting
extra gemvesteerd hebben in het onderwijs van onze scholen, maakt dat er stevige
maatregelen noodzakelijk zijn om de financiele bedrijfsvoering van onze organisatie weer op
orde te krijgen. Wij realiseren ons dat dit voor zowel de scholen als voor het personeel
ingrijpend is. In het bestaan van onze stichting is dit in de afgelopen bijna vijftien jaar nog
nooit nodig geweest. Het is dus wennen en dat zal soms pijnlijk voelbaar zijn.
Voor het begrotingsjaar 2011 betekent dit dat binnen de Ml begroting van de scholen 10%
minder budget beschikbaar is, terwiji wij aan de personele kant 3,5% formatie zullen moeten
inkrimpen. Concreet betekent dit laatste dat zo'n 15 FTE aan formatieplaatsen zullen moeten
verdwijnen. Dit leidt gelukkig niet tot gedwongen ontslagen, maar het betekent wel dat
personeelsleden niet allemaal meer op hun huidige werkpiek kunnen blijven en dat er sprake
moet zijn van gedwongen overplaatsingen.
Wat blijft is de focus op de bijdrage die wij kunnen toevoegen aan het onderwijs. Juist als
bijzonder onderwijs ontlenen wij ons bestaansrecht aan de wezenlijke bijdrage die wij
kunnen leveren aan opvoeding en onderwijs.
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In een tijd die gekenmerkt wordt door individualisatie, zakelijkheid en ontzuiling is de roep
naar inspiratie en zingeving luider dan ooit.
Dit geldt ook voor ons als organisatie. Juist in een tijd waarin moeilijke keuzes gemaakt
worden, dienen wij op zoek te blijven gaan naar de verbinding met elkaar, bestuur, scholen,
zowel als personeelsleden dienen elkaar juist in deze tijd vast te houden en te ondersteunen,
zodat wij ook in de toekomst die dingen kunnen doen die nodig zijn om onze leerlingen
adequaat voorte bereiden op het leven dat voor hun ligt.
KPOA is een organisatie die ertoe doet!
Wil Ellenbroek
Voorzitter College van Bestuur
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2.

Basisgegevens

In het kader van de invoering van lumpsum en de daarmee samenhangende verantwoording
wordt dit jaarverslag gemaakt. Het is zowel een verantwoording naarde eigen organisatie,
als een verantwoording naar het ministerie in het kader van de wettelijke verplichting. KPOA
is daarnaast van mening dat het in de veranderende maatschappelijke context noodzakelijk
is om ook verantwoording af te leggen aan de omgeving van de stichting respectievelijk onze
scholen. Het is om die reden dat er op dit moment, middels een werkgroep communicatie,
initiatieven worden ontwikkeld om zowel onze interne als externe performance te verbeteren.
Het bestuursverslag zal daar een belangrijk onderdeel van dienen te zijn.
Zoals gezegd dient dit jaarverslag vooral om intern verantwoording af te leggen. In het licht
van de ontwikkeling van onze organisatie zal, in het kader van de interne verantwoording,
speciaal aandacht besteed wordt aan de RvT, (G)MR en de directies van onze scholen. Zij
zijn het die ook in formele zin een belangrijke rol spelen in beleidsontwikkeling van onze
stichting. Niettemin willen wij ook apart aandacht besteden aan de verantwoording richting
ouders en personeel. In het kader van de ontwikkeling van het strategisch beleid hebben wij
ervaren dat er een grote betrokkenheid is bij deze doelgroepen. Directeuren krijgen dan ook
de opdracht om dit jaarverslag binnen de eigen school, met diverse geledingen te agenderen
en het bestuur een terugkoppeling te geven van de resultaten van dat overleg. Het bestuur is
daarbij niet alleen gemteresseerd in inhoudelijke opmerkingen. Ook in opmerkingen die er
toe kunnen leiden dat een volgend jaarverslag nog meer aansluit bij de behoefte van deze
gesprekspartners is het bestuur zeer gemteresseerd.
Met het jaarverslag wil het bestuur van KPOA verantwoording afleggen over het door haar
gevoerde beleid. Zij wil duidelijkheid verschaffen over de gemaakte keuzes en wil de diverse
doelgroepen betrekken bij de verdere toekomstige ontwikkelingen. Tevens is het bestuur van
mening dat dit jaarverslag ertoe zal leiden dat men zicht krijgt in de samenhang van de
verschillende onderdelen van beleid. Tot slot dient dit jaarverslag ook de basis te zijn voor de
doorgaande lijn in de ontwikkeling van de stichting.
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2.1
Algemene gegevens
Naam:
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o
Bezoekadres Matthias Withoosstraat 34
3812 ST Amersfoort
Postbus 930
Postadres:
3800 AX Amersfoort
Telefoon:
Fax:

033 - 2570645
033 - 2570646

website:
e-mail:

www.kpoa.nl
info@kpoa.nl

2.2
Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichtingsvorm. De Stichting voor
Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. is in 1955 opgericht (rechtsvoorganger) en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41188779.
In de loop van 2006 heeft het bestuur van deze stichting ook de volledige zeggenschap
gekregen over de Stichting Dienstverlening Katholiek Basisonderwijs Amersfoort. Deze
stichting is in 1988 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 41189526. In artikel 2 van de statuten staat het volgende doel van deze
stichting omschreven:
"De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de doelstelling van - en het verlenen van
diensten - aan de te Amersfoort gevestigde stichting: Stichting voor Katholiek Basisonderwijs
Amersfoort, dan wel de rechtspersoon die daarvoor te eniger tijd in de plaats mocht treden,
ten behoeve van de bij die stichting of rechtspersoon aangesloten basisscholen, en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks ofzijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."
Vooruitlopend op de wet "Goed Onderwijs Goed Bestuur" (van kracht met ingang van
01-08-2010) heeft het toenmalige bestuur van onze stichting sinds 01-08-2008 een scheiding
aangebracht tussen bestuur en toezicht. (College van Bestuur/Raad van Toezicht model).
2.3

Samenstelling College van Bestuur ultimo 2010

Bestuur
Nummer: 71488
Functie:
Voorzitter CvB
Lid CvB

Naam leden
in bestuur sinds:
Dhr. Wil Ellenbroek
01-08-2008
Dhr. Bert Dekker
01-08-2008
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2.4

Samenstelling Raad van Toezicht

Functie:
Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Lid

Lid
Lid

2.4.1

Mutatie (aftredend)*:
01-08-2012
01-08-2011
01-08-2012
01-08-2014

01-08-2014

01-08-2012
01-08-2014

Afgetreden leden van de Raad van Toezicht

Functie:
nvt

2.5

Naam leden
in RvT sinds:
Dhr. Bob van de Ven
01-08-2009
Dhr. Bart Verreijt
01-08-2008
Dhr. Arjen Wierikx
01-08-2008
Dhr. Herman Casteel
01-08-2008
Herbenoeming (01-08-2010)
Mevr. Ageeth Bakker
01-08-2008
Herbenoeming (01-08-2010)
Mevr. Liesbet van 't Hoff
01-08-2008
Mevr. Havva Jongen
19-01-2010

Naam leden
in RvT sinds:
Nvt

Mutatie (aftredend)*:
nvt

Bezetting bestuursbureau

Functie:

Naam leden:

In functie sinds

Beleidsmedewerker
Personeel
Management assistent,
per 01-08-2011 secretaris
College van Bestuur
Adm. medewerkster

Mevr.
WTF:
Mevr.
WTF:

01-01-2002

Office manager

Beleidsmedewerker
Onderwijs en Opleidingen
Managementcontroller

2.51
nvt

Mieke v.d. Pasch - Smeels
0,9075
Brigitte Visser
1,0000

Mevr. Manon Nagelkerke - v.
Empelen
WTF: 0,4490
Mevr. Marieke van Middelaar
WTF 0,7390
WTF 0,7140 (miv 01-08-2010)
Mevr. Willy van Dijk - Roest
WTF 0,8564
Mevr. Martine Thalen - v . Dongen
WTF 0,6708
WTF 0,7480 (miv 01-09-2010)

01-10-2006

01-08-2003

01-11-2009

01-08-2008
01-09-2008

Vertrokken medewerkers bestuursbureau
nvt

nvt
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2.6
Organisatiestructuur
Het toenmalige bestuur heeft gekozen voor scheiding van bestuur en toezicht door het
inrichten van een CvB/RvT model met daarnaast een versterking van de rol van de integrale
schoolleider in het beleidsvoerend vermogen van de stichting.
2.6.1. Organigram

Raad van Toezicht
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2.6.2

Raad van Toezicht

Jaarverslag Raad van Toezicht KPOA 2010
1. Samenstelling Raad van Toezicht 2010
Functie:
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Naam leden
in RvT sinds:
Dhr. Bob van de Ven
01-08-2009
Dhr. Bart Verreijt
01-08-2008
Mevr. Liesbet van 't Hoff
01-08-2008
Dhr. Arjen Wierikx
01-08-2008
Dhr. Herman Casteel
01-08-2008
Mevr. Ageeth Bakker
01-08-2008
Mevr. Havva Jongen
19-01-2010

Mutatie (aftredend)*:
01-08-2012
01-08-2011
01-08-2012
01-08-2012
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014

2. Overzicht vergaderingen
Datum
Belangrijkste besproken onderwerpen
19-01-2010 Voordracht nieuw RvT lid
Begroting 2010
Managementrapportage
Strategische samenwerking
Themabijeenkomst identiteit
26-04-2010 Managementrapportage CvB en Financien
Identiteitsbeleid
Situatie Josephschool
Bestuurlijke samenwerking
Terugblik extra RvT vergadering
28-06-2010 Jaarrekening 2009
Rapportage t/m mei 2010
Samenwerking schoolbesturen
Visie op beleidsvoerend vermogen
30-09-2010 Thema identiteit
11-10-2010 Strategische verkenning
Managementrapportage financien
17-12-2010 Financiele positie KPOA

3. Overleg met Directeurenberaad en GMR
Om voeding te houden met de organisatie heeft, conform afspraak, een aantal leden van de
RvT een bezoek gebracht aan een vergadering van het directeurenberaad en de GMR:
26-04-2010
16-02-2010

GMR
Dibera
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Ook heeft de Raad besloten om haar vergaderingen, zo mogelijk te laten plaatsvinden op
een van de scholen van de stichting. De betreffende school krijgt dan de gelegenheid om de
leden van de RvT te informeren over de ontwikkelingen van de eigen school. In 2010 heeft
de raad conform deze afspraak een bezoek gebracht aan de Michaelschool en in januari
2011 aan Het Baken.
4. Good governance
De afgelopen jaren heeft good governance, in het onderwijs ook wel educational governance
genoemd, steeds meer aandacht gekregen. Per 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs,
goed bestuur voor instellingen in het primair en voortgezet onderwijs van kracht en zijn de
bepalingen uit deze wet in de diverse onderwijswetten verankerd. Ook de sectororganisaties
hebben de afgelopen jaren codes voor goed bestuur ingevoerd.
Belangrijke thema's in de wet en deze codes zijn:
- scheiding van bestuur en toezicht (voor PO en VO verplicht per 1 augustus 2011);
aandacht voor horizontale verantwoording;
sturing en beheersing van de interne organisatie en processen;
- integriteit en transparantie.
De PO-Raad heeft begin 2010 een code Goed Bestuur in het primair onderwijs vastgesteld
in overleg met haar leden. Als lid van de PO-raad onderschrijft KPOA deze code, de Raad
van Toezicht ziet erop toe dat de uitgangspunten van deze ode in het dagelijks werk
gehanteerd worden.
De toezichthoudende taak van de Raad wordt uitgevoerd op basis van de door het CvB
opgestelde periodieke managementrapportages.
5. Toezicht op het functioneren van het College van Bestuur
Door de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht zijn ook in 2010
functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur gevoerd. Aan de hand
van een vragenlijst hebben de leden van het College van Bestuur een zelfevaluatie kunnen
presenteren, aan de hand waarvan daarna het functioneringsgesprek heeft plaats gevonden.
De resultaten van de gesprekken zijn later in een (besloten deel van de) vergadering van de
Raad van Toezicht besproken.
6. Het functioneren van de Raad van Toezicht
In een bijeenkomst waarin de Raad van Toezicht zonder College van Bestuur bijeen is
gekomen, is het eigen functioneren van de Raad uitvoerig aan de orde gekomen. Daarbij zijn
zaken als de code good governance, de reiatie Raad van Toezicht College van Bestuur, de
wijze van informatievoorziening en de kwaliteit daarvan, uitvoerig en in een open sfeer
besproken.
7. Bijzondere aandachtspunten
• In 2010 is KPOA voor het eerst geconfronteerd met het feit dat de begroting fors
overschreden werd. De Raad van Toezicht heeft het gevoerde beleid van het College
van Bestuur goedgekeurd, maar met de kanttekening dat er op een termijn een sluitende
begroting gerealiseerd dient te worden. Intussen zijn diverse activiteiten gestart om dit te
realiseren.
• Ook KPOA is geconfronteerd met het fenomeen van de zwakke of zeer zwakke school.
De Raad van Toezicht is door het College van Bestuur gemformeerd over de activiteiten
die ondernomen zijn om de kwaliteit van het onderwijs op de betreffende school te
verbeteren.
• Het onderwerp "identiteit" heeft extra aandacht gekregen een de Raad van Toezicht heeft
hierover een speciale bijeenkomst georganiseerd met een extern deskundige van de
BKO. Ook het College van Bestuur was bij deze denksessie aanwezig.
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•

•

In 2010 is een start gemaakt met het herijken en bijstellen van het strategisch beleid op
bestuursniveau. De Raad van Toezicht heeft hierover overleg gevoerd met de heer
Hauptmeijer, die als extern deskundige door het College van Bestuur is ingehuurd.
Tot slot heeft de Raad van Toezicht in 2010 aandacht besteed aan de wijze waarop de
professionalisering van het schoolmanagement vorm krijgt. Ook de reiatie
Directeurenberaad - College van Bestuur is punt van discussie geweest. In de
vergaderingen van de Raad is het functioneren van de directeuren regelmatig onderwerp
van gesprek. Met name waar het de aansturing door het College van Bestuur betreft.

Amersfoort, 2 mei 2011
Drs. B.J.P. van de Ven
Voorzitter Raad van Toezicht KPOA

2.7
Wie is KPOA?
De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van zes schoolbesturen
(periode 1997 - 2002) uit de gemeente Amersfoort en Nijkerk. De basis voor deze fusie is
gelegd in 1997. De Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Amersfoort (zeven scholen)
fuseerde met een drietal "kleine" katholieke schoolbesturen uit de gemeente Amersfoort.
Later zijn daar een school voor speciaal basisonderwijs en een school uit de gemeente
Nijkerk aan toegevoegd. KPOA heeft op dit moment zeventien scholen en had op de
teldatum 01-10-2010 6242 leerlingen.
Het is hiermee het grootste bestuur voor primair onderwijs in de gemeente Amersfoort. Het
marktaandeel in deze gemeente bedraagt voor onze stichting op dit moment 37,4%
(36,8% in 2008) excl. Het Baken uit Nijkerk.
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2.8

Basisgegevens scholen

Scholen
Aloysiusschool 15CZ
Dupontplein 14, 3817 DV Amersfoort
Het Baken 06KF
Venestraat 29, 3861 BV Nijkerk
Biezen 06LM
Kraailand 1, 3828 HV Hoogland
Breede Hei 23PG
Dopheide 40, 3828 HL Amersfoort
De Ontdekking 5, 3823 DT Amersfoort
Caeciliaschool 15 ML
Rossinistraat 1, 3816 LZ Amersfoort
Drieslag 150Z
Raadhoven 4, 3813 LW Amersfoort
DOK12 29XW
Laakboulevard 412, 3825 KL
Josephschool 06ZN
Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen

Kameleon 21RT
Stradivariusstraat 159, 3822 DP Amersfoort
Kinderhof 15TT
Furglerplein 6, 3815 KZ Amersfoort
Kubus 15HB
Spaarnestraat 2, 3812 HG Amersfoort
Noordewierweg 235, 3812 DH Amersfoort
Langenoord 03 TB
Kerklaan 7, 3828 EA Hoogland
Malelande 27LV
Juttepeergaarde 2, 3824 BE Amersfoort
Marke 27NR
Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort
Michaelschool (SBO) 00UI
Van Aldemondestraat 2, 3814 RV Amersfoort
School op de Berg 04WU
Tollenslaan 2, 3818 VG Amersfoort
Tafelronde 15YG
Koning Karelpad 12, 3813 HC Amersfoort
Schimmelpenninckkade, 3813 AD Amersfoort

Directeur
Nina Bouwman
Gerard Hogerwerf
Madeleine Witmaar
Rieny Vos

Carmen van Liempt
Karin Heusdens
Bettine Bakker
Gijs van Hamersveld (tot 01-04-2010);
Jos Stehmann a.i.
(01-04-2010-01-11-2010)
Gertde Wit (per 01-08-2010)
Marga Graafland (tot 01-08-2010)
Martijn van Elteren
Karin van de Hoven
en Rachel Naron (tot 01-08-2010)
Koen Weusten
Cor Uppelschoten
en Cecile van de Riet
Jos Smeels
en Jaap Bosman
Gertde Wit (tot 01-08-2010)
Gerard Berkhout (per 01-08-2010)
en Eva Naaijkens
Gerard Berkhout (tot 01-08-2010)
Marga Graafland (per 01-08-2010)
Jos Houtveen
Dorien Maas (tot 01-08-2010)

De in dit overzicht genoemde locaties zijn juridisch eigendom van de stichting. Daarnaast
maakt een aantal van onze scholen gebruik van tijdelijke huisvesting die in volledig
eigendom is van de gemeente Amersfoort/Nijkerk.
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2.9

Aantal leerlingen
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Het totaal aantal leerlingen per 01-10-2010 is 6242.
Per 01-10-2009 is de Drieslag voor de derde maal onder de opheffingsnorm (184 Mn)
gebleven. Dit betekent formeel dat de bekostiging van de school per 01-08-2010 is
beeindigd. Het bestuur heeft het ministerie verzocht om de school in stand te mogen houden
op basis van de gemiddelde schoolgrootte (= regelgeving). KPOA heeft inmiddels een
positieve beschikking ontvangen. Het bestuur is met de school en de overige besturen in de
wijk in overleg om de verdere toekomst van de school in kaart te brengen.
(De opheffingsnorm van de gemeente Nijkerk bedraagt 116 leerlingen)

2.9.1

Overige kengetallen leerlingen
(bron: CFI onderwijs in cijfers)

KPOA
Percentage
gewichtenleerlingen
Percentage leerlingen
onderbouw
Groei/krimp leerlingen

01-10-2008
7%

01-10-2009
7,4%

01-10-2010
6,2%

54%

53%

51%

2,6%

1,6%

0,4%

(excl. Michaelschool)

2.10
Klachten
In het kalenderjaar 2010 zijn de volgende officiele klachten bij het bestuur ingediend:
School
Opmerking
Categorie
Afgehandeld
A B c D E F G H
JA
NEE
1 School op
Betreft overblijfgarantie
X
X
de Berg
KL
fonds
2 Michael
Communicatie tussen
X
X
school
school en ouders
KL
3 St. Joseph
Zorgen om de
X
X
school
ontwikkeling van de
CvB
school
4 Biezen
Groepsindeling
X
X
Sch
5 Tafelrond
X
Situatie groep 8
X
Sch
Totaal
1 1
3 5
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(In dit overzicht zijn alleen opgenomen de klachten die conform onze interne klachtenregeling zijn afgehandeld. Daarnaast zijn
er bij het bestuur ook andere klachtsignalen binnengekomen. Deze zijn veelal terugverwezen naar de school waar een
oplossing is gevonden. In een beperkt aantal gevailen nemen wij bijzondere signalen ook op in dit overzicht als het bestuur van
mening is dat dit gezien de aarde en de gevolgen van belang is. Deze klachten staan schuin gedrukt vermeld.

Categorieen klachten:
A. Het pedagogisch en/of didactisch handelen van een personeelslid richting een leerling
B. Geen, te late of foutieve informatieverstrekking aan ouders/verzorgers
C. Onvoldoende serieus genomen voelen bij het uiten van zorgen door ouders
D. Seksuele intimidatie of vermoedens van kindermishandeling
E. Niet naleven van vastgesteld beleid m.b.t
F. Onveilige situaties in- en om het schoolgebouw
G. Het handelen van de directie
H. Overig
2.11 Missie/ Visie
KPOA beschikt over een strategisch beleidsplan (SBP) voor de periode 2010 - 2011. In dit
SBP is de visie, zoals geformuleerd in mei 2004 opnieuw verankerd en uitgewerkt in
onderdelen van beleid. Daar dit beleidsplan niet synchroon loopt met de schoolplanperiode
heeft het bestuur besloten om dit lopende SBP te herijken. Dit heeft geleid tot een
strategische verkenning van waaruit een aangepast SBP inclusief een strategische monitor
voor de periode 2011 - 2012. Dit plan is onlangs door de RvT goedgekeurd en heeft de
instemming van de GMR. Gelet op de periode (2010) waarop dit verslag van toepassing is,
baseert het bestuur zich in dit hoofdstuk nog op een vorige SBP, zeker ook gezien het feit
dat het fundament van KPOA niet substantieel is gewijzigd.
Het motto van KPOA is:
"Kwaliteit door Eenheid in Verscheidenheid"
Dit betekent dat KPOA van mening is dat scholen zich binnen de vastgestelde kaders
zelfstandig mogen ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen, waarbij men,
rekening houdend met de omgeving van de school, zelfstandig eigen keuzes mag maken.
Van belang is daarbij dat men inziet dat men er niet alleen voor staat en dat de KPOA een
organisatie is waarbij men het leren van elkaar van groot belang vindt, met oog voor
onderlinge solidariteit. Daarnaast biedt de schaalgrootte van KPOA de mogelijkheid om
gezamenlijke voordelen te behalen op vele terreinen. KPOA biedt ruimte aan mensen en
vraagt daarnaast van hen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid.
De vertaling van het motto van KPOA wordt gevonden in de volgende uitgangspunten.
2.12 Uitgangspunten die ons dragen
KPOA wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn die vanuit christelijke
grondslagen aan kinderen en personeelsleden een veilige en inspirerende werk- en
leeromgeving biedt. Binnen onze organisatie worden de mogelijkheden van een ieder zo
volledig mogelijk ontplooid en komt ieders eigenheid tot zijn recht.
Ankerpunten in haar beleid, haar activiteiten en in haar werkwijzen, zijn ontleend aan
christelijke waarden. De stichting wil op een open en stimulerende manier met de
aangesloten scholen werken, met respect voor de verschillen tussen de scholen, en met
transparante afspraken over de wijze waarop alle geledingen verantwoordelijkheid dragen en
zorgen voor de eigen organisatie en die van de stichting als geheel.
Het welbevinden en thuis zijn van onze kinderen staat centraal in het dagelijks handelen op
onze scholen. Zij worden uitgedaagd om hun talenten zoveel als mogelijk te benutten en te
ontwikkelen. Vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is, wordt het onderwijs zo ingericht dat
er voor een ieder een plek is en dat extra zorg en aandacht, voor iedereen die dat nodig
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heeft, binnen de scholen aangeboden worden.
Aan personeelsleden wil KPOA een uitdagende werkkring bieden, waarin ruimte is voor
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo'n ontwikkeling kan binnen de school, maar
ook binnen het geheel van de KPOA, vorm krijgen. Ook voor personeelsleden is het van
belang dat zij zich gewaardeerd weten binnen het team, de school en de klas en dat er ook
voor hen ruimte is om de eigen identiteit te tonen. Daarnaast wil de stichting goede
arbeidsvoorwaarden bieden, passend in het onderwijsveld.
KPOA beweegt zich actief in het maatschappelijk leven vanuit een betrokkenheid op mensen
in de samenleving. Dat wil zeggen dat KPOA bewust vorm wil geven aan sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen (normen/waarden, allochtonen/autochtonen),
technologische ontwikkelingen en onderwijskundige ontwikkelingen (op gebied van
pedagogiek en didactiek, maar ook op gebied van onderwijsfinanciering, huisvesting,
opleiding van personeel).
KPOA streeft ernaar deze ontwikkelingen te vertalen naar beleid en activiteiten die kinderen
en personeelsleden ten goede komen. Zij wil voorts voor de aangesloten scholen een
inspirerend kenniscentrum zijn, een leeromgeving voor alle medewerkers, waarin door
middel van uitwisseling van kennis en ervaring KPOA naar een kwalitatief hoogstaande
organisatie wordt getild.
In dit kader zijn het bevorderen en handhaven van openheid en het afleggen van
verantwoording wezenlijke bouwstenen. Openheid en verantwoording hebben betrekking op
de wijze waarop gewerkt wordt aan een veilige en inspirerende werk- en leeromgeving: naar
de kinderen, naar hun ouders, naarde medewerkers, de directie, het management en het
bestuur. Maar ook naar de gemeente, de inspectie, het ministerie van OCW, de afnemende
scholen voor voortgezet onderwijs, de scholen voor speciaal onderwijs en de betrokken
opleidinginstituten (PABO's).
In het kader van onze visie en de daarmee samenhangende kaders en uitgangspunten hecht
KPOA groot belang aan het "leren van elkaar". Het gaat hierbij niet alleen over het lerende
kind maar ook over de lerende professional. KPOA ziet dit als essentiele bijdrage in de
verdere ontwikkeling en professionalisering van onze organisatie. Door veel met elkaar
samen te werken, elkaar te inspireren, te stimuleren en gebruik te maken van elkaars
verworvenheden, werken wij ook verder aan een professionele leeromgeving.

3.

Beleidsonderdelen

In de volgende hoofdstukken vindt een korte verantwoording plaats van het gevoerde beleid
in 2010. De basis van de beschreven onderdelen ligt in het door het bestuur vastgesteld
Strategisch Beleidsplan 2007-2011 en de vertaling daarvan in de concrete jaarpallen zoals
die, op verzoek van het bestuur door het Dibera en in directe vorm door de productgroepen
onder leiding van de beleidsmedewerkers zijn uitgevoerd.
3.1

Onderwijs en identiteit

Jaarverslag Onderwijs & Opleiding 2010
Van stageschool naar opleidingsschool
Een keer per jaar is er een overleg met de stage- en opieidingscoordinatoren van de KPOAscholen. Deze vindt altijd plaats in oktober. Met de aanwezige codrdinatoren (7) is de
basistaakomschrijving van de stage- opleidingscoordinator besproken en aangevuld.
Vervolgens is deze taakomschrijving1 vastgesteld in het directeurenberaad en ter advisering
1

Taken van de stage / opleidingscoordinator oktober 2010
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voorgelegd aan het CvB. Alle KPOA-scholen hebben de definitieve taakomschrijving
ontvangen, met daarbij de brochure 'Wat mag je van mij verwachten?'2. Deze brochure over
rollen en taken is in eerste instantie gemaakt voor de (academische) opleidingsscholen,
maar kan een handreiking zijn voor stagescholen die zich mogelijk willen ontwikkelen tot
opleidingsschool. Op De Kameleon is een presentatie gehouden rondom de voorwaarden
om te ontwikkelen tot een opleidingsschool. Hier is geen vervolg meer aan gegeven.
De opleidingsschool
De Kinderhof en de Marke, die in resp. September 2009 en januari 2010 begonnen zijn als
opleidingsschool, hebben een structuur neergezet in de school met de juiste voorwaarden
voor opieiden in school. Beide scholen hebben een schoolopleider (interne coach), mentoren
(waarvan een aantal deelgenomen hebben aan de mentorentraining) en zij werken aan het
begeleiden van het praktijkonderzoek dat op de scholen door studenten wordt uitgevoerd.
De academische opleidingsschool
De Tafelronde, DOK12 en de Kubus hebben als academische opleidingsschool
deelgenomen aan de Kenniskring breed van het lectoraat academische basisschool. Binnen
deze academische opleidingsscholen is een kleine kenniskring (onderzoekskring) bestaande
uit de onderwijskundig leider, een hogeschool onderzoeksdocent, Pabo-studenten en in veel
gevailen ook leerkrachtonderzoekers.
De Kubus heeft vanwege het negatieve inspectierapport tijdelijk wat gas terug genomen.
De academische studenten die het jaar daarvoor al op de school waren zijn dit jaar wel
gebleven, maar erzijn geen nieuwe academische studenten aangenomen.
Studenten
Binnen het partnerschap tussen de KPOA, KSU en de HU ITT/Amersfoort is een aantal van
80 studenten afgesproken die voor 40% binnen onze scholen worden opgeleid. Deze 80
studenten zijn nodig om de financiele vergoeding voor het 'zijn van een Opleidingsschool' te
verkrijgen van het ministerie van OC&W. Wij werden dit jaar verrast met het feit dat we geen
80 maar 60 studenten binnen deze regeling hadden. Wat betekende dat er een substantieel
deel van de vergoeding niet werd uitgekeerd. KPOA, KSU, maar vooral de opleiding(en)
doen nu meer moeite om de aantallen wel te halen.
Kwaliteitsborging
Communicatietraining voor mentoren
In de periode februari tot mei 2010 hebben de projectleider, de bovenschoolse
opieidingscoordinatoren van KPOA en KSU, interne coaches (schoolopleiders) en mentoren
van de KPOA en enkele studenten van de HU een training ontwikkeld die op alle onderdelen
is uitgetest en fijn geslepen. Deze training is tot stand gekomen middels een ontwerpgericht
onderzoek, mede in samenwerking met drie trainers. De onderdelen van de training zijn
getest middels een try-out met coaches en mentoren. De dagelijkse praktijk van de
mentoren, en de vragen die daarin centraal staan zijn hierbij de onbetwiste leidraad geweest.
Het doel was een training samen te stellen die aan de praktische behoeften van de mentoren
tegemoet komt, waarbij de persoon van de mentor centraal staat. De eerste training voor
mentoren is in het najaar van 2010 gegeven en zeer positief ontvangen.
Training onderzoeksvaardigheden
In samenwerking met de HU Amersfoort is er een onderzoeksvaardighedentraining3
ontwikkeld en uitgevoerd voor zowel startende als verdiepende leerkrachtonderzoekers.
Deze training is bedoeld voor leerkrachten die een student begeleiden bij het doen van
onderzoek en voor leerkrachten die deelnemen aan de onderzoekskring op de eigen school,
de kleine kenniskring.

2

Wat mag je van mij verwachten? Over rollen, taken en verantwoordelijkheden in de (academische) opleidingsschool, Yvette
ten Barge en Willy van Dijk, oktober 2010
3

De onderzoekslijn in het curriculum. Onderzoek met Hogeschool Domstad, Gerard Dummer en Simone de Koning, juni 2010
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Intervisie voor schoolopleiders/interne coaches
Schoolopleiders nemen drie keer per jaar deel aan een intervisietraject begeleidt door Karin
Koopmans
Bestuurlijk
De besturen van de KSU en de KPOA hebben met ondersteuning van de KPC partner een
beleidskader4 voor de komende jaren geschreven.
Dit beleidskader kan gezien worden als een 'handboek', waarin de uitgangspunten en wijze
waarop de academische opleidingsschool in de regio Utrecht - Amersfoort wordt uitgevoerd
staan omschreven. Het document is bedoeld als levend document en dient gebruikt te
worden als leidraad en inspiratiebron. Visie en beleid zijn onderhevig aan politieke,
maatschappelijke en kennisontwikkelingen en voortschrijdende inzichten. Zo nodig zal dit
document dan ook met enige regelmaat worden bijgesteld.
Kennis delen
- De website www.academischebasisschool.nl wordt maandelijks bijgewerkt en goed
gelezen.
Alle brochures en documenten zijn te downloaden.
KPOA is middels de bovenschoolse opleidingscoordinator vertegenwoordigd in het
opleidingsoverleg met andere besturen en de opleiding. Presentaties overde
(academische) opleidingsschool zijn daarin een onderdeel.
- Deelname aan congressen zoals het Velon Congres (Vereniging van lerarenopleiders)
Jaarlijkse presentatie van de collectieve onderzoeken van de academische
opleidingsscholen middels een 'feestelijke bijeenkomst'.
Bijdrage aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten binnen de HU, zoals
Excellentietrajecten waarbij er meer nadruk gelegd wordt op het doen van onderzoek.
Young Professionals
Drie professionele video interactiebegeleiders hebben gewerkt met 24 startende
leerkrachten binnen het KPOA traject Young Professionals.5 Deze begeleiders zijn hiervoor 1
dag per week vrij geroosterd.
In juni 2010 hebben 22 startende leerkrachten hun Young Professional deelnamecertificaat
ontvangen.
Het begeleidingstraject is door hen als volgt beoordeeld:
- het videotraject
8,4
de communicatietraining
8,1
de intervisie (met videobeelden)
7,8
In September 2010 zijn ook de langdurige invallers betrokken bij dit traject. Daarnaast was er
enige ruimte om de begeleiders in te zetten voor andere video begeleidingstrajecten. Er zijn
drie begeleidingsvragen, via de personeelsfunctionaris, gehonoreerd.
Leerkrachten die een 1-of 2-jarige opleiding volgen per augustus 2010
Opleiding schoolleider basisbekwaam
1
Middenmanagement
Intern begeleider
7
Orthopedagogiek
Master Leren en Innoveren
4
Master SEN gedragsspecialist
Master RT
3
Rekenspecialist
Master SEN 2e fase
1
All Inn traject (van APS)
Speciaal Onderwijs
2
Master hoogbegaafd

8
1
2
1
3
1

MT-Kwaliteitskring voor bouwteamleiders en adjunct-directeuren
In het najaar van 2010 zijn er twee bijeenkomsten geweest voor de 'middenmanagers'
middels de MT-kwaliteitskring. Het doel van de MT-Kwaliteitskring is kennis te delen, kennis
te vergroten en contacten te leggen en/of te verdiepen. Bouwteamleiders en adjunct4
5

Beleidskader Academische basisschool Utrecht-Amersfoort, KSU-KPOA-Domstad-HU, oktober 2010
Young Professionals 2010-2011, KPOA, Willy van Dijk
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directeuren zijn medeverantwoordelijk voor de organisatie en de inhoudelijke vormgeving
van de school. Zij hebben aangegeven behoefte te hebben aan een eigen netwerk.
Ondanks deze behoefte is de deelname wisselend. Dit komt door een aantal oorzaken:
de vrije deelname (op affiniteit)
de beschikbare tijd (het kost me een hele middag)
het verschil in ambulante werkdagen (moeilijk een vast moment te creeren)
De trouwe deelnemers zijn overigens heel positief over deze bijeenkomsten waarin zij zelf
een actieve rol spelen.
Passend Onderwijs
In de 'Marsroute' KPOA op weg naar passend onderwijs6 staan de stappen beschreven die
in 2010 uitgewerkt worden. Een van die stappen is het vastleggen van de visie over
'passend onderwijs' binnen de KPOA.
De KPOA missie:
KPOA biedt een onderwijsaanbod dat past bij de onderwijsbehoefte van alle kinderen, bij
voorkeur in hun eigen wijk.
De onderliggende visie:
Passend onderwijs is het realiseren van onderwijs dat tegemoet komt aan
onderwijsbehoeften van kinderen, waarbij zij mede-eigenaar zijn van hun eigen leer- en
ontwikkelingsproces.
In 2010 zijn de (April) zorgprofielen in de scholen besproken, met medewerkers van bureau
April. De zorgprofielen leverden niet altijd op wat de directeuren en intern begeleiders
verwacht hadden.
De profiel verslagen zijn vrij algemeen en vragen van de scholen veel invulling.
De KPOA Conferentie 'Opbrengst- en handelingsgericht werken' op 15 September was een
mooie (door)start om het werken met groepsplannen, het kijken naar resultaten, het
interpreteren van resultaten en hoe daarna te handelen in de klas, een plek te geven.
In samenwerking met de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en het NiS SWV zijn er 22
workshops gegeven. De Conferentie vond plaats in Hooglanderveen. De Houtrust was de
ontmoetingsplaats voor meer dan 550 medewerkers. De Josephschool bood de ruimte voor
de diverse workshops.
Waardering voor deze dag: positief: 403, redelijk: 49 en negatief: 39
Het KPOA ib-netwerk komt jaarlijks drie keer bij elkaar. De eerste keer heeft Joke Kamstra
de intern begeleiders geholpen om verder te kijken naar het zorgprofiel. Het zorgprofiel is
een start. Binnen het netwerk hebben 2 scholen hun profiel gepresenteerd en aan de
anderen verteld wat zij samen met het schoolteam gedaan hebben om het zorgprofiel meer
handen en voeten te geven.
Binnen het ib-netwerk is verder uitgebreid aandacht besteed aan de Verwijzingsindex, het
opzetten van een ontwikkelingsperspectief (OPP) en het werken met Dotcom binnen de
zorg. (op aanvraag)
Het delen van elkaars zorgprofiel met KPOA-scholenclusters wijksgewijs is geagendeerd
voor2011.
Excellentie in het basisonderwijs
Uit een inventarisatie begin 2010 blijkt dat er 6 scholen zijn die aansluiten bij de
onderwijsbehoefte van hun meer- en hoogbegaafde leerlingen middels een plusklas.
De School op de Berg heeft een plusklas die open staat voor leerlingen van andere scholen.
Hiervoor vragen zij een vergoeding per dagdeel.

' KPOA op weg naar passend onderwijs Willy van Dijk december 2009
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Door wisselende deelname in de 'kerngroep' en door soms tegenstrijdige
belangen/niveauverschillen, komt het maken van een KPOA-beleidsplan t.a.v. excellentie in
het basisonderwijs nog niet van de grond.
Identiteit

Visiedocument Identiteit
Belangrijkste activiteiten
(wat is er gedaan?)
A. Productgroep Onderwijs
en Identiteit ontwikkelt een
vsiedocument identiteit.

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)
1. De nota identiteit is op
advies van het dibera, door
het bestuur vastgesteld

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)
1. De nota wordt begin 2011
voorgelegd aan de RvT en de
GMR

Conclusie:
Identiteit staat maatschappelijk in de belangstelling. Als organisatie voor katholiek onderwijs
vindt het bestuur het van belang dat er kaders worden geformuleerd waarbij KPOA
aangeeft op welke wijze zij in algemene zin invulling geeft aan haar identiteit. Dit dient dan
de basis te zijn waarbinnen onze scholen hier praktisch invulling aangeven passend binnen
de cultuur van hun schoolomgeving.
Orientatie op de toekomst:
Na de besprekingen binnen de RvT en de GMR concludeerde het bestuur dat er met
betrekking tot de vastgestelde nota identiteit nog veel vragen leven. Hoewel wij van onze
identiteitsbegeleider hebben begrepen dat hij in zijn begeleidingstrajecten zeker positieve
reacties heeft gekregen, heeft het bestuur besloten de nota in de huidige vorm in te trekken
en een extra inhoudelijke slag te maken in het najaar van 2011.

Eindopbrengsten (Cito) in 2010.
gecorrigeerde
scores (G)LG

ALO

BAK

BIE

BRE

CAE

DOK

DRI

JOS

KAM

KIN

KUB

LAN

MAL

MAR

SCH

TA

150Z

06ZN

21RT

15TT

15HB

03TB

27LV

27NR

04WU

15Y

15CZ

06KF

06LM

23PG

15ML

29XW

LG correctie
(2010)

2010 536,5

538,1

536,1

533,6

536,0

532,6

536,3

535,5

534,2

538,4

535,8

535,8

536,9

536,2

537,4

534

IC-tabel (GLG)

2009 539,7

533,1

534,7

534,1

536,7

535,2

533,7

532,9

534,3

533,4

532,4

533,6

534,7

533,6

539,9

537

IC-tabel (GLG)

2008 539,3

535,1

533,7 533,3

535,5

533,5

531,6

533,0

531,9

533,1

536,2

533,5

533,2

539,4

537

= onder de inspectienorm
(In dit overzicht ontbreekt de Michaelschool

= onder het landelijk gemiddelde

(SBO). Deze school werkt niet met de

• op of boven bovengrens

Cito-eindtoets)

Op basis van de eindopbrengsten op het gebied van taal en rekenen, gebaseerd op een
vastgestelde norm, bepaalt de inspectie, in overleg met schoolbestuur, het toezichtskader.
Bekeken wordt of er sprake is van risicoschool in het kader van opbrengsten. De inspectie
bepaalt daarna op basis van nader onderzoek of een school als zwak of als zeer zwak wordt
aangemerkt. Zoals wij in het vorige jaarverslag hebben vermeld heeft de inspectie in 2009
vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs op de Kubus als zwak en die van de
St. Josephschool als zeer zwak heeft beoordeeld. In 2010 hebben beide scholen de
verbeteringen van het onderwijs stevig ter hand genomen. Voor wat betreft de Kubus heeft
dit ertoe geresulteerd dat de inspectie, na een hemieuwd kwaliteitsonderzoek, de school
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weer in her basisarrangement heeft geplaatst. Een voorwaar prima prestatie van
schoolleiding en team.
De situatie op de St. Josephschool heeft ertoe geleid dat het bestuur het noodzakelijk vond
om ingrepen van personele aard toe te passen. Onder leiding van een nieuw management
heeft de school een duidelijke kwaliteitsverbetering bewerkstelligd. Conform het vastgestelde
toezichtskader van de inspectie, is er in maart 2011 een tussentijds kwaliteitsonderzoek
uitgevoerd op basis waarvan de school niet meer het predicaat zeer zwak heeft, maar waar
nog sprake is van zwak. Dit is geheel conform het stappenplan van de inspectie op basis
waarvan wij mogen concluderen dat ook deze school ook een mooie prestatie heeft
geleverd.
Alle andere scholen van KPOA vallen binnen het normale toezichtskader van de inspectie.
Een belangrijke toevoeging hierbij is, dat het bestuur heeft kunnen constateren dat onze
scholen, ieder op basis van een eigen stappenplan, allemaal heel bewust bezig zijn met
opbrengst gericht werken, wat een belangrijke voorwaarde is voor adequate
leeropbrengsten.
3.1.2 Investeringen
In het kader van de begrotingscyclus werkt KPOA met een investeringsplan die meerdere
jaren behelst. Op deze manier maken wij inzichtelijk of er voldoende middelen beschikbaar
gesteld zijn om ook in de toekomst aan onze verplichtingen te
kunnen voldoen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de werkelijke
investeringen in reiatie tot de geplande investeringen in 2010 (exl gebouwen).
2010
kpl

naam

1
2
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
98

ALO
KUB
CAE
DRI
KIN
TAF
KAM
LAN
BIE
BRE
JOS
SCH
MIC
MAL
MAR
BAK
DOK12
BESTUUR
Totaal

gerealiseerde
investeringen

begrote
investeringen
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

229.770
82.357
117.462
59.700
147.862
230.659
142.330
118.102
67.000
70.950
10.500
72.400
85.050
152.853
261.675
18.700
18.700
50.000
1.936.070

€

€ 64.668
€ 54.723
€ 76.742
€12.683
€122.033
€ 56.034
€124.887
€107.772
€ 42.542
€15.097
€28.106
€41.746
€108.870
€ 47.457
€35.991
€16.240
€ 49.446
€ 23.270
1.028.308

verschil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

165.102
27.634
40.720
47.017
25.829
174.625
17.443
10.330
24.458
55.853
17.60630.654
23.820105.396
225.684
2.460
30.74626.730
907.762

percentage
gerealiseerde
investeringen
28%
66%
65%
21%
83%
24%
88%
91%
63%
21%
268%
58%
128%
31%
14%
87%
264%
47%
53%

De investeringen blijven achter bij de begroting. In de loop van 2010 werd duidelijk dat het
financiele resultaat over 2010 lager zou zijn dan begroot. Derhalve is er in de loop van 2010
zeer terughoudend gemvesteerd.
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3.1.2.1
Investeringen per leerling
Om een beeld te krijgen van de het investeringsniveau van elke school is hieronder een
overzicht gegeven van de boekwaarde van het totaal aan materiele vaste activa per 31-122010:
soort
Inventaris en apparatuur
leermiddelen
Overige materiele vaste
activa
totaal

totaal
materiele activa scholen per leerling
€ 2.291.196 €367,06
€ 786.440
€125,99
€
€

429.533
€ 68,81
3.507.169

materiele activa per leerling

Leermiddelen 23%

inve/tans en app
65%
Oinventarisenapp

• Leermiddelen

• overige materiele activa

3.2
Personeel
In 2010 heeft de productgroep personeel in samenwerking met de beleidsmedewerker P&O
een verdere invulling gegeven aan de beleidsinstrumenten die tot doel hebben de kwaliteit
van ons personeel en hun welzijn te vergroten.
In dit verslag wordt ingegaan op
1. Werkzaamheden van de productgroep personeel
2. Aandachtsgebieden van de beleidsmedewerker P&O-er
3. Kengetallen
De productgroep personeel heeft in 2010 aandacht besteed aan:
- implementatie van de functiemix
- het opzetten van een beoordelingssysteem dat binnen KPOA gehanteerd kan gaan
worden
het mobiliteitsbeleid
ontwikkelen van een format met betrekking tot de Normjaartaak (NJT)
aanpassing van het verzuimprotocol
Alle notifies die hierop betrekking hebben zijn te vinden op het intranet van onze website.
Pagina 21 van 41

KPOA

Implementatie van de functiemix
December 2009 heeft de productgroep haar 1 ste nieuwsbrief met betrekking tot de functiemix
naar alle medewerkers verzonden. Hierin werden de medewerkers gemformeerd over het
convenant Leerkracht. Om onze medewerkers uitgebreider te informeren en de gelegenheid
te geven tot het stellen van vragen werd in januari 2010 een informatiebijeenkomst
gehouden waar ruim 100 medewerkers aanwezig waren. Deze informatiebijeenkomst werd
begeleid door Henk Hendriks van Van Beekveld & Terpstra. De productgroep stelde verder
een werving- en selectie procedure op en na goedkeuring in het Dibera en door het CvB
werd dit de leidraad voor iedere directeur. In het begin van het nieuwe schooljaar 2010-2011
werd een 2de nieuwsbrief uitgebracht en werd de werving- en selectieprocedure aangepast.
Streefcijfer vanuit het ministerie is dat er augustus 2010 binnen KPOA op bestuursniveau
25,6 formatieplaatsen waren ingevuld door LB functionarissen. Voor augustus 2011 moeten
dit 51 LB functies zijn. Het streefcijfer voor augustus 2010 is behaald.
Het opzetten van een beoordelingssvsteem dat binnen KPOA gehanteerd kan gaan worden
De productgroep heeft een format voor de gesprekkencyclus verder uitgewerkt en met name
het accent gelegd op het beoordelingsinstrument. Schooljaar 2010-2011 hanteren alle
directeuren dit instrument en afgesproken is dat 50% van de LA functies schooljaar 20102011 op deze wijze zijn beoordeeld.
De productgroep personeel zal monitoren, onder andere middels een interview onder alle
leidinggevenden, of de gesprekkencyclus goed wordt uitgevoerd. Daar waar nodig zal de
productgroep nadere informatie dan wel ondersteuning geven bij de uitvoering van de
beoordelingsgesprekken. Voor belangstellenden is eind 2010 een training gestart in het
voeren van beoordelingsgesprekken.
Het mobiliteitsbeleid
Het mobiliteitsplan werd herschreven. Het doel blijft medewerkers te stimuleren om zich
professioneel te ontwikkelen. In verband met de bezuinigingen is er in 2010 niet met een
belangstellingsregistratie gewerkt.
Ontwikkelen van een format met betrekking tot de Normjaartaak (NJT)
Binnen de scholen en ook onder het personeel was grote onduidelijkheid over de wijze
waarop de normjaartaak ingevuld werd. De productgroep personeel heeft in nauwe
samenwerking met Bert Dekker een KPOA format ontwikkeld dat met ingang van 2010-2011
op alle scholen wordt toegepast.
Aanpassing van het verzuimprotocol
Het verzuimprotocol van KPOA is herschreven en een nieuwe paragraaf is toegevoegd. Het
zogenaamde opschakelbeleid. Dit betekent dat de leidinggevende meer aandacht gaat
besteden aan medewerkers die drie keer in een periode van 12 maanden verzuimen. Uit
onderzoek blijkt dat een verzuimfrequentie van drie of meer een aanwijzing kan zijn voor een
dreigend langdurig verzuim in de (nabije) toekomst. In deze gesprekken wordt aandacht
besteed aan de werksituatie, de privesituatie en de fysieke situatie. Onze bedrijfsarts wordt
in dit opschakelbeleid nauw betrokken.
In 2010 meldden 41 medewerkers zich drie keer ziek, 8 medewerkers meldden zich vier keer
ziek, drie deden dit vijf keer en twee medewerkers zes keer.
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De beleidsmedewerker P&O heeft verder aandacht besteed aan:
scholing c.q ontwikkeling van personeel
o monitoren van medewerkers die betrokken zijn in het management development
traject
o interne contactpersonen
o seniorenbeleid
Young professionals, de Kwaliteitskring en het IB-netwerk vallen onder de
verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker onderwijs en opleiding. In de paragraaf
onderwijs wordt hier verder op ingezoomd.
- welzijn van de teams
- verzuimbegeleiding
-

scholing c.q ontwikkeling van personeel
o monitoren van medewerkers die betrokken zijn in het management development
traject
o interne contactpersonen
o seniorenbeleid

Management development opleidingen
In 2010 hebben vier medewerkers met goed gevolg de opleiding schoolleider
basisbekwaamheid afgerond. Een vijfde medewerker startte deze opleiding in augustus 2009
en rondt de opleiding in januari 2011 af. Schooljaar 2009-2010 volgden vijf medewerkers de
middenmanagement opleiding, alle vijf rondden deze opleiding in juni 2010 af met een
diploma.
Vanaf augustus 2010 volgen zeven medewerkers de middenmanagement opleiding. Nieuw
in dit schooljaar is dat er halverwege de opleiding een koersgesprek wordt gehouden met de
kandidaat, de leidinggevende, de docent en de beleidsmedewerker P&O. In een individueel
gesprek wordt besproken of de kandidaten nog op koers liggen, zelf tevreden zijn over de
opleiding en hoe de leidinggevende naarde kandidaat kijkt.
Erzijn in 2010 geen medewerkers gestart met de opleiding schoolleider basisbekwaamheid.
Interne contactpersonen
Jaarlijks komen de interne contactpersonen bij elkaar om elkaar te informeren over de wijze
waarop zij uitvoering c.q invulling geven aan hun taak van intern contactpersoon. Nieuwe
contactpersonen hebben de training gevolgd 'In vertrouwde handen' die door Eduniek wordt
gegeven. De jaarlijkse bijeenkomsten worden inhoudelijk ondersteund door de externe
vertrouwenspersoon van Eduniek. Ditmaal werd ingezoomd op de 'No-blame aanpak' die
gebruikt kan worden bij de aanpak bij pesten en plagen.
Seniorenbeleid
Onder begeleiding van Ruud Spaargaren is aan alle medewerkers van 50 jaar en ouder een
bezinningsdag aangeboden met als thema 'vitaliteit en geestkracht'. Gedurende deze dag
konden de medewerkers even uit de waan van de dag stappen, naar zichzelf kijken om van
daaruit weer nieuwe elan te vinden in hun persoonlijke ontwikkeling en daarmee ook in hun
professionele ontwikkeling als leerkracht. Er werden twee groepen samengesteld van in
totaal 20 medewerkers.
welzijn van de teams
De beleidsmedewerker P&O heeft eind 2010 met alle directeuren een gesprek gehad over
hun team en op de vraag wat gaat er goed en waar liggen aandachtspunten komt het
volgende naar voren.
Wat gaat goed
Met uitzondering van twee scholen waar sprake is van een onveilig klimaat en verstoorde
communicatie, geven de leidinggevenden aan dat de sfeer goed is op hun school.
Opmerkingen die gemaakt zijn: goede sfeer, er wordt hard gewerkt, grote betrokkenheid,
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aandacht is gericht op onderwijs inhoudelijke zaken, eigen verantwoordelijkheid nemen, veel
energie, oplossingsgericht werken, men geeft goede feedback, door nieuwe samenstelling
van het team is sfeer verbeterd, er wordt zelfstandig gewerkt, mensen voelen zich gehoord
en gezien, groot enthousiasme.
Aandachtspunten
De aandachtspunten die genoemd worden zijn heel divers. Diverse keren wordt aandacht
voor de hoge werkdruk genoemd. Er zijn spanningen in het team omdat het 'mime'
formatiejasje wegvalt en zorg voor de toekomst in verband met de bezuinigingen, formatie
zou effectiever ingevuld kunnen worden. Maar ook wordt genoemd het werken aan
onderwijskwaliteit omdat die te laag is. Goede taakverdeling tussen directieleden, aandacht
voor handelingsgericht werken. Een aantal scholen hebben extra aandacht voor het
verbeteren van de communicatie en werken aan een veilig klimaat. Aandacht voor hun
(kwetsbare) team en tenslotte alert zijn op een goede betrokkenheid van ouders bij de
school.
Verzuimbegeleiding
In 2010 is KPOA overgestapt van de begeleiding door de Arbo-dienst naar een begeleiding
door een zelfstandige bedrijfsarts. Eind 2010 werd deze verzuimbegeleiding geevalueerd
onder alle participanten. Unaniem is men van mening dat de begeleiding goed wordt
uitgevoerd. Er is een goede bereikbaarheid, de bedrijfsarts geeft adequate adviezen. De
SMT's in de oude vorm zijn vervangen door bijeenkomsten die thema gericht zijn. Aan de
orde kwamen: verzuimfrequentie, verzuim bij psychische klachten en medewerkers met
kanker. De spreekuren worden op het bestuursbureau gehouden. Indien nodig worden
leidinggevenden op het spreekuur uitgenodigd en volgt er een drie gesprek waarbij
bedrijfsarts, medewerker en leidinggevende de voortgang van de re-integratie kunnen
bespreken. Dit wordt door iedereen zeer gewaardeerd. De administratieve afhandeling wordt
verzorgd door de VerzuimMonitor.
De gezamenlijke kosten van de bedrijfsarts en de VerzuimMonitor zijn € 20.000 hoger dan
de begeleiding via de Arbo-dienst in 2009. Gezegd moet worden dat het verzuim in 2010 is
toegenomen en dit een verhoging van de kosten veroorzaakt heeft. Besloten is om de
huidige dienstverlening ook in 2011 voort te zetten, omdat men zeer tevreden is over de
geboden begeleiding.
Kengetallen in 2010
Leeftijdsopbouw
- Verhouding mannen en vrouwen
Verzuimcijfers
Coachingstrajecten
Leeftijdsopbouw binnen KPOA op 31-12-2010
Samengevoegde Leeftijdsopbouw
2010

2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

8,1

9,49

8,72

10,33

< 25 jaar

7,9

7,4

25-34 jaar

30

29,8

30,5

28,49

26,16

25,31

35-44 jaar

17,3

17,6

20

21,07

22,79

20,83

45-54 jaar

25,5

26,5

25,7

28,09

30,84

34,38

> 55 jaar

19,3

18,7

15,7

12,86

11,49

9,15

TOTAAL
100
(bron RAET)

100

100

100

100

100

De verschillen tussen de diverse scholen zijn erg groot.
Opvallend is de toename van 10.1% van personeelsleden in de leeftijdscategorie van 55 jaar
en ouder en een afname van 8,9% in de categorie 45-54 jaar.

Pagina 24 van 41

KPOA

Door de beperkte groei van het leerlingenaantal is waarschijnlijk te verwachten dat de
omvang van het personeelsbestand niet veel zal toenemen. Een betere spreiding van het
personeel op de diverse scholen zal dus gecreeerd moeten worden door interne mobiliteit.
Het personeelsbeleid zal hier duidelijk aandacht aan moeten besteden.
40
35
30
25
20
•> 55 jaar

15

•45-54 jaar

10
5
0
2010

2009

2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005

(bron RAET)

Verhouding mannen en vrouwen

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

% vrouwen
86,3
86,8
86,2
85
86,8
85,6
84,4
83

% mannen
13,7
13,2
13,8
15
13,2
14,4
15,6
17

(bron RAET)

Verzuim Periode januari -december 2010
Kort
0-8
Organisatorische Eenheid
71488 - Stg. v.Kath. Primair Onder. A'foort e.o

Kort
Middel
8-43

Lang
Middel
43-366

Lang
>366

Totaal

Meldings
Frequentie

Verzuim
duur

OOUI-SSBOSt. Michael

0,395%

0,679%

3,901%

2,181%

7,155%

0.69

50,23

03TB - Basisschool De Langenoord

0,325%

0,54%

5,432%

1,999%

8,297%

0.47

41,50

3,414%

92,00

04WU - School op de Berg

0,332%

0,671%

5,269%

9,686%

0.61

06KF - RK Basisschool Het Baken

0,427%

0,732%

10,65%

11,809%

0.89

18,47

06LM - Basisschool de Biezen

0,677%

0,849%

5,401%

6,927%

1.14

29,00

06ZN - Sint Josephschool

0,797%

1,035%

12,983%

14,815%

1.64

12,60

15CZ - RK Basisschool Aloysius

0,426%

0,505%

1,885%

2,816%

0.80

11,95

15HB - RK Basisschool De Kubus

0,232%

0,676%

5,988%

0,90%

7,796%

0.67

29,13

15ML - RK Basisschool Caecilia

0,557%

0,695%

3,098%

2,953%

7,305%

1.23

27,32

150Z - RK Basisschool De Drieslag

0,381%

0,67%

1,05%

0.99

3,35

15TT - RK Basisschool De Kinderhof

0,621%

0,606%

5,532%

1.33

11,41

15YG - RK Basisschool De Tafelronde

1,264%

1.07

4,21
22,54

4,305%

0,603%

0,661%

21RT - RK Basisschool Kameleon

0,546%

0,672%

5,471%

6,689%

0.98

23PG - Basisschool De Breede Hei

0,757%

0,72%

3,955%

5,433%

1.46

6,18

27LV - RK School De Malelande

0,542%

0,426%

0,654%

1,621%

1.13

12,88

27NR - RK Basisschool De Marke

0,491%

0,486%

1,17%

3,623%

0.92

9,96
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1,046%

29XW-Dok12
71488BS - Bestuursbureau St KPOA eo

1,002%

1,778%

3,826%

1.93

7,76

4,872%

0.45

10,67

5,954%

1.03

19,50

0,192%

0,649%

4,031%

0,527%

0,659%

3,962%

71488KT - geen aanstelling
Totaal

0,594%

(bron RAET)

Verzuim afgelopen drie jaar
2008

2009

2010

Aloysiusschool

7,8

2,1

2,8

Baken

1,7

2,2

11,8

Biezen

4,4

5,6

6,9

Breede Hei

2,8

4,7

5,4

Caeciliaschool

6,9

11,4

7,3

DOK12

0,3

1,4

3,8

Drieslag

8,9

3

1

Josephschool

0,6

3

14,8

Kameleon

6,4

5,3

6,7

Kinderhof

8,5

3,3

5,5

Kubus

6,8

1,8

7,8

Langenoord

4,1

6,9

8,3

Malelande

5,6

5

1,6

Marke

2,5

2,3

3,6

Michaelschool

8,3

9,7

7,2

School o/d Berg

3,6

8,6

9,7

Tafelronde

9,4

2,7

1,3

Bestuursbureau

0,2

0,5

4,9

KPOA
(bron RAET)

5,4

4,7

5,95

Waar mogelijk verklaring van de cijfers

Een fulltime leerkracht is 100% ziek. Hoe kleiner
het team, hoe meer dit te zien is in het %

Er is een verschuiving van familiecultuur naar
professionele cultuur.
Toename van de werkdruk
Directie heeft oog voor belastbaarheid van
teamleden.
Reactie op beoordeling van inspectie en door
komst van nieuwe directie voelen teamleden zich
vrij om hun emoties c.q. kwetsbaarheid te uiten.

Verantwoordelijkheid wordt bij de medewerkers
gelegd en dit heeft effect op de verzuimmelding.

Individuele coachingstrajecten
In 2010 werd een bedrag van € 42.875 uitgegeven aan individuele coachingstrajecten. In dit
bedrag zijn de verkregen subsidies, een totaal bedrag van € 9.479,00, verwerkt.
In onderstaand overzicht is te zien wat voor soort begeleiding er werd gegeven en wat het
effect ervan is geweest.
Effect 01-01-2011

Bijzonderheden

7

Status ziek/ preventief
met ingang van traject
Preventieve begeleiding

100% AG*

10

ziek

100% AG

Waarvan een
werkplekonderzoek.
Een medewerker heeft zelf
ontslag genomen.
Waarvan 3 outplacement
trajecten. Een medewerker heeft
zelf ontslag genomen. Twee
medewerkers verlaten miv 0107-2011 KPOA.
Bij een medewerker is een
arbeidsdeskundig onderzoek

Aantal
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3

ziek

gedeeltelijk AG

5

ziek

100% AO

uitgevoerd.
Bij een medewerkers werd is
een multi disciplinair traject
uitgevoerd.
Bij een medewerker werd een
werkplekonderzoek uitgevoerd
Bij een medewerker is een
arbeidsdeskundig onderzoek
uitgevoerd
Bij drie medewerkers is een
arbeidsdeskundig onderzoek
uitgevoerd.

*AG= arbeidsgeschikt, A0= arbeidsongeschikt

Overzicht en effecten van de laatste 4 jaar
jaar
aantal
bedrag
100% AG*
(aantallen)
2007
51.705
19
25
2008
12
18.798
11
2009
24
46.954
22
2010
25
42.875
18

(gedeeltelijk) AO*
aantallen
6
1
2
8 (waarvan 4 100%AO)

*AG= arbeidsgeschikt, AO= arbeidsongeschikt

Voor 2011 is het budget voor individuele coaching gemaximaliseerd tot €25.000. Hetgeen
betekent dat er van iedere medewerker een eigen bijdrage zal worden gevraagd, ook zal
eerst een beroep worden gedaan op de eigen zorgverzekering van de medewerkers, als er
een I PAP verzekering is afgesloten zal bij Loyalis een subsidie worden aangevraagd.
Daarnaast zal net als voorgaande jaren waar mogelijk een aanvraag voor subsidie worden
gedaan bij het Vervangingsfonds.
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3.3

Huisvesting

Dit onderdeel valt in twee onderdelen uiteen. Allereerst gaat het in dit gedeelte om het
onderhoud van de diverse gebouwen. Dit onderhoud is te verdelen in verantwoordelijkheid
van het schoolbestuur (binnenkant) en dat van de gemeente (buitenkant art.2). Daarnaast
vallen hieronder ook de activiteiten in het kader van uitbreiding van gebouwen en nieuwbouw
van scholen. KPOA maakt in het kader van onderhoud gebruik van de diensten van DYADE.
Zij verzorgen de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP), de begrotingen, het aanvragen van
offertes, begeleiden van activiteiten en de aanvragen in het kader van art.2
huisvestingsverordening. DYADE heeft ook, op verzoek van KPOA, een contract met de
SRO afgesloten in het kader van klachtenonderhoud.
3.3.1 Investeringen in gebouwen
KPOA heeft in het jaar 2010 geen investeringen gedaan in het kader van aanpassing van
gebouwen en/of nieuwbouw. Wel heeft het bestuur gebruik gemaakt van de mogelijkheden
die de landelijke overheid in het kader van subsidie verbetering binnenklimaat (EBA). Op
basis van deze regeling konden besturen en/of de gemeente via cofinanciering van 40%
extra investeringen doen. In overleg met onze gebouwenbeheerder heeft het bestuur op de
volgende scholen extra investeringen in dit kader gedaan:

Scholen
Breede Hei
Biezen
Kubus(N)
Kubus(S)
Langenoord
Malelande
School op de Berg
Tafelronde
Totaal
Bijdrage KPOA 40%*

Investeringsbedrag
€8.388,76
€107.572,98
€21.345,00
€74.091,91
€ 24.798,80
€8.529,20
€57.568,98
€18.329,23
€ 320.624,86
€128.249,94

(*exclusief begeleidingskosten € 10.000,- DYADE)

Gezien hetfeit dat een bestuur formeel lumpsummiddelen niet mag gebruiken voor
investeringen in het gebouw en gelet op de druk op onze lopende exploitatie heeft het
bestuur besloten om deze kosten t.l.v. de Stichting Dienstverlening te brengen.
3.3.2. Aanvragen in het kader van verordening huisvesting
In het programma 2010 zijn de volgende activiteiten in het kader van artikel 2 van de
Huisvestingsverordening van de gemeente Amersfoort toegekend:
Breede Hei Renoveren c.q. vervangen van de zinken muurafdekking daken
€10.095,Caeciliaschool Plaatsen hek rondom deel speelplaats €3.000,-Kameleon Vervangen metselwerk en voegwerk gemetselde erf afscheiding
€ 3.225,-Kubus Vervangen dakafwerking en loodslabben € 8.000,-Vervangen loodloketten schoorsteen €1.875,-Vervanging bestrating en buitenriolering €40.000,-Vervangen gaashekwerk € 15.811 ,-Aanbrengen van rijwielstaanders €2.450,-Toekenning klimaatbeheersing € 51.071,--
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De gemeente Nijkerk werkt met een integraal huisvestingsplan. De aanvragen in het kader
van artikel 2 beperken zich dan ook tot capaciteitsaanvragen.
In het kader van artikel 22, de verordening voorziening Huisvesting Onderwijs (VHO) zijn de
volgende aanvragen voor uitbreiding eerste inrichting OLP en meubilair in 2010 ingediend.
School
DOK12
St. Josephschool

Groep
7
19

OLP/Meubilair
OLP/Meubilair
OLP/Meubilair

Bedrag
€12.822,28
€ 12.822,28

3.3.3 Ontwikkeling voorziening
Conform afspraak heeft DYADE vastgoed een nieuwe inventarisatie gemaakt van de te
verwachten onderhoudskosten over de periode 2010 - 2017 (MJOP). Op basis hiervan is,
gekoppeld aan de te verwachten dotaties, een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de
voorziening over een periode van 20 jaar. Dit leidt ertoe dat er op termijn extra dotaties
noodzakelijk zullen zijn.
De voorziening onderhoud is alleen inzichtelijk op stichtingsniveau.
In 2010 is de dotatie aan de voorziening (€ 365.000) lager dan de onttrekking (€448.196)
hetgeen betekent dat de stand van de voorziening lager is dan op 31-12-2009,
Orientatie op de toekomst
Sinds de centralisatie van de aansturing van het onderhoud verloopt het proces beduidend
beter. Niettemin dienen wij ons te realiseren dat de ontwikkeling van de voorziening
regelmatig dienen te monitoren omdat de dotaties van de scholen niet in evenwicht zijn. Een
blijvend aandachtspunt is de wens van veel scholen om ook qua gebouw stappen vooruit te
zetten in het kader van onderwijskundige ontwikkelingen. Het bestuur is mede om die reden
verheugd dat de gemeente Amersfoort samen met de schoolbesturen het initiatief heeft
genomen om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Mogelijk biedt dit in de
toekomst mogelijkheden om gebouwen ook te herontwikkelen conform de wensen
aangaande de onderwijsbehoeften van de scholen.

3.3.3.1 Realisatie onderhoudsactiviteiten in reiatie tot begroting.
In onderstaande tabel is een weergave van de uitgaven in het kader van onderhoud t.l.v. de
voorziening in reiatie tot de te verwachten uitgaven conform de begroting 2010 alsmede de
uitgaven voor klachtenonderhoud. De Kinderhof, de Marke en DOK12 zijn scholen die in het
kader van groot onderhoud in beheer zijn van de gemeente respectievelijk een Vereniging
Van Eigenaren.
kosten onderhoud 2010

kpl

naam

regijlier onderhoud
begroot

realisatie

1 ALO

€ 36.056,00

€ 24.038,00

Klachtenonderhoud SRO
%
66,67%

begroot

realisatie

%

€ 1.117,71

€1.117,71

100,00%

2 KUB

€ 92.792,00

€ 62.590,00

67,45%

€4.120,67

€4.120,67

100,00%

4 CAE

€ 30.777,00

€ 24.978,00

81,16%

€ 2.623,18

€2.623,18

100,00%

5 DRI

€45.288,00

€ 44.670,00

98,64%

€ 287,10

€ 287,10

100,00%

9 TAF

€ 61.432,00

€ 34.736,00

56,54%

€ 777,70

€ 777,70

100,00%

10 KAM

€23.588,00

€ 19.771,00

83,82%

€ 748,28

€ 748,28

100,00%

11 LAN

€23.333,00

€ 29.082,00

124,64%

€ 1.660,20

€ 1.660,20

100,00%

12 BIE

€17.511,00

€ 10.282,00

58,72%

€ 1.335,16

€1.335,16

100,00%
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13
14
15
16
17
19

3.4

BRE
JOS
SCH
MIC
MAL
BAK

€ 25.673,00
€ 9.661,00
€ 46.658,00
€ 53.167,00
€ 16.491,00
€ 41.032,00

€22.185,00
€ 8.546,00
€41.965,00
€ 44.699,00
€ 12.056,00
€ 15.618,00

86,41%
88,46%
89,94%
84,07%
73,11%
38,06%

€ 1.784,28
€ 733,48
€ 1.685,78
€ 1.973,46
€ 856,68
€ 895,59

€ 1.784,28
€ 733,48
€ 1.685,78
€ 1.973,46
€ 856,68
€895,59

TOTAAL €523.459,00

€395.216,00

75,50%

€20.599,27

€20.599,27

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Organisatie
(Zie ook hoofdstuk 2.6)

KPOA is continue in ontwikkeling. Om richting te geven aan de gehele organisatie en kaders
mee te geven voor het beleid op schoolniveau is het van belang dat KPOA strategische
uitspraken doet. Deze uitspraken zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan. Daarnaast is
het van belang dat het bestuur van KPOA zicht heeft op de ontwikkelingen binnen de totale
organisatie op basis waarvan zij sturing kan geven en verantwoording kan afleggen.

De belangrijkste doelstellingen in 2010
1. Implementatie van het Strategisch Beleidsplan
2. Ontwikkeling van managementrapportages

Implementatie Strategisch Beleidsplan
Belangrijkste activiteiten
(wat is er gedaan?)
A. Verdere implementatie
van de speerpunten van
beleid zoals neergelegd in
hoofdstuk 6 van het
Strategisch Beleidsplan
2007-2011.

Belangrijkste resultaten
(wat heeft het opgeleverd?)

B. Herijking SBP
2007-2011

1. Strategische verkenning
2. Strategisch beleidsplan
2011 -2015
3. Strategische monitor
2011 -2015

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)
1. Zie de hoofdstukken 3.1 en
3.2 van dit jaarverslag
2. Jaarverslagen van de
scholen zoals opgenomen in
hoofdstuk 4.

1. Het SBP, incl. de
strategische monitor is door
het bestuur vastgesteld en
is 2011 goedgekeurd door
de RvT. De GMR heeft
ingestemd.

Conclusie:
De doelstellingen uit het SBP zijn, zowel op bestuur- als schoolniveau verder ontwikkeld. Er
is een strategisch kader beschikbaar incl. een strategische monitor. Op verzoek van de
directeuren, de RvT en de GMR zal het bestuur op korte termijn deze monitor nog concreter
formuleren op basis van smart geformuleerde doelstellingen en vastgestelde normeringen.

Pagina 30 van 41

KPOA

Ontwikkeling van managementrapportages
Belangrijkste activiteiten
(wat is er gedaan?)
A. Tijdens de vergadering
van de (bestuur) RvT heeft
het CvB de raad
geinformeerd over de
ontwikkelingen binnen de
organisatie.

Belangrijkste resultaten
(wat heeft het opgeleverd?)
1. Het heeft geleid tot
rapportages op o.a de
volgende terreinen:
- ziekteverzuim
- citoscores
- leerlingontwikkeling
- financien

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)
1.Rapportages zijn
aangescherpt en beschikbaar.

B Gefaseerd opstellen van
managementcontracten
CvB versus directeuren

1. Scholen hebben een
helder beeld van de eigen
ontwikkelingen en het
proces van verandering (zie
schoolplan).

1. Managementcontracten

2. Schooldirecteuren zijn
zich meer bewust van het
feit dat er gevraagd wordt
om concrete doelstellingen
en afspraken op te
schrijven.

2. Er worden in het schooljaar
2010-2011 formele
schoolbezoeken uitgevoerd
a.d.hv. een uitgebreide
checklist
3. Het CvB bezoekt een
ochtend of een middag alle
scholen
4. De gesprekkencyclus is
ingevoerd en er is in 2010 een
pilot uitgevoerd in het kader
van beoordelingsgesprekken

Conclusie:
De structuur van rapporteren richting RvT is doorontwikkelc I. De implementatie van IKNOW
zal ertoe leiden dat met ingat ig van het schooljaar 2011 - 2012, naast het
managementcontract, de sc loolmonitor als basis wordt ge bruikt voor de formele
schoolbezoeken.
Orientatie op de toekomst
Het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2011 - 2012 geeft voor de komende vier jaar de
speerpunten van beleid aan de hand waarvan de organisatie zich verder zal moeten
ontwikkelen. Het geeft duidelijk kaders aan waarbinnen de organisatie zich verder zal gaan
ontwikkelen. De voorgenomen aanpassing van de strategische monitor zal duidelijkheid
verschaffenb over de concrete doelen en de daarbij te behalen resultaten (= normen).
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3.5

Omgeving

KPOA is een dynamische organisatie die midden in de samenleving staat. Zij vindt het van
belang om verbindingen aan te gaan met andere organisaties met als uiteindelijke doel het
onderwijs nog beter vorm te kunnen geven. Samen met anderen zijn wij in veel gevailen
beter in staat om te zorgen voor goede randvoorwaarden op het gebied van huisvesting,
personeelsbeleid, zorg aan leerlingen, onderwijsontwikkeling etc. In het kader van
kwaliteitszorg is het van belang dat scholen zich ook verantwoorden aan de omgeving van
de school. Het is om die reden ook van belang om samenwerking te zoeken met diverse
partners in en rond de school.
De belangrijkste doelstellingen in 2010 zijn gelijk aan de doelstellingen uit 2009
1. Voorzetting van de samenwerking met diverse partners

Samenwerking
Belangrijkste activiteiten
(wat is er gedaan?)
A. KPOA is als grootste
organisatie voor PO in
Amersfoort een belangrijke
speler. Ze participeert in
allerlei overlegsituaties.

Belangrijkste resultaten
(wat heeft het opgeleverd?)
1. Meer zicht op de
gewenste samenwerking,
mede ook in reiatie tot
Passend Onderwijs

2. Ontwikkelingen rond een
gemeenschappelijke
hoogwaardige SBO
voorziening
3. Mede initiatiefnemer om
te komen tot verder
inhoudelijke samenwerking
binnen het PO in
Amersfoort

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)
1. KPOA participeert o.a. in:
- gemeentelijk overleg
- ABC ontwikkeling
- Lokale educatieve agenda
- Contacten gemeenteraad
- Raad van advies Domstad
- Bestuurlijk overleg PIO
- LOPO A'foort (wethouder)
- Overlegorgaan Nijkerk
- Informeel besturenoverleg
- Overleg Onderwijsbegeleiding
- Bestuur NIS
- Overleg Meridiaan College
- Experiment Passend
Onderwijs

B. Contact met TSO
organisaties Brood en
Spelen en St. Los

1. Alle scholen van KPOA
regelen de TSO met
externe partners muv
DOK12ende
Michaelschool.

1. Contracten St. LoS en Brood
en Spelen.

C. BSO

1. In de realisatie van
buitenschoolse opvang
heeft KPOA ervoor
gekozen om vooralsnog te
kiezen voor het
marktmodel.

1. Erzijn overeenkomsten
gesloten met SKON en SKA.
Ouders kunnen gebruik maken
van hun voorzieningen. In de
Drieslag, Kubus, Kinderhof,
Marke en Langenoord zijn BSO
plaatsen gerealiseerd. SKA
heeft mede gei'nvesteerd mee
in de uitbreiding van de
Langenoord.
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Conclusie:
KPOA levert een volwaardige bijdrage aan de verdere maatschappelijke ontwikkelingen. De
landelijke ontwikkelingen rond BSO hebben geleid tot concrete afspraken met een aantal
organisaties. De TSO is geregeld met daarbij wel de opmerking dat m.n. het hebben van
voldoende toezicht een terugkerend aandachtspunt is. De ontwikkeling rond Passend
Onderwijs vraagt om initiatieven tot verregaande samenwerking.
Orientatie op de toekomst:
De vragen vanuit de maatschappij leiden er steeds meer toe dat er samen met andere
organisaties, en niet alleen vanuit het onderwijs, opgetrokken moet worden. KPOA wil haar
ogen niet sluiten voor deze ontwikkelingen en ziet het als haartaak om in het belang van haar
leerlingen en ouders te onderzoeken op welke wijze optimaal ingespeeld kan worden op deze
vragen. Zichtbaar is dat individuele scholen steeds vaker op zoek gaan naar
samenwerkingspartners om de inhoudelijke aansluiting beter te kunnen verzorgen. Steeds
vaker wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om te komen tot dagarrangementen.
Het bestuur van KPOA is van mening dat er op bestuurlijk niveau nu het moment daar is om
te komen tot concrete afspraken om de inhoudelijke samenwerking daadwerkelijk gestalte te
geven. De afgelopen jaren hebben de besturen onderling veel met elkaar gesproken maar tot
daadwerkelijke acties heeft dit nog niet geleid. Hoewel dit vanuit het proces alleszins
verklaarbaar is, spreekt het bestuur de wens uit dat aan het eind van dit lopende kalenderjaar
een duidelijke stap is gemaakt.

3.6

Financien (algemeen)

In dit onderdeel wordt, naast de specifieke informatie zoals opgenomen in de jaarrekening,
aandacht besteed aan de beleidsvoornemens zoals die binnen KPOA in 2010 zijn
uitgewerkt.
De belangrijkste doelstelling in 2010
1. Verbeteren van de planning en controlecvclus

Verbeteren van de planning en controlecvclus
Belangrijkste activiteiten
(wat is er gedaan?)
A. Verbeteren van het
instrumentarium in reiatie
tot het maken van de
begroting.

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)
1. Een aantal formats op het
gebied van begroten en
investeren. Meer zicht op
het meerjarenperspectief
van begroten en investeren.

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)
1. Verwerkt in de administratie
van de school en DYADE.
Personeelsbegroting
bovenschools. Scholen krijgen
de beschikking over budgetten
waar zij zelf invloed op uit
kunnen oefenen.

2. Duidelijke
(meerjaren)begrotingen voor
de afzonderlijke scholen

2. Alle budgethouders hebben
een (meerjaren)begroting
gemaakt cf hetzelfde format.

Pagina 33 van 41

KPOA

B. Verbeteren van de
managementrapportages

In 2010 is minimaal 6 maal
een financiele
managementrapportage
verschenen en zijn, daar
waar nodig, met de
afzonderlijke budgethouders
gesprekken gevoerd

De managementrapportage is
frequenter verschenen en
maakt het voor de
budgethouder eenvoudiger
snel en adequaat inzicht te
verkrijgen in zijn financien.

Conclusie:
KPOA heeft vooruitgang geboekt. De systematiek is aangepast. De
managementrapportages zijn frequenter verschenen.
Orientatie op de toekomst
Verbetering van de kwaliteit van de planning en controlecvclus blijft een aandachtspunt.
KPOA is op weg in de goede richting. De gemaakte afspraken met Dyade en de ontwikkeling
van kpi's en een managementinformatiesysteem zullen het mogelijk maken meer controle te
krijgen over o.a de financiele bedrijfsvoering. In de toekomst, bezien vanuit de PDCA cyclus,
zal nog meer aandacht moeten worden besteed aan het laatste stuk van de planning en
controlcyclus, de Act-fase.

3.6.1 Financiele positie op de balansdatum
Onderstaand de balans per 31-12-2010. De balans is een momentopname van de
vermogensstructuur van een organisatie. Hierna volgt een overzicht van de financiele situatie
op 31-12-2010 in vergelijking met de situatie van een jaar daarvoor.
Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Activa
Materiele vaste activa

31-12-2010

31-12-2009

3.824.368

3.458.215

Passiva
Eigen vermogen

0 Voorzieningen

Financiele vaste activa

31-12-2010

31-12-2009

5.482.462

7.283.056

1.431.241

1.950.517

Vorderingen

1.818.017

1.604.650 Langlopende schulden

5.610

11.706

Liquide middelen

4.692.736

7.205.903

Kortlopende schulden

3.415.808

3.023.489

10.335.121

12.268.768

10.335.121

12.268.768

Totaal activa

Totaal passiva

Toelichting op de balans
Activa:
Het totaal van de materiele vaste activa is gestegen t.o.v. 2009. Hierin ziet u terug het in
2008 ingezette beleid om meer te investeren in OLP en ICT.
De vorderingen zijn afgenomen met ca. € 213.367. Alle vorderingen zijn regulier en er zijn
geen bijzonderheden te vermelden.
De liquide middelen zijn afgenomen met € 2.513.167. De oorzaak is het resultaat van 2010.
Passiva:
Het eigen vermogen is gedaald met € 1,8 mln. door onttrekking van het resultaat t/m
december2010.
De voorzieningen zijn afgenomen met € 519.276. De uitgaven zijn per saldo hoger dan de
dotatie.
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De kortlopende schulden zijn toegenomen met € 392.319. Deze zijn regulier en erzijn geen
bijzonderheden te vermelden.
3.6.2 Analyse resultaat
De begroting van 2010 liet een negatief resultaat zien van € 495.819. Uiteindelijk resulteert
een negatief resultaat van € 1.800.595: een verschil van € 1.304.776
Het resultaat over boekjaar 2009 bedroeg € 721.423 negatief.
Hieronder volgen oorzaken die ten grondslag liggen aan het resultaat.
• KPOA heeft zich de laatste jaren geprofileerd als een aantrekkelijke werkgever en is in
voorkomende gevailen soepel omgegaan met knellende situaties voor school en
personeel.
o Extra beloningen / toelagen
o Mensen binden door optimaal gebruik te maken van de ruimte binnen CAO
o Hanteren van een sociale aanpak en creatieve oplossingen
o Ruimhartige kansen, tijd en ruimte bieden aan personeel en scholen
• KPOA heeft de invoering van lumpsum, gelet op de vermogenspositie, gebruikt om een
aantal beleidsrijke maatregelen te nemen die nu een extra negatief effect hebben op de
personele lasten
o Invoering van Managementteams (meerdere bouwteamleiders op een school).
Kijkend naarde bekostiging van het totale management hebben wij berekend dat
wij voor al onze 17 scholen samen (43,86 FTE MT = 14,38% van het aantal FTE's
KPOA) € 53.299,83 meer uitgeven dan de bekostiging die wij hiervoor krijgen. Dat
is krap een formatieplaats voor een leerkracht. Wij hebben nog geen zicht op de
ambulante tijd die betrokken MT leden invullen, evenals de ambulante tijd van
andere functionarissen.
o In specifieke situaties hebben wij twee directeuren op een (grote) school
benoemd die een volledig salaris krijgen als ware zij alleen directeur. Een school
krijgt maar een extra toelage voor een directeur vergoed. KPOA betaalt de
tweede vergoeding (€ 298,- per maand)
o Wij hebben conform de CAO een functieboek gemaakt met daarin de
mogelijkheid om andere (hogere) functies te in te voeren (bijv. IB,
Officemanagers, Bouwteamleiders.)
In totaal zijn er bijvoorbeeld 11,5 FTE IB-er benoemd op de scholen (2,99%). De
meerkosten per FTE bedraagt€ 5.700. Totaal dus € 65.550,- De KPOA scholen
beschikken over 22,4 FTE aan onderwijs ondersteunend personeel (5,83%).
KPOA heeft in het kader van de functiemix 13,57 FTE leerkrachten in LB
benoemd (3,52%). De totale meerkosten bedragen € 77.349,--. In de
lumpsumvergoeding is hiervoor een component van 75% opgenomen. De rest
€ 19.337,- is voor eigen rekening. Als wij de volledige functiemix in 2014 hebben
uitgevoerd kost ons dat als stichting € 212.000,--. extra per jaar
o Scholen hebben gebruik gemaakt van deze beleidsvrijheid en hebben hun
scholen in personele zin zo optimaal mogelijk ingericht in functies, taken en
faciliteiten met goedkeuring van de MZR. Dit is vertaald in het schoolformatieplan
en wordt dus door de school zelf bekostigd. Wel dient hierbij opgemerkt te worden
dat indien CAO afspraken niet volledig worden gecompenseerd, deze bij hoger
ingeschaalde functionarissen zwaarder wegen. Deze extra kosten vallen niet
binnen de bekostiging van de individuele school
o Op projectmatige basis aanstellen van extra OOP voor een periode van 3 jaar. In
totaal is hiervoor 5,32 FTE ingevuld. Op jaarbasis is hier een bedrag van
€ 193.000,- mee gemoeid
o Daar de groeiregeling niet meer op schoolniveau wordt berekend, maar op
stichtingsniveau, betekent dat voor het schooljaar 2010 - 2011 een extra last voor
door KPOA van € 60.000,- waar geen vergoeding tegenover staat.
• Vanaf de start van DOK12 (01-08-2008) heeft KPOA extra gemvesteerd in de school om
de ambitie van een eigen ontwikkeld vernieuwend onderwijsconcept goed vorm te
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kunnen geven. Daarnaast hanteert het bestuur, in gevailen waarin sprake is van een
startende school, de ongeschreven regel dat een dergelijke school voor maximaal vijf
schooljaren extra wordt ondersteund om de school goed te kunnen neerzetten. In
personele zin is er in deze jaren een extra investering gedaan in personele zin van
€ 227.466,-. Voor 2010 betekent dit een extra last van € 97.171,--. Daarnaast is er een
extra materiele bijdrage van € 75.000,- toegevoegd aan het budget in 2010 excl. de extra
huisvestingslast t.b.v. inwoning ICOON.
Het Baken en de Drieslag (kleine scholen) hebben de mogelijkheid gekregen om zich
binnen een beperkt aantal jaren extra te profileren. Op deze manier wil het bestuur de
scholen de gelegenheid bieden om hun bestaansrecht, gekoppeld aan een goede
onderwijskwaliteit, waar te kunnen maken. Conform afspraak nemen wij hiervoor een
periode van vier schooljaren, met een tussenevaluatie na twee jaar. Daarvoor zijn tot nu
toe extra middelen in personele zin beschikbaar gesteld.
Drieslag vanaf 01-08-2007 t/m 2010 - 2011 € 397.094 = € 87.882,- voor 2010
Baken vanaf 01-08-2008 t/m 2010 - 2011 € 229.575 = € 114.577,- voor 2010
KPOA heeft gei'nvesteerd in trajecten als ACBAS/Opleidingsscholen en Young
professionals met personele componenten. Acbas/opleidingsscholen worden voor het
grootste deel gesubsidieerd door projectgeld vanuit de overheid. KPOA draagt uit eigen
middelen € 45.000,- bij. Het project YP wordt in de bestuursbegroting voor€ 10.000,gefaciliteerd in materiele zin. Daarnaast worden er drie mensen 1 dag per week
vrijgesteld voor begeleidingstrajecten. Dit kost KPOA zo'n € 39.000,De organisatie van Dibera, productgroepen wordt gedeeltelijk gefaciliteerd (€ 28.500,-)
Het bestuursbureau is uitgebreid met een controller en een medewerker heeft een
andere functie gekregen
KPOA heeft onvoldoende rekening gehouden met de extra BAPO kosten
(€ 200.000,- meer dan de vergoeding)
De werkgeverslasten zijn gegroeid van 1,46 naar 1,55. Deze worden niet volledig
gecompenseerd (2%-2,5% te weinig)
De vergoeding van de materiele instandhouding blijft al jaren 15% achter bij de
kostenontwikkeling (raming)
KPOA heeft in haar begroting geen rekening gehouden met niet gecompenseerde CAO
ontwikkelingen, de extra kosten van de ABP premieverhoging en de hierboven
genoemde werkgeverslasten. Het is om die reden noodzakelijk om een extra bufferlast
op te nemen van zo'n 2% van de loonsom = € 500.000,- (2011)
Wij hebben ter ontlasting van de scholen, via DYADE, een contract klachtenonderhoud
afgesloten met SRO kosten in 2010 €40.000,--.
Wij hebben in 2010 te maken met een zwakke en zeer zwakke school die extra inzet
heeft gevraagd op het gebied van management en investeringen. De interim inzet voor
de Kubus t/m oktober: € 97.108,- Interim inzet Joseph € 94.974,- (traject afgerond). Het
laatste bedrag is vooralsnog t.l.v. de stichting dienstverlening gebracht. Naast deze
investering worden er ook uitgaven gedaan t.b.v. scholing, extra inhoudelijke begeleiding
etc. Voor de Joseph is er begeleiding vanuit het CPS: € 30.000,- in 2010
Het CvB hanteert een lankmoedig handhavingsbeleid aangaande de begrotingsdiscipline
en is gevoelig voor de onderwijskundige, organisatorische en personele noodzaak op
zowel bovenschools- als op schoolniveau
KPOA speelt ook een interne bank van lening. KPOA heeft voor ca € 250.000 in 2010
voorgefinancierd. Het beleid is dat de scholen dit in hun meerjarenbegroting op moeten
nemen als schuld en deze aflossen.
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3.6.2.1 Analyse jaar 2010 en begroting
Onderstaand een vergelijking van de exploitatierekening op basis van de gerealiseerde en
begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2010 en gerealiseerde baten en lasten voor
het kalenderjaar 2009.
Realisatie
2010

Begroting
2010

Verschil

Realisatie
2009

Verschil

26.177.686

26.616.042

-438.356

26.342.378

-164.692

498.434

321.273

177.161

524.887

-26.453

1.187.574

265.407

922.167

909.021

278.553

27.863.694

27.202.722

660.972

27.776.286

87.408

24.755.584

23.372.202

-1.383.382

23.543.234

-1.212.350

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen

662.155

545.686

-116.469

677.013

14.858

Huisvestingslasten

1.734.013

1.681.013

-53.000

1.813.249

79.236

Overige instellingslasten

2.617.152

2.324.640

-292.512

2.642.533

25.381

29.768.905

27.923.541

-1.845.364

28.676.029

-1.092.876

-1.905.211

-720.819

1.1.184.392

-899.743

-1.005.468

104.616

225.000

-120.384

178.320

-73.704

-1.800.595

-495.819

-1.304.776

-721.423

-1.079.172

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiele baten en lasten

Nettoresultaat

Het resultaat is ten opzicht van 2009 gedaald met € 1.079.172
Over de gehele linie zijn de kosten meer gestegen dan de opbrengsten. Evenals in 2009 laat
de personele exploitatie een tekort zien. Dit in tegenstelling tot de jaren daarvoor.
Ook de huisvestingslasten en overige instellingslasten zijn gestegen.
Tevens zijn de renteopbrengsten t.o.v. 2009 gedaald.
3.6.3

Investeringen en financieringsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Mocht
in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvinden, dan zal er een
spreiding in aanschaf van nieuwe investeringen worden aangebracht.
Per school en bovenschools is er een meerjaren investeringsplan.
3.6.4

Treasuryverslag

De uitgangspunten en doelstellingen van het vermogensbeheer voldoen aan de door de
overheid gestelde eisen en zijn vastgelegd in een treasurystatuut.
De Stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd.
In 2009 is een start gemaakt met het onderbrengen van alle rekening-courantrekeningen bij
de ABN-AMRO bank. Daar waar dit nog niet gebeurd is, zal dit op korte termijn gebeuren.
In 2010 zijn de beschikbare gelden verdeeld over diverse bankrekeningen van de
ABNAMRO om zo het rendement te maximaliseren, rekening houdend met de directe
opvraagbaarheid van financiele middelen om aan de betalingsverplichtingen te kunnen
voldoen.
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3.6.5

Toekomstparagraaf

Hieronder vindt u de begroting voor 2011.
Realisatie
2010

Begroting
2011

26.177.686

26.979.981

498.434

334.343

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

1.187.574

375.884

27.863.694

27.690.108

24.755.584

24.381.428

662.155

601.015

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

1.734.013

1.206.017

Overige instellingslasten

2.617.152

2.243.129

Totaal lasten

29.768.905

28.431.589

Saldo baten en lasten

-1.905.211

-741.481

104.616

108.150

-1.800.595

-633.331

Financiele baten en lasten

Nettoresultaat

Om financieel gezond te blijven heeft KPOA voor 2011 een aantal maatregelen genomen.
De belangrijkste is dat de personeelskosten op een lijn komen met de daarvoor toegekende
inkomsten. De loon- en salariskosten zijn immers hoger dan de vergoeding die er tegenover
staat.
Om rekening te houden met een extra stijging van CAO kosten ( pensioenen e.d) is in de
begroting ook een extra buffer van 2% van de personeelskosten opgenomen.
Dit betekent concreet dat m.i.v. 1 augustus 2011 het aantal fte met ca 3,5% wordt
verminderd.
De kosten van vaste lasten en materialen stijgen ( bijv. onderhoud, energie, leermiddelen,
gemeentelijke lasten e.d). De Ml-vergoeding stijgt niet navenant mee.
Ook hier is kritisch gekeken naar alle activiteiten en daar waar mogelijk zijn uitgaven (tijdelijk)
geschrapt en wordt gezocht naar mogelijkheden om onze schaalgrootte te benutten door
voordeliger in te kopen.
Een van de maatregelen die is genomen is om de uitgaven in het kader van de voorziening
onderhoud ( en daarmee de dotatie) incidenteel te verlagen.
Dit alles resulteert in een meerjarenbegroting waarvan het uitgangspunt is dat KPOA in 2013
weer een sluitende begroting moet hebben en weer kan voldoen aan de gestelde normen
t.a.v solvabiliteit en de kapitalisatiefactor. Gezien de doorlooptijd van de te nemen
maatregelen zal de begroting van KPOA in 2011 en 2012 ook nog met een tekort sluiten.
Essentieel is de toekomstige bekostiging vanuit de overheid. Minder bekostiging ( bv voor
passend onderwijs of een lagere compensatie voor de gestegen loonkosten) zal
onvermijdelijk leiden tot een aanpassing van het uitgavenpatroon.
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3.6.6

Kengetallen

Overzicht kengetallen op basis van jaarrekening
vlg. model jaarrekening CFI
Balans

Materiele vaste activa

2006

€3.072.791

2007

2008

2009

2010

€2,986.620

€3.258.888

€3.458.215

€3.824.368

€500.000

€500.000

€250.000

€0

€0

Vaste activa

€3.572.791

€3.486.620

€3.508.888

€3.458.275

€3.824.368

Vlottende activa

€1.255.053

€ 1.475.073

€ 2.688.673

€1.604.650

€1.818.017

Liquide middelen

€6.663.787

€7.601.556

€6.908.147

€7.205.903

€4.692.736

€11.491.631

€ 12.563.249

€ 13.105.708

€ 12.268.768

€10.355.121

algemene reserve

€4.407.404

€4.686.433

€5.541,196

€4.670.416

€3.353.298

bestemmingsreserves publiek en privaat

€3.009.241

€2.722.595

€2.463.283

€2.612,640

€2.129.164

Totaal vermogen

€7.416.645

€7.409.028

€ 8.004.479

€7.283.056

€5.482.462

€964.847

€1.101.832

880.209

€908.764

€825.568

Financiele vaste activa

Totaal activa

Eigen vermogen

Voorzieningen (v.a. 2005 onderhoud)
Overige voorzieningen

€681.600

€1.018.502

1.041.753

€1.041.753

€605.673

Totaal vermogen incl. reserv/voorz)

€9.078.696

€9.529.362

9.926,447

€9.233.573

€6.913.703

Schulden op de korte termijn

€2.412.935

€3.022.275

€3.165.773

€ 3.023.489

€3.415.808

€11.612

€ 13.494

€11,706

€5.610

€11.491.631

€ 12.563.249

€ 13.105708

€ 12.268.768

€10.335.121

5.772

5.962

6.118

6.216

6.242

Langlopende schulden
Totaal passiva

Totaal aantal leerlingen
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Overzicht kengetallen op basis van jaarrekening
vlg. modeljaarrekening CFI
norm

Balans

2010

2009

2008

2007

2006

Rijksbijdrage

€21.622.198

€22.414.695

€24.378.967

€26.342.378

€26.177.686

Personele lasten

€ 19.003.014

€ 19.497.042

€21.490.814

€23.543,234

€ 24.755.584

Overige instellingslasten

€1.507.294

€1.482.553

€1.482.553

€1,882.015

€2.617.152

Huisvestingslasten

€1.473.621

€1.392,468

€1.402.991

€1.813.249

€1.734.013

€608.315

€594.650

€703.394

€760.515

€858.516

€22.930.599

€ 23.793.702

€25.986.169

€27.776.286

€27.863.694

€ 33.095

€423.262

€ 595.451

€-721.423

€-1.800.595

64,68%

59,0%

61.1%

59,4%

53,0%

79,00%

75.9%

75.7%

75,3%

66,9%

49,14%

43,24%

35,8%

Leermiddelen
Totale baten (Excl financiele baten)

>0

Exploitatiesaldo

kengetallen

50%

Solvabiliteit 1
Sovabiliteit 2

35%

kapitalisatiefactor

3,3

3,0

3,0

2,9

1,9

0,14%

1.70%

2,2 %

-2.6%

-6,4%

83%

82%

82,7%

84,8%

88,85%

€1.172

€878

Liquiditeit
Rentabiliteit
Personele lasten/totale baten
Eigen vermogen per leerling

€1.285

€1.303

€1,308

Rijksbijdrage per leerling

€3.746

€3.760

€ 3.984

€4.237

€4,194

Personele lasten per leerling

€ 3.292

€ 3.281

€3.512

€ 3.786

€3.965

Overige instellingslasten per leerling

€261

€248

€242

€302

€419

Huisvestingslasten per leerling

€255

€234

€229

€291

€277

Leermiddelen per leerling

€105

€100

€114

€122

€137

Solvabiliteit 1

(eigen vermogen als percentage van het balanstotaal)
Dit kengetal (max. 100%)geeft aan in welke verhouding de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen of
vreemd vermogen, Een lage solvabiliteit betekent dat in hoge mate financiering met vreemd vermogen (kortlopend en/of langlopend
heeft plaatsgevonden en bemoeilijkt het aantrekken van aanvullend vreemd vermogen (leningen). Ten behoeve van de uitwerking
van dit percentage hebben wij alle beschikbare reserves (incl. bestemmingsreserves) tot het eigen vermogen gerekend.

Solvabiliteit 2

(eigen vermogen plus voorzieningen als percentage van het balanstotaal)
Dit kengetal (max. 100%) hebben wij opgenomen omdat het onderscheid tussen de reserves en voorzieningen niet altijd helder
is en omdat meerjarigen voorzieningen deels ter financiering van de activa kunnen worden aangewend

kapitalisatiefactor

(totaal activa- materiele vaste activa gebouwen gedeeld door de totale baten)
Dit percentage geeft inzicht in vermogenspositie van de instelling en dient als signaalfunctie om te beoordelen of
de instelling een deel van hun kapitaal niet of inefficient benutten.

Liquiditeit

(vlottende activa in verhouding tot de kortlopende schulden)
Deze ratio geeft inzicht in het vermogen van de instelling om aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen. Bij een ratio van
1 of hoger is de liquiditeit als voldoende te beschouwen

Rentabiliteit

(resultaat uit gewone bedrijfsvoering als percentage van de totale baten)
Dit percentage geeft aan hoe succesvol de gewone bedrijfsviering is verlopen

Personele lasten

Met dit percentage wordt aangegeven welk deel van de ontvangen bijdragen en subsidies wordt aangewend voor de personele

als percentage van

lasten.

de totale lasten

De kengetallen geven aan dat de solvabiliteit en kapitalisatiefactor dalen maar nog net
boven de gestelde norm blijven.
De kengetallen laten zien dat de rijksbijdrage per leerling daalt en tegelijkertijd de
personeelskosten per leerling stijgen.
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3.6.7

Overige

3.6.7.1 Europese Aanbestedingen
In 2010 zijn drie Europese aanbestedingstrajecten afgerond. Te weten ICT hardware,
Schoonmaak en Energie. Elk van deze trajecten heeft op de reguliere kosten een besparing
opgeleverd. Daar staat tegenover dat de begeleiding en nazorg een flinke tijdsinvestering
vragen.
3.6.7.2 Onderwijsbegeleiding
De middelen Actie op Uitval, onderwijsbegeleidingmiddelen vanuit de gemeente, zijn
conform de richtlijnen en voorwaarden die bij de verstrekking van de subsidie zijn gesteld,
ingezet.

4.

Jaarverslagen van de scholen

5.

Jaarrekening
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